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Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for
industriområde på Hundbergan/Sandvikeidet
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9 varsles det om
oppstart av detaljregulering for hele eller deler av eiendommene gbnr. 23/30,
25/45, 23/1, 23/2, 25/7 og 25/11. I tillegg er Innlandsveien tatt med i
planområdet ned til Sandvika for å regulere fortau. Hele planområdet er på ca.
260 daa.
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Troms næringspark AS er forslagsstiller og Rambøll Norge AS bistår med reguleringsprosessen.
Planforslaget innebærer tilrettelegging for et industriområde med et næringskonsept innen transport- og
logistikk. Intensjonen er å legge trafikkintensiv virksomhet her for å avlaste trafikk til og fra Tromsøya.
Det vil tilrettelegges for de største vogntogene. Det skal også tilrettelegges for bensinstasjon.
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen og kommunedelplan for Ramfjord. Planområdet er i begge
planer avsatt til næring.

Figur 1: Foreløpig planskisse som viser forslag til plassering og størrelse på bebyggelse.

Planforslaget faller inn under konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I, punkt 24, som omfatter
næringsbebyggelse med bruksareal (BRA) på mer enn 15 000 m2. Planen skal derfor ha planprogram og
konsekvensutredning. Planprogrammet er tilgjengelig på Tromsø kommunes hjemmesider:
www.tromso.kommune.no/hoeringer, og legges ut på høring og offentlig ettersyn samtidig med denne
varslingen.
Planprogrammet inneholder beskrivelser av planprosessen og redegjør for hvilke temaer som skal
konsekvensutredes, samt foreslått fremdrift for planarbeidet.
Innspill til planarbeidet kan sendes til Rambøll Norge AS v/Bjørnar Rutledal, Hoffsveien 4, PB 427
Skøyen, 0213 OSLO, eller på mail til bjornar.rutledal@ramboll.no og med kopi til
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postmottak@tromso.kommune.no, evt. Tromsø kommune, Rådhuset, PB 6900, 9299 TROMSØ. Frist for
innspill er 24.02.2020.
Etter at fristen for merknader er utløpt vil planprogrammet justeres og vedtas av kommunen. Når
planprogrammet er vedtatt vil selve reguleringsplanen utarbeides og oversendes kommunen for
behandling. Planforslaget vil så legges ut på ny høring og offentlig ettersyn hvor det igjen vil bli gitt
anledning til å komme med spørsmål eller merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Bjørnar Rutledal
Arealplanlegger
1353543 - OSL Planning
D +47 40822892
M +47 40822892
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