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Norges brannskole - Etablering av fagskole - Søknad om endring av 
reguleringsplan 
 
Det vises til oppstartsmøte 20.09.18, og senere dialog med Tjeldsund kommune, om planlagte utvidelser 
ved Norges Brannskole knyttet til etablering av ny fagskole. Tjeldsund kommune har besluttet at 
utvidelsene krever en reguleringsendringsprosess i tråd med plan- og bygningslovens § 12-14 
 
Statsbygg søker herved om endring av reguleringsplan for Norges Brannskole av 29.06.2004, jf. vedlagt 
planendringsforslag. 
 
Bakgrunn 
Det er besluttet å etablere en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. 
Fagskolen skal lokaliseres til Norges brannskole i Tjeldsund kommune. Formålet er å bedre 
samfunnssikkerheten, redusere sårbarheten og styrke beredskapen. Norges brannskole er underlagt 
Justis- og beredskapsdepartementet. Det faglige og administrative ansvar for brannskolen er lagt til 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Brannskolen i dag er den nasjonale 
utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern 
 
Behov for planendring 
Etablering av fagskolen medfører behov for økte arealer tilpasset planlagt undervisning, både utendørs 
øvingsfelt og innendørs undervisningsarealer. Gjeldende reguleringsplan for Norges brannskole ble vedtatt 
29.06.2004. Området som er avsatt til byggeområde for brannskolen er delt inn i tre felt. To av feltene har 
ikke tilstrekkelig kapasitet innenfor fastsatt utnyttelse til å romme planlagt ny bebyggelse. Tjeldsund 
kommune har vurdert at det er nødvendig med en reguleringsendringsprosess.  
 
Plandokumenter 
Endringene er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen, og det framkommer tydelig hva som er 
endringsforslag i bestemmelsene. Vedleggslisten under viser hvilke dokumenter som inngår i 
planendringsforslaget.  
 
 
 
 
Med hilsen 
Håkon Dreyer Sæter  
senioringeniør  
Dette dokumentet er elektronisk signert  
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Vedlegg: 
Planbeskrivelse 
Reguleringsplankart 
Reguleringsplanbestemmelser  
Illustrasjon til planforslag 
Referat oppstartsmøte 20.09.2018 
Nordland FK – uttalelse kulturminner 
ROS-analyse    
Kartlegging av biologisk mangfold 
Trafikkanalyse 
 
 
 
 
 
 


