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Likelydende brev - se vedlagt liste 
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Varsel om oppstart av planendring etter forenklet prosess - E8 Sørbotn-
Laukslett, plan-ID 1920 

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 3-7, 12-8 og 12-14 varsler Statens vegvesen, i 
samarbeid med Tromsø kommune, oppstart av reguleringsendring for E8 Sørbotn-Laukslett 
(plan-ID 1920) etter forenklet prosess. Reguleringsendringene har et begrenset omfang - de 
aktuelle endringsområdene fremkommer i vedlagt kart.  

Beskrivelse av endringene 
I prosessen med å utarbeide byggeplanen for prosjektet har Statens vegvesen kommet frem 
til at vi må gjøres noen endringer av vedtatt reguleringsplan. Endringene går ikke utover 
hovedrammene i reguleringsplanen og berører ikke hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder. Vedlagt dette varslingsbrevet følger et notat som gir en detaljert oversikt 
over planendringene. 

Planendringen gjelder følgende, se nummerering på vedlagt kart: 

A. Justering av hesteløype tilhørende Vekve-gården på Sakariasjorda.
B. Utvidelse av areal til støtteforbygning i Storkollen.
C. Justering av regulert skredsikringstiltak ved Steinbakkelva.
D. Justering av privat skogsveg ved Skredelva (SKV11).
E. Retting av tekniske tegnefeil

Det vil bli utarbeidet plankart over endringene og tilhørende planbestemmelser vil bli 
oppdatert i tråd med disse.  
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Oversiktskartet under viser områder hvor de nevnte endringene skal utføres. Dette 
innebærer utvidelse av planområdet på tre steder og endringsområdet innenfor tidligere 
varslet planområde.  

Kart i A4-format ligger vedlagt. Områdene der det må gjøres en utvidelse av planområdet er 
vist med røde linjer. Områdene med planendring er vist med blå linjer. Arealer utenfor de 
markerte områdene (blå og rød) er ikke en del av denne planendringen. Merknader som går 
på andre forhold enn det som er opplistet blir ikke vurdert.   

Det er vurdert at planendringen som nå skal utarbeides ikke utløser behov for å 
endre/oppdatere konsekvensutredningen som ligger til grunn for planen.  
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Reguleringsendring etter forenklet prosess 
Statens vegvesen fremmer endring av gjeldende reguleringsplan i henhold til plan- og 
bygningsloven § 12-14. Vi har vurdert vilkårene for forenklet prosess i henhold til plan- og 
bygningsloven og planveileder (Tromsø kommune, august 2020).  

Endringene er i tråd med reguleringsplanens intensjon og vil ikke gi store konsekvenser for 
berørte parter eller interesser. Statens vegvesen anser vilkårene for forenklet planprosess 
som oppfylt. Tromsø kommune v/Byplan har vurdert at vi kan gjennomføre forenklet 
prosess, men at vi må varsle planoppstart iht. pbl. § 12-18 for å avdekke eventuelle 
konflikter eller innvendinger. Hvis dette avdekkes er ikke kommunen bundet av tidligere 
avgjørelse om forenklet prosess, og planforslaget må da legges ut på høring i 6 uker, 
istedenfor 3 uker slik som ved forenklet prosess.  

Statens vegvesen fremmer endringen av reguleringsplanen som en mindre endring i henhold 
til plan- og bygningsloven § 12-14. Dette betyr at saken vil bli forelagt berørte myndigheter 
samt eiere og festere av eiendommer som blir direkte berørt av endringen.  

Framdrift og frist for innspill 
Vi ber om at dere sender eventuelle merknader til oss innen 12.oktober (4 ukers frist ved 
varsel om planoppstart). Send det til oss skriftlig til firmapost@vegvesen.no eller 
postadresse Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Må merkes med 
20/8402.  

Innspill og merknader skal kun omhandle de aktuelle endringene som her er beskrevet og 
avgrenset på vedlagt kart. Innspill til andre områder som ligger utenfor de definerte 
endringsområdene blir ikke vurdert videre i endringsprosessen.  

Planforslaget med endringer vil bli lagt ut på høring på prosjektets nettside høsten 2022. Vi 
varsler berørte grunneiere og offentlige interesser om dette per brev. Planforslaget vil bestå 
av en forenklet planbeskrivelse, revidert plankart og planbestemmelser.  

All informasjon om endringenes omfang er også tilgjengelig på prosjektets nettside 
www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e8ramfjord 

Aktuelt regelverk 
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir 
utarbeidet etter §§ 3-7, 12-3 og 12-14.  

Ta gjerne kontakt  
Dersom du/dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere også kontakte Kathrine Hanssen, 
planleggingsleder på e-post kathrine.hanssen@vegvesen.no  

Utbygging nord, Prosjekt Tromsø 
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Med hilsen 

Jøran Heimdal 
Prosjektleder Kathrine Hanssen 

Planleggingsleder 
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