
                       Oppstartsmøte – endring av plan ihht plan- og bygningsloven § 12-14 

Pbl §12-8. oppstart av reguleringsarbeid 

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl 

Rundskriv H-6/17 endring i pbl 

 

 

 

PARTER 

Firma/forslagstiller/TK Navn e-post 

Statsbygg Ane Kvamshagen ane.kvamshagen@statsbygg.no 

Statsbygg  Arne Walaas arne.walaas@statsbygg.no 

dsb Veronika Solvang veronika.solvang@dsb.no 

Tjeldsund kommune Elias Balto elias.balto@tjeldsund.kommune.no 

Tjeldsund kommune Gunstein Hansen gunstein.hansen@tjeldsund.kommune.no 

Tjeldsund kommune Ingrid Davidsen ingrid.davidsen@tjeldsund.kommune.no 

   

 

Beskrivelse Merknad/mangel/følges opp 

Formål med planen – 

planens innhold 

Brannskole – endring av eksisterende plan fra 2004. Spesielt 

oppgradering mhp bebygd areal. 

Planstatus i område og 

premisser 

-samsvar kommuneplanens 

arealdel? 

Reguleringsplanen er i samsvar med  

Kommunedelplan (KDP) for Fjelldal og Ramstad (oktober 2004) 

Gjeldende reguleringsplan / 

annet pågående planarbeid? 

Reguleringsplan Norges brannskole (1852 200114), vedtatt juni 

2004.  

Tilgrenset reguleringsplan Fjelldal1 (1852 199004), vedtatt mars 

1990 

 

Under arbeid: Campus Fjelldal/Fjelldal2 (1852 201802), oppstart 

17.1.2018. reguleringsplanen ivaretar fv713 og fv713Xfv824.  

Krav om planprogram / KU? Ingen KU.  

 

Planens virkning på miljø og samfunn må synliggjøres i beskrivelse til 

planen.  

Kommunale vedtak / 

retningslinjer som berører 

planen? 

 

Rikspolitiske retningslinjer? - strandsone 

Utbyggingsavtale? Ikke aktuelt. 

  

Diverse  

Sak. Ephorte sak: 2018/395 

Møtedato og møtested 20.9.18 - brannskolen 

Referent Ingrid Davidsen 

  

Plan-ID 1852 2004 14 

Plantype 

□        

X       Detaljregulering, pbl §12-3 / endring av plan §12-14 

□        
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Samråd & medvirkning 

-annonsering (digitalt og avis) 

-parter/adresseliste 

-evt. planprogram 

-regionalt planforum? 

-fagkyndighet? 

Det avholdes felles informasjonsmøte om fagskoleplaner på 

brannskolen, studentboliger/hotell samt boligfelt. Møte bør holdes på 

brannskolen i løpet av november/desember.  

 

Det forventes at statsbygg/dsb er med og deler på kostnader ved 

eventuelle utbedring av vann og avløp anlegg/ledninger/renseanlegg 

i område. Samt eventuell utbedring av fv713 ned til innkjøring 

brannskolen. Det er her snakk om - veibredde, stigningsforhold 

Solbergbakken opp til fv713xfv824, bro over Loneelva, ensidig fortau 

langs fv713, samt utbedring av fv713Xfv824. 

 

Det foreligger ingen kostnadsoverslag pr. i dag.  

 Statsbygg ber om at dette referatfestes: Statsbygg/DSB informerte om 

at prosjektet har stramme økonomiske rammer, og at alle parter bør 

bidra til å holde kostnadene nede for at ny fagskole skal kunne 

realiseres. 

Sjekkliste planens innhold 

og konsekvenser 

 

FUNKSJON OG UTFORMING 

Egnethet (hovedformålets 

lokaliseringskriterier ift. 

tomtenes plassering og 

beskaffenhet) 

Arrondering (arealenes 

hensiktsmessighet mht form 

og innbyrdes plassering) 

Utnytting 

(utbyggingsprinsipper uttrykt 

som grad av utnytting med 

høyde -og avstandskrav) 

TJ anbefaler at BRA (bruksareal) omgjøres til BYA (bebygd areal) med 

høydeanvisning 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Trafikk, parkering og 

kollektivtilbud 

Veg- og gateutforming 

(herunder gang- og sykkelveg) 

Vann og avløp 

Vann: 

Inntil nå er det nok vann i område, men når det kjøres øvelse med 

vannslokking da tømmes høydebassenget i Fjelldal. Tjeldsund 

kommune (TK) kan se for seg at ved en økt aktivitet på brannskolen 

vil dette bli et seriøst vannforsyningsproblem for område som 

forsynes av høydebassenget på Fjelldal.  

Det har vært snakk om at brannskolen skal ha egen vannforsyning 

ved øvelser, men pr. i dag er det ikke gjennomført. Dette kan løse 

noen utfordringer på vann i område.  

TK skal nå rullere hovedplan vann med et eget skisseprosjekt for 

vannforsyning brannskolen og studentboliger.  

 

Avløp: 

Hovedplan avløp for 2018-2022 har ikke tatt hensyn til den økte 

aktivitet på Fjelldal med fagskole og studentboliger. TK vil revidere 

planen for område brannskolen og studentboliger.  

Det er et eget avløpsanlegg for brannskole område, men kvaliteten på 

anlegget er dårlig og vil med all sannsynlighet ikke takle en økt 

belastning. Den reviderte hovedplan for avløp for område 

brannskolen/campus vil vise dette.  
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Ledningene i område er tidels dårlige og har svanker og lite fall. 

Ledningene er filmet for noen år tilbake.  

Anlegget har i dag slamavskiller som rensemetode, men dette er en 

dårlig løsning. Det bør anleggs et eget renseanlegg for område. På 

grunn av økt aktivitet vil det komme et krav om ny tillatelse til 

utslipp.   

GRØNN INFRASTRUKTUR 

Friluftsområder (herunder 

turstier/grønne korridorer)  

Offentlige friområder (herunder 

parker og idretts- og 

badeanlegg)  

Fellesarealer for lek og 

uteopphold 

Det planlegges et vegetasjonsbelte mellom den allment tilgjengelige 

undervisningsdelen av brannskolen og øvingsfeltet, som i framtiden 

vil bli gjerdet inn.   

SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Barnehager 

Skoler 

Omsorgsanlegg (herunder 

eldrehjem, sykehjem og andre 

boligsosiale tiltak). 

 

 

RISIKO OG SÅRBARHET 

Naturbasert sårbarhet 

(herunder rasfare, flomfare, 

havstigning og jordstråling) 

Virksomhetsbasert sårbarhet 

(herunder trafikksikkerhet, 

brannfare, forurensning og 

stråling) 

Infrastrukturell sårbarhet 

(herunder energiforsyning, 

VVA, telekommunikasjon og 

terminaler). 

 

Tema som må belyses i ROS analysen:  

 

- Havnivåstigning (51 cm innen år 2100) og stormflo (minimumskote 

på +2,40 for bygg)  

- forurensning i grunn 

- grunnforhold - planområde ligger under marin grense og kan 

inneholde områder med kvikkleire.  

- trafikksikkerhet  

- eksplosjon 

- VVA 

 

VERN OG BEVARING 

Naturvern (herunder biologisk 

mangfold, kulturlandskap, 

vassdragsvern, viltlokaliteter) 

Jordvern 

Kulturminner (herunder 

automatisk vernede 

kulturminner og nyere tids 

kulturminner) 

 

Et automatisk fredet kulturminne innenfor planen, ID47387 

Hundervollen gravfelt. (totalt areal med sikringssone, 1730kvm). 

 

- TK tar kontakt med nfk ang. kulturminner. – kopi mottaker Ane 

HELSE, KLIMA OG MILJØ 

Universell utforming 

Vind 

Sol og skygge 

Støy, Støv 

Avfallshåndtering 

 

Utrednings tema: 

- støy fra brannbiler 

- støv og sot nedfall  

ENERGI 

Energitilførsel (herunder strøm 

og fjernvarme) 

Behov for energitilførsel og eksisterende kapasitet på energinettet må 

beskrives. Det påhviler utbygger å kontakte nettselskap for tidlig å 
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Energiøkonomisering (ENØK-

tiltak) 

avklare behov for nettutbygging og utforming av nettløsning innenfor 

planområde.     

  

  

Framdrift (skisse til framdrift – 

ikke forpliktende) evt. samtidig 

byggesak? 

 

  

Forslagstiller / statsbygg: Sender søknad om endring av reguleringsplanen med vedlagt 

endringer i plankart, bestemmelser og beskrivelse med ROS-analyse.  

Søknaden sendes TK. 

 

TK Endringsforslaget behandles administrativt og forelegges berørte 

myndigheter, naboer, gjenboere, i 3 uker.  

Forslagstiller / statsbygg: Statsbygg tar endringer i plankartet og øvrige saksdokumenter og 

eventuelle krav om tilleggsutredninger etter at endringsforslaget er 

forelagt berørte myndigheter, eierne og festerne av eiendommer som 

direkte berøres av vedtaket, og andre berørte.  

TK Behandler innkomne merknader og legge saken frem for 

formannskapet for vedtak av endringen.  

 

KRAV TIL LEVERT MATERIALE 

Planendring skal tilfredsstille kravene til en reguleringsplan i plan- og bygningsloven § 12-1 og 

bestemmelsene i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister 

(kart- og planforskriften) §§ 9 og 10. 

Oversendt planendring skal inneholde søknads brev, endret plankart, planbeskrivelse og 

bestemmelser.  Nødvendig materiell mhp. eks. støyberegninger, utredninger, illustrasjoner mm, skal 

følge med. Planbestemmelser og planbeskrivelse skal leveres i Word. Digitalt plankart leveres iht SOSI-

standard (nasjonal norm).   

 

ANDRE FORHOLD 

Kommunens vedtekter og retningslinjer skal følges. 

Kommunale vedtekter og retningslinjer 

 

Hovedplan avløp 2018-2022 

Det ikke er hjemmel for å kreve gebyr når forslagstiller er en offentlig myndighet som har som 

oppgave å ivareta offentlige interesser, og tiltaket skal finansieres med bevilgninger fra stat eller 

kommune eller med lån med statlig eller kommunal garanti. 

 

 

Andre forhold drøftet i møte 
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Det avtales at forslagstiller/statsbygg tar endringer i plankartet og øvrige saksdokumenter og 

eventuelle krav om tilleggsutredninger etter at endringsforslaget er forelagt berørte myndigheter, 

eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte.  

 

 

 

 

 

FORBEHOLD 

Det gjøres oppmerksom på at verken oppstartsmøte eller referat gir noen av de enkelte partene 

rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, 

organisasjoner og politisk vedtak mv. vil kunne medføre krav om endring av prosjekter, evt. endring i 

fremdriften for prosjektet. Hvis sektormyndigheter har merknader til endring av plan med karakter av 

innsigelse, må endringen behandles som ordinær planprosess. 

 

 

 

 

--------------------------     --------------------------- 

Tiltakshaver, sted, dato      Saksbehandler, sted, dato 

 


