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Plan- og bygningsloven $11-13
virkninger f or miljø og samfunn, jf § 4- 2 andre ledd
framtidig utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskr ivelse av p lanens
samsvar med kommunelovens regler. Kommunep laner med retningslinj er eller rammer f or
Planp rogr ammet f astsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere my ndigheten i
elektroniske medier. Fristen f or å gi uttalelse skal være minst seks uker.
varsel om opp start og kunngjøring av p lanarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom
p lanp rogr am skal sendes p å høring og legges ut til offentlig ettersy n senest samtidig med
For kommunep lan skal det utarbeides p lanp rogr am etter reglene i $ 4- 1. Forslag til

Balsfj ord kommune, Rådhusgata 11, 9050 St orst einnes
Innspill vil også kunne sendes pr. post t il:
kommunens hj emmeside senest 14.des.
arealplanen ved bruk av et elekt roniske skj ema «Innspill t il - KPA» som vil legges ut på
15.02.2019. Innspill må merkes «I nnsp ill KPA». Det vil bli t ilrett elagt for innspill t il endringer i
Innspill t il revisj on av kommunens arealdel av 2011 skal være skrift lige og mott att senest
t il ett erret ning, og det er kun gj ort 2 mindre vesent lige endringer.
fra offent lige myndighet er og forvalt ning, samt 7 fra grunneiere. Innspillene er i all hovedsak t att
med frist 16.nov. Det kom inn 16 innspil l som har vært behandlet , 2 fra lokale organisasj oner, 7
på bakgrunn av fast satt planprogram. Forslagt t il planprogram har vært ut e på høring i 6 uker
forut sigbarhet for planarbeidet . Arealdelen med t ilhørende konsekvensvurdering skal ut arbeides
planprogram. Hensikt en med planprogrammet er

asett e rammer for og sikre oversikt og

Ved revisj on av en kommuneplan skal det iht . Plan- og bygningsloven §11-13 ut arbeides
Gj eldende arealplan ble vedt att av Balsfj ord kommunestyre 22.06.2011.
sammen med samf unnsdelen et av de vikt igst e verktøyene for

astyre kommunens utvikling.

kommunale, regionale og nasj onale mål, int eresser og oppgaver. Kommuneplanens arealdel er
kommunen og angir hvilke formål arealene skal benyt t es t il. Arealdelen skal favne om
planbest emmelser og ret ningslinj er, samt en planbeskrivelse. Dett e fast sett er arealbruken i
arealdelen. Denne er et j uridisk bindende dokument og skal best å av et plankart med t ilhørende
En kommuneplan best år av en samf unnsdel og en arealdel. Balsfj ord kommune skal nå revidere
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•

Behovet for ut redninger, j fr . Plan- og bygningsloven §4-1

•

Hvilke alt ernat iv og t emaer som vil bli vurdert

•

Opplegg for medvirkning, informasj on og høringer

•

Planprosessen med fremdrift splan, frist er og organisering

•

Int ensj onen med planarbeidet

Et planprogram skal belyse:
forut sigbarhet og ønsket fremgang.
av planoppst art ut arbeides et planprogram so m gir grunnlag for planarbeidet. Dett e bidrar ti l

a sikre

For kommuneplaner som kan ha vesent lige virkninger på miljø og samf unn, skal det som ledd i varsel

1.2

Planprogrammets funksjon
•

Planbeskrivelse med Konsekvensut redning (KU) og Risiko- og sårbarhet sanalyse (ROS)

•

Planbestemmelser

•

Plankart

Iht. Plan- og bygningsloven skal kommuneplanens arealdel inneholde:
•

Arealdelen skal ha et langsikt ig perspekt iv og sikre forut sigbarhet

•

Arealplanen er et do kument som skal redusere saksbehandlingst id for forslagst illere og

•

Planen skal danne grunnlaget for samarbeid for drift av f unksj oner i kommunen

•

Planen skal ivaret a nat ur- og milj øhensyn og sikre dett e for kommende generasj oner

•

Gj øre det oversikt lig hva som er gjeldende plan for bruk av areal

•

Planen skal sørge for overordnet og samordnet samf unnsut vikling i kommunen

kommunen

Sent rale mål for den ferdige arealplanen:
grunnlag f or vedtak om bruk og vern av ressurser. »
«Planlegging et ter loven skal bidra til d samordn e statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi
bærekraf tig ut vikling til beste f or den enkelte, samf unnet og f ramtidige generasj oner» og at
arealforvalt ning. Av formålsparagrafen t il Plan- og bygningsloven fremgår det at «Loven skal f remme
Hovedmålet med planarbeidet er revidere kommunens arealdel og styre kommunens

a

1.1

Mal for planarbeidet

arealplanrevisj onen.
forut satt e også en revisj on av Helhet lig ROS-analyse som skal legges t il grunn for revisj on av
Karsly , Lyngen, Målselv og Tromsø som ble vedatt i kommunestyret høst en 20 15. Planst rat egien
revisj on av kommuneplanens arealdel av 2011, inklusive Int erkommunal kyst soneplan for Balsfj ord,
samf unnsdel t il kommuneplanen med vedt ak i 2018. Samf unndelen legger føringer for - og følges o pp - en
Balsfj ord kommune vedt ok 08.06.2016 Kommunal planst rat egi for 2016-2019. Det skulle ut arbeides ny

1. INNLEDNING
Balsfj ord kommune
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eller endringer i planen som vil medføre nyt t offent lig ett ersyn.
•

Dersom det fremdeles er innsigelser t il planen, vil det være nødvendig med meklingsmøt er

2.4 Endelig vedt ak

•

Ut arbeidelse av nytt planforslag

•

Planen j ust eres iht . merknader/ innsigelser
planforum
regionale myndighet er eller nabokommuner, bringes dett e inn for Regionalt

•

Merknadsbehandling og forslag t il evt . endringer i planen. Ved innsigelse fra

•

Høring i minst 6 uker

•

Informasj onsmøt e

2.3 Offent lig ett ersyn

•

Ut arbeidelse av forslag t il ny plan

•

Planforslag present eres for Regionalt planforum

•

Planforslag ut arbeides

•

Priorit eringer på bakgrunn av konsekvensvurderinger og ROS-analyser

•

Konsekvensvurdering og ROS av de innspillene som t as med videre i prosessen

•

Faglig og polit isk vurdering av forslagene

•

Ut redning av innkomne innspill

•

Ut arbeide mal for innsending av innspill/forslag t il ny arealbruk

•

Regist rering og ut redning av t emaer planen skal inneholde

•

Evaluering av gj eldende arealplan fra 20 11 - styrker og svakhet er

2.2 Ut redning av planl sninger

•

Informasj onsmøt e

•

Kommunestyret vedt ar Planprogrammet 06.12.2018.
offent lig ett ersyn i minst 6 uker samt idig med varsel om oppst art .

•

Kommunestyret behandler planprogrammet 26.09.2018. Planprogrammet legges ut t il

•

Først e ut kast t il planprogram present eres for Formannskapet 13.09.2018

2.1 Planoppst art og planprogram

2. PLANPROSESSEN
Balsfj ord kommune
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hj emmeside, www .balsfjord .kommune.no
Hele prosessen, med t ilhørende mat eriale som vurderinger og referat, vil legges ut på kommunens
møt e i forbindelse med varsel om oppst art og et møt e når planforslaget er klart .
I t illegg t il annonsering, vil det bli holdt folkemøt e for informasj on og dialog. Det legges o pp t il et slikt
brev eller epost .
Offent lige myndighet er, nabokommuner, int eresseorganisasj oner og lag og foreninger varsles ved
planen.
Formannskapet er polit isk styringsgruppe og fatt er alle vedt ak frem t il kommunestyret endelig vedt ar
Fylkesmannen vil være akt uelt . Rådmannens ledergruppe er administ rat iv styringsgruppe.
faglige vurderinger. Ved behov for særlige ut redninger o pprett es egne faggrupper. Dialogmøt er med
Plan- og utvikling er prosj ektgruppe med ansvar for organisering, gj ennomf øring, medvirkning og

3. ORGAN ISERING OG M EDV IRKNING
Balsfj ord kommune
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Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2025

•

Regional t ransport plan for Troms 2017 - 2029

•

Rund skriv T-5/ 99 B, Tilgjengelighet for alle

•

Energi- og klimaplan for Balsfj ord 2008

•

Rikspo litiske ret ningslinj er for

•

Den europeiske landskapskonvensj onen

astyrke

barn og unges int eresser i planleggingen

•

Kart - og planforskrift en

•

Forskrift o m rammer for vannforvalt ning

•

Konsekvensut redninger. Kommuneplanens arealdel. Veileder.

•

Forskrift o m konsekvensut redning

•

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

•

Kult urminneloven

•

Forurensningsloven

•

Lov om mot orferdsel i ut mark og vassdrag (M ot orferdselloven) med forskrift er

•

Friluft sloven

•

Skogloven

•

Nat urmangfoldloven

•

Jordloven

•

Forvalt ningsloven

•

St. melding 26 Regj erin
g ens milj p olit ikk og riket s milj ti lst and

•

Nasj onale forvent ninger t il regional og kommunal planlegging

•

Plan- og bygningsloven med forskrift er og rikspolit iske ret ningslinj er
Lovverk, forskrift er og ret ningslinjer, regionale planer

grunn for arealformål og arealdisponering.
risiko og sårbarhet for lokalsamf unnet og Balsfj ord kommune. Føringer og krav i ROS legges t il
Kommunens Helhet lig ROS-analyse revideres i 2018. M ålsett ingen med analysen er avdekke

a

4.3

Risiko og sårbarhetsanalyse for Balsfjord kommune (ROS)

som vil ha betydning for arealdelen fremgår av pkt . 5.
utfordringer, mulighet er, mål og st rat egier for kommunen. Sent rale føringer i samf unnsdelen
Kommuneplanens samf unnsdel vedt as 26.09.2018. Av samf unnsdelen fremgår langsikt ige
4.2

Kommuneplanens samfunnsdel

planbehov i perioden.
arealbruk, miljøutfordringer, sekt orenes virksomhet og en vurdering av samlet kommunalt
av kommunens st rat egiske valg knyt t et t il samf unnsutviklingen, herunder langsikt ig
Balsfj ord kommunestyre vedt ok planst rat egi i møt e 8.06.2016. Planst rat egien er en drøft ing
4,1

Kommunal planst rategi

Noen relevant e føringer for planarbeidet er list et i det følgende.

4. F RINGER FOR PLANARBEIDET
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Kommuneplanens arealdel 2018 - 2028

Planprogram

9

•

Regional forvalt ningsplan for vannregion Tro ms 2016-2021

•

Regional bibliot ekplan for Troms 20 17 - 2028

•

Regional plan for landbruk i Troms 20 14 - 2025

•

Regional plan for handel og service i Troms 2016 - 2025

•

Regional plan for fr iluft sliv, vilt og innlandsfiske 2016 - 2027

Balsfj ord kommune
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t ransport syst em kan en skape mindre t ransport behov, både innen og ut av kommunen.
og t ransport t ilbudet påvirker arealbruken. Gj ennom samordnet planlegging av ut byggingsmønst er og
betydning for hvor en n sker bo eller drive næringsvirksomhet. Arealbruken påvirker t ransport t ilbudet
som arbeidsplasser, forret ninger og servicet ilbud. Mot satt har t ilgjengelighet og t rafi kkproblemer
minst bruken av t ranspo rt midlene, blir en følge av hvordan vi velger å lo kalisere boliger og vikt ige målpunkt
Arealbruk og t ransport har gjensidig innvirkning på hverandre. Transpo rt behov, t ransportt ilbud, og ikke

a

gjerne inn mot sent rene.
nær t ett st edene og hovedaksene for vare- og godst ransport. Handels- og tj enest et ilbudene lo kaliseres
landbruksandel forut sett er en relat ivt spredt bosett ing, mens en voksende indust riakt ivit et konsenteres
Balsfj o rd svært sent ralt i det regionale og også nasj onale t ranpo rt syst emet for land- og sj øt ransport . Høy
Balsfj o rd kommune har en bosett ingsst rukt ur preget av spredt bosett ing og små sent ra. Samt idig ligger
sent ralisert e t ilbud når ut t il de so m har behov .
mellom bosett ingsmønst er, lokalisering av arbeidsplasser, t ilgj engelighet t il handel og tj enest er og at mer
de vil legge føringer for hvordan bebyggelse og anlegg skal t ilrett elegges. Det må være god sammenheng
Ikke alle målsett ingene har direkt e betydning for arealplanen, men målsett ingene henger sammen ved at

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

mot framt idige utfordringer og behov
Balsfj ord kommune som tj enest eleverandør ut øver st rat egisk kompet ansestyring rett et
Balsfj ord kommune skal t il enhver t id ha gode syst emer for beredskap
samf unnsliv
Bidra til skape en bærekraft ig og lønnsom reindrift snæring og en synlig samisk kult ur og
lokalsamf unnet
forebygger sykdom, utj evner sosiale forskj eller, og skaper gode fellesskap i
Balsfj ord kommune skal på alle ansvarsområder bidra t il t ilt ak som fremmer god helse,
skoler med bred faglig kompet anse
Balsfj ord vil skape et godt og t rygt oppvekst miljø, med plass for alle i barnehager og
leve, hele livet
Kommunen skal gi alle innbyggere t ilgang t il helse og omsorgst ilbud som gj ør det godt
konsekvenser, skal inngå i all planlegging.
t ilt ak for reduksj on av klimagassut slipp, og beredskap og t ilt ak som reduserer negat ive
Balsfj ord vil opprett holde sin gode milj ø, men også forbedre der det er mulig. Effekt ive
nat urgitt e fort rinn.
Skape et bærekraft ig landbruk og produksj on av mat og drikkevarer basert på lokale
virksomhet er
Balsfj ord skal være foret rukket et ableringsst ed for areal-, t ransport og energikrevende
foret rukne st eder med god infrast rukt ur
Tilrett elegge for at alle skal kunne bo i et godt og t rygg bolig i et att rakt ivt bomiljø på
Skape en robust og bærekraft ig bosett ingsst rukt ur i hele kommunen
Balsfj o rd kommune skal t ilrett elegge for utvikling og vekst

a

a

samf unnsdel:
arealdelen og som vil ha særlig fokus i planarbeidet . Følgende målsett inger er fremmet i komuneplanens
kommuneplanens samf unnsdel o ppsummer sat singsområder med mål og st rat egier som har betydning for
Kommunens målsett inger og st rat egier skal gjenspeiles i arealdelen. AIie behandlede t ema i

5.1

Balsfjord kommune sine mål og strategier i samfunnsdelen

5. ØNSKET UTVIKLING
Balsfj ord kommune
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klimagasser reduseres i hht nasj onale forvent inger, sett i et regionalt og lo kalt perspekt iv. Man skal
Arealbruk skal t ilrett elegges slik at virksomhet er og t ransport skj er slik at milj øpåvirkning og ut slipp av
Ved all endring og avsett ing t il nye arealformål skal det t as hensyn t il virkninger på milj ø og klima.
5.1.3 Milj og klim
a
for reindrift en gjennom hensynssoner og best emmelser.
•

Samordne kommunal planlegging med reindrift ens dist rikt splaner, herunder sikre krit iske arealer

•

Vurdere bruk av arealer t il nat urbasert næring, frit ids- og t urisme og fr iluft slivsformål

•

t est - og prv ekjr ing.
rekreasj onskj øring og arealer for opplæring, øvelseskj øring, beredskapsøvelser,
bærekraft ige løsninger knytt et t il et ablering av snøskut erløper for
Vurdere holdningen t il mot orferdsel i ut mark, og o m det er et pot ensialefor

•

Oppdat ere kyst soneplanen i samarbeid med kommuner i produksj onsområde 11

•

Vurdere mulighet en for utvidelse av eksist erende næringsarealer for fremt iden

•

lokaliseres på en bærekraft ig måt e
Vurdere hvilke t yper næring det t rengs arealer t il, og hvor ulike t yper næringer bør

Gj ennom planprosessen skal vi:
kompet ent arbeidskraft og et akt ivt næringsliv.
rikelig t ilgang t il elekt risk kraft, gode indust riarealer, nærhet t il Tromsø by, men ikke minst
ressurser som skog- og j ordbruksarealer, pot ensielt int eressant e sj øarealer, rike mineralressurser,
plassering, hovedårer for regional-, nasj onal- og int ernasj onal t ransport, god t ilgang på vikt ige
nye. Kommuneplanens samf unnsdel peker på at det er et godt grunnlag i kommunens geografiske
Balsfj ord. Det er en målsett ing å t a vare på og videreutvikle de arbeidsplassene som er og a et ablere
Jordbruk, skogbruk, indust ri og offent lig sekt or har lenge vært de vikt igst e sysselsett ingene i
5.1.2 Naerin
g sutvikl ing og infr ast rukt ur

•

Sikre arealer for god logist ikk for både gods- og persont ranspo rt

•

Vurdere nåværende ret ningslinj er bebyggelse og anlegg i LNF-R omrader

•

Vurdere mulige utvidelsesmulighet er og rekkefølge ved fremt idige planer

•

Ut rede arealbehov for næringsvirksomhet og indust rimiljø

•

Avklare og vurdere best emmelser knyt t et t il boområder og bomilj ø

•

sent rumsnært så vel som spredt
Ut rede arealbehovet for boligbygging og hvor boligområder skal lokaliseres,

Gj ennom planprosessen skal vi:

medfører krav om god planberedskap for a sik
r e t ilgjenelige boligarealer gitt st ørre et ableringer.
endret levesett medfører andre krav t il boset ning enn t idligere. Pot ensialet for næringsutvikling
spesielt for fa milier og unge i et ableringsfasen. Endringer i fa miliemønst er, krav t il mobilit et og
mot en eldre befolkning. Det er en målsett ing at Balsfj ord skal være en att rakt iv bo- kommune,
Som mange dist rikt skommuner opplever Balsfj ord kommune befolkningsnedgang og en dreining
5.1.1 Befolkni ngsutvikling og bosett ingsmønst er

som f ørende prinsipp.
vekst mulighet er, skape gode bomiljøer og en robust offent lig sekt or. Kommuneplanens arealdel vil ha dett e
arealbruk og t ransport . En god arealdisponering og effekt ivt t ranport syst em vil forst erke næringslivet s
For Balsfj ord kommune er det derfor avgjørende for vekst og velferd, at man får en god balanse mellom
Balsfj ord kommune
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vurdere om det kan være på plass med en områdeplan for t ett st edet.
lit e t ilgj engelig areal for boligfornål i sent rum. For Mest ervik, som også vokser, må man i nær framt id
blokkbebyggelse i de mest sent rale arealene. Fo r Nordkj osbot n er sit uasj o nen noe t ilsvarende, men med
og med god arealut nytt ing. Det vil bety mindre t omt er for eneboliger, st ørre bruk av leilighet er og noe
med variert e bo milj ø, og med alle t ilbud innen gange- og sykkelavst and. Bomiljøene bør være relat ivt t ett e
grensene for St orst einnes sent rum. Slik arealene ligger, vil St orst einnes kunne ut vikle et att rakt ivt sent rum
grunnundersøkelsene viser at eiedommene er egnet . I så fa ll vil kommuneplanens arealdel sett e av
host en 2018. Utvikli ng av eiendommene vil kunne utvikles gjennom en områdeplan for sent rum dersom
sent rumsformål. Grunneierne for disse eiendommene er posit ive t il dett e. Undersøkelsene vil bli ut ført
en vurdering om a gj re grunnundersøkelser for a sj ekke ut om de ubebygde arealene kan egne seg for
det likevel relat ivt st ore ubygde arealer for LNF-R midt i det t ett est bebygde området . Kommunen har gjort
arealer i gjeldende arealplan t att i bruk t il byggeformål. Dett e gj elder ikke minst i kommunesent eret . Her er
Det er svært få i Balsfj ord som ikke bor i enebolig, også i t ett st edene. I t ett st edene er det mest e av avsatt e

5.1.6 Boforhold og folke he lse
• Sikre arealer for lekeplasser, bonære fr it ids- og fr iluft sakt ivit et er, idrett sanlegg og sosiale møt eplasser
komme av endring i skolest rukt uren.
• Vurdere arealbehovet ved de ulike skolene og sett e av t ilst rekkelig med areal for endringer som kan
Gj ennom planprosessen skal vi:
bidra t il bedre økonomi.
forvent ninger. En mer robust skolest rukt ur vil sikre effekt iv og f unksj onell arealut nyt t ing i skolebyggene og
vi få en framt idsrett et skole som er robust i framt ida og som møt er økende faglige krav og samf unnet s
t il utt rykk for at det er på ti de gj r e en grundig vurdering av kommunens skolest rukt ur. Det vikt igst e var a
t ett st edene svekket seg. I folkemøt ene under arbeidet med kommuneplanens samf unnsdel, kom det klart
vennskap og fellesskap med framt idst ro. Over mange år har elevt allet for mange av skolene ut enfor
For barn og unge er det vikt ig a skape bomiljø og fr it idst ilbud som engasj erer t il akt ivit et og st imulerer t il

5.1.5 Opp
v e kst
•
Universell utforming skal inngå i alle vurderinger av nye og endrede arealformål
•
Sikre areal for kommende behov for offent lig velferdst ilbud
•
Sett e av arealer for sent rumsformål i kommunesent eret
•
Sikre t ilst rekkelig areal t il boligformål
Gj ennom planprosessen skal vi:
bomilj øene i t ett st edene planlegges for alle aldersgrupper og personer med særskilt e behov.
f unksj onsevne utt rykker at det er ønske om ut leieboliger i t illegg t il omso rgsboliger. Det er vikt ig at
deres helse- og omso rgsbehov ikke er omf att ende nok. Rådet for eldre og perso ner med nedsatt
selv med lavt tj enest ebehov. Flere som søker omsorgsbolig kommer ikke i bet rakt ning på bakgrunn av at
velferdstj enest er. Flere eldre ønsker å bo sent rumsnært da det gir st ørre mulighet for a kunne klare seg
grunnlag for digit alisering av velferdstj enest er. Mange eldre ønsker et enklere liv med nærhet t il
den nasj o nale ordningen Nkom. Kan dett e føres videre i kommende arealplan, så har kommunen et godt
Kommunen har langt ned mye arbeid i a f re fram fi ber t il kommunens yt re dist rikt er, bl a ved st øtt e fra
I en spredt bygd kommune er det høyere enhet skost nader for velferdstj enester på grunn av avst ander.
5.1.4 Velferd
oppnå milj ø- og klimamålsett ingene.
avfall t il erst at ning for fossil energi. En samordnet areal, bolig og t ransport plan vil være svært fordelakt ig i a
I den grad det kan gjøres på en bærekraft ig måt e, skal man ut nytt e lo kale ressurser i skog, j ordbruk og
planlegge for t ransport løsninger der det blir lett ere a ke andelen kj øret øy og fa rt øy på grønn energi.
Balsfj ord kommune
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•
•
•
•
•
•

Avklare prinsipper for dispensasj on og bygging i LNF-R omrader
grensesnitt et beit epro blemat ikk / hytt ebebyggelse
Vurdere reglement knytt et t il inngjerding av frit idsbebyggelse, herunder ivaret a
Vurdere mulige ut videlsesmulighet er ved fremt idige planer
forurensing og vassdragsforvalt ning i framt ida.
Avklare hvordan vannforsyning og avløp fra hytt ene skal håndt eres sett i lys av
Ivaret a balansen mellom bruk og vern
Vurdere nåværende prinsipper, regelverk og praksis for bygging av frit idsboliger.

Gj ennom planprosessen skal vi:
langsikt ige arealbruken i kommunen og konkret iseres ved revideringen av arealdelen.
planbehovet for arealer for frit idsboliger. Forholdet bør være et vikt ig t ema for den
ut marksområder og nat ur. Kommunal planst rat egi 2016 - 2019 har ingen egen vurdering av
avløp, energibruk, økt t rafi kk, påvirking av landbruket og reindrift en og nedbygging av
være i framt iden. Økt hytt eut bygging gir imidlert id ut fordringer med t anke på håndt ering av
Med over 1200 frit idsboliger er Balsfj ord en hytt ekommune, noe den også skal fort set t e a
5.1.9 God og forsvarlig vekst og utbygging av fritidsboliger
Kommunens helhet lige ROS legges t il grunn for all planlegging.

5.1.8 Samfunnssikkerhet og beredskap
t ett ere dialog og samarbeid.
Reind rift ens dist rikt splaner gir et godt grnnlag for arbeidet med revisj on av arealplanen, men fordrer
avgrensede områder.
næringsarealer inn mot mer t ett bygde områder og holde utvikling av fr it idsboliger i ut mark t il klart
balsfj ordsamf unnet er i hovedsak mer st edbunden. En overordnet plan vil kunne styre boligbygging og
og innen for disse ut fra endringer i veget asj on, klima, vær og event uell forstyrrende akt ivit et . Det øvrige
alle berørt e. Reindrift en har behov for fleksibilit et ved at reinen forflytt er seg fra sommer t il vint erbeit er,
Arealplanleggingen og dist rikt splanene må samordnes slik at de t rekker opp forut sigbare forut set ninger for
i dett e arbeidet . Til nå har dist rikt planene og arealplanene blitt ut viklet t il dels uavhengig av hvrandre.
Reinbeit edist rikt ene ut arbeider nå dist rikt svise planer for sin virksomhet og kommunen er en vikt ig part ner
omforent e planlegging også er vikt ig for samisk kult ur.
reindrift en relat ivt t il næringens økonomiske beydning. Næringen er vikt ig for samisk kult ur, slik at god
kan bli berørt av planlegging for ulike ut bygginger, går mye planleggingskapasit et t il avklaringer med
nabokommuner, noe som også krever ut st rakt samarbeid mellom kommunene. Siden reindrift en svært oft e
Dett e gir Balsfj ord kommune en krevende posisj on i arealplanleggingen. Reindrift en i Balsfj ord berører alle
størst grad berører kommunens arealer. Svært få av næringsakt ørene har forret ningsadresser i kommunen.
Samisk reindrift er sannsynligvis den minst e næringen i ko mmunen, men samt idig den næringen so m i

5.1.7 Samis k kultur og naturgrunnlag
bevare nat ur- og fr iluft sområder som er lett t ilgjengelige fra de ulike t ett st edene.
nærmilj ø. Grønt st rukt ur og leke- og møt eplasser skal ha en sent ral plass i alle sent ra. Det er også vikti g
Planleggingen skal vekt legge mer enn bare t omt er for boliger, og bidra til oppret tholde og skj erme bo- og
Gode boliger og bomilj ø er vikt ige for folkehelsen. Det er også nærmilj ø og det sent rumsnære fr iluft slivet .

a

a
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•
•
•
•

Universell ut forming slik at kommunen er t ilgjengelig for alle.
Samf unnssikkerhet og beredskap, et sikkert samf unn.
luft og j ord.
Forvalt e nat urressursene slik at vi belast er milj øet minst mulig og sikrer rent vann,
Redusere klimagassut slipp og redusere omfang og virkning av nat urkat ast rofer.

bet ydning for arealdelen;
I t illegg t il sat singsområder ovenfor fremgår følgende andre mål og ambisj oner med
5.1.10

Andre mål og ambisjoner
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•

Friluft sliv og rekreasj on, folkehelse, universell utforming

•

Samf unn- og nat urverdier

•

M ilj ø- og nat urressurser

perspekt iv. Følgende t ema og ut redninger skal belyses i en KU:
Områder vurdert so m nye ut byggingsområder skal vurderes ut fra lo kale, regionale og nasj o nale
7.3 Tema og ut redninger som skal belyses i KU

•

Ut redning av alt ernat iver

•

Tilt ak for a unnga negat ive virkninger

•

Konsekvenser av foreslått ut bygging for disse verdiene

•

Vikt ige miljø- og samf unnsverdier

KU skal blant annet få frem;
7.2

Hva KU skal få fr em

der KU skal sikre et t ilst rekkelig godt beslut ningsgrunnlag.
målsett ing at kommuneplanens arealdel skal ha et langsikt ig, overordnet og helhet lig perspekt iv
arealbruk skal beskrives og fremgå av ut redningen, både enkeltvis og samlet . Det er en klar
avbøt ende t ilt ak på den andre. Konsekvenser av alle nye områder for ut bygging og vesent lig endret
herunder egnet het og samf unnsnyt t e på den ene siden og hvilke verdier som går t apt samt mulige
kravet om konsekven sutre dning (KU). KU skal avdekke planens virkninger for miljø og samf unn,
I Henhold t il Plan- og bygningsloven §4-2 fremgår det at kommuneplanens arealdel omfatt es av
7.1

Krav om konsekvensut redning

7 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS

servicekont oret i rådhuset .
Eget skj ema for innspill, Innspill til kommuneplanens arealdel, legges på kommunens hj emmeside og på
vil bli underrett et om dett e pr. brev.
inn på nytt og vil vurderes på linj e med nye innspill. Hver enkelt grunneier som har disse områdene
Innspill som ligger inne i nåværende arealplan, men som ikke har godkj ent oppst art 2018, må spilles
samt veileder t il denne.
byggeområder kan innarbeides i planforslaget . Kommunen vil ut arbeide egen mal for slike innspill
være akt uelt a gj ore ytt erligere ut redninger og undersøkelser for a t a st illing t il om foreslått e
mulig redegj øre for t ilt aket s formål, omf ang og konsekvenser. I dialog med kommunen kan det
Ved innspill på nye områder for bebyggelse og anlegg, skal den enkelt e forslagsst iller så langt det er

6. KRITERIEROG KRAV FOR INNSPILL TIL AREALDELEN
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ekskludert e.
samf unndel. Byggeområder og t ilt ak som det med st or sannsynlighet vil reises innsigelser t il, kan bli
priorit ering ut fra hvordan de bidrar til a na de mål og st rat egier som ligger i kommuneplanens
Før enkelt områder konsekvensut redes, vil det være hensikt smessig med en vurdering og
Vurderin
g fr KU

7.6

sårbarhet merkes av i planen so m hensynssone.
egnet t il ut bygging og hvorvidt t ilt aket vil føre t il endringer av dett e. Områder med fare, risiko eller
Analysen skal avdekke alle risiko- og sårbarhet sforhold som har betydning for hvorvidt arealet er
Ved ut arbeidelse av planer for ut bygging skal det gjennomføres ROS-analyse for planområdet .
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

7.5

Mat eriale fra forrige revisj on vil og være en verdif ull kilde i prosessen.
vil det vurderes som 0 . I t illegg t il dett e vil faglige vurderinger og annen kunnskap bli lagt t il grunn.
kon sekvenser (-3) ti l st ore, posit ive konsekvenser (+3). Om t iltaket ikke har særskilt e konsekvenser
Ved analyse av konsekvenser ved ny arealbruk skal konsekvensene vurderes fra sto re, negat ive
innhold i en KU.
planarbeid der det er behov for a valg av ulike alt ernat iv og oppfyller Plan- og bygningslovens krav t il
KU skal i hovedsak følge met odikken i St at ens Vegvesen Håndbo k 140. Håndboken rett er seg mot

7.4 M etodikk
•
•
•
•
•

Vurdering av ko nsekvenser i forhold t il samf unnsnytt en
Hvilke konsekvenser påvirkningen vil få
Hvo rdan disse verdiene påvirkes
Hvilke verdier som er knytt et t il det arealet og omgivelsene som påvirkes
Samf unnsnytt en av t ilt aket

For alle t emaene skal konsekvensut redningen vise:
•

Trafi kkforhold

•

Samf unnssikkerhet

•

Energibehov og løsninger

•

Kommuneøkonomi, infrast rukt ur

•

Forurensning, herunder også st øy

•

Transport behov

•

Kult urminner og kult urmiljø

•

Område-/ t ett st edsutvikling, nærmilj ø

•

Landskap/ grønnst rukt ur

•

Barn og unge

•

Landbruksressurser

•

Bærekraft ig utvikling

•

Næringsut vikling og sysselsett ing
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Vedt ak av plan
Bearbeiding et t er merknader
Hi ring av planforslaget
Polit isk behandling
Planbeskrivelse, kart og best emmelser
Analyser/ ut redninger/ KU
lnnbyggerdialog/ innspillsinnhent ing
Infomgt e
Vedtak av planprogram KS
Hi ring planprogram
Utarbeidelse av planprogram
aug sep okt nov des jan feb ma apr mai jun j ul
Aktivitet

aug sep okt

Maned

Nedenst ående skj ema viser foreslått fremd rift splan. Endringer kan forekomme.

8. FREM DRIFTSPLAN
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