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Redegjørelse om vedtak i hovedutvalgene i møtene i mai 2021 tas til orientering.
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Hva saken gjelder
Orientering til kommunestyret om alle endelige vedtak fattet av de fem hovedutvalgene denne
måneden.

Saksutredning
Reglement for hovedutvalgene fastsetter at kommunestyret skal orienteres om saker som
endelig behandles av hovedutvalgene:
Hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder deres ansvarsområder,
begrenset av de rammer og retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. Saker som har
vært til endelig behandling i hovedutvalgene skal sendes samlet til kommunestyret som
orienteringssak.
Dette er en orientering til kommunestyret om hovedutvalgenes endelige vedtak i mai 2021.
Helse- og velferdsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i helse- og velferdsutvalget 10.05.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382137
Utvalget hadde én sak oppe til behandling som ble endelig avgjort:
17/21 Klage på vedtak om tilskudd til frivillige- og ideelle organisasjoner for 2021
Utvalgets vedtak:
Klagene tas ikke til følge. Vedtakene opprettholdes. Klagene oversendes til klageutvalget for
behandlig.

Miljø-, klima og samferdselsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i miljø-, klima og samferdselsutvalget 11.05.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382648
Utvalget hadde tre saker oppe til behandling som ble endelig avgjort:
8/21 Overføring av ansvar for behandling av kommunalt slam fra Seksjon for vann og avløp til
Remiks Husholdning AS
Utvalgets vedtak:
1. Tromsø kommune vedtar å overføre ansvaret for behandling og sluttdisponering av
kommunalt slam fra Seksjon for vann og avløp til Remiks Husholdning AS.
2. Utvalget forutsetter at Seksjon for vann og avløp trer inn i styringsgruppen for
prosjektet.
3. Utvalget forutsetter at det lages en skriftlig kontrakt mellom kommunen og Remiks
Husholdning AS. Både for å avklare konkret hvilke oppgaver Remiks Husholdning
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AS er pålagt, og for eventuelt å klargjøre annen administrativ oppgavefordeling
mellom kommunen og Remiks Husholdning AS.

9/21 Høringsuttalelse - vannforvaltningsplan med tilhørende dokumenter for Troms og Finnmark
vannregion for planperioden 2022-2027 - Tromsø kommune
Utvalgets vedtak:
Høringsuttalelsen slik den fremkommer i sakutredningen vedtas og sendes til Troms og
Finnmark fylkeskommune.
Punkter som bør omtales i kunnskapsgrunnlaget om miljøtilstand og påvirkninger:
•
•
•
•

konsekvensene av kystnær bunntråling
plast- og mikroplastforsøpling knyttet til fiskeri og oppdrett, gummigranulat fra
idrettsanlegg og snødumping
langtransporterte persistente organiske miljøgifter - det er omtalt som et nasjonalt
anliggende, men helseråd gis også lokalt (måseegg, ferskvannsfisk etc.)
Vindkraftutbyggingens mulige påvirkning av drikkevannsforekomster

Til Vannforvaltningsplanen
Generell kommentar:
Informasjon gitt i Vannforvaltningsplanen og Tiltaksprogram vannområdene Nord-Troms er til
dels motstridende. Eksempelvis er kjemisk tilstand av innsjøer i vannområdet Balsfjord - Karlsøy
omtalt som udefinert i Vannforfaltningsplanen mens det er omtalt kartlegginger i
tiltaksprogrammet. Dokumentene bør ha samme kunnskapsgrunnlag.
Kapittel 1.9.4 Påvirkning på vannforekomstene i dag, drivkrefter og utvikling fremover
•

Til avsnitt “Akvakultur”: Fokus på biologisk kontroll og vurdering av samlet belastning blir
nødvendig” endres til “Fokus på biologisk kontroll og belastningsbegrensende tiltak kan
bli nødvendig”. Tromsø kommune mener at vurdering av samlet belastning ikke er
tilstrekkelig.

•

Generelt bør konsekvensene av knyttet til oppdrettsnæringen nevnes bredere. Man
nevner at “punktutslipp fra kommunale og private avløp med dårlig eller urenset kloakk
kan medføre økt næringstilførsel og spredning av miljøgifter, plast, bakterier og sykdom.
Slike stoffer påvirker nærliggende vannforekomster både kjemisk og økologisk”. Det
samme gjelder for oppdrett. Spredning av miljøgifter, plast, bakterier og sykdom må
inkluderes, det samme gjelder konsekvensene for gyteplasser og rekefelt. Ensidig fokus
på næringssalter, rømming og lakselus er ikke tilstrekkelig.
Det føyes til et eget avsnitt “Militær aktivitet”, der bla. trussel om radioaktiv forurensing
fra reaktordrevne fartøy bør nevnes, det samme gjelder forurensning av vassdrag og
vannveier i forbindelse med øvelser og skytetrening på land
Sivile skytefelt bør omtales
Avsnitt “Urban utvikling” bør også omfatte plast- og mikroplastforurensing knyttet til
snødumping påvirkning og konsekvensene knyttet til utfyllinger og annen massedumping
i forbindelse med vei- og tunnelbygging. Det samme gjelder tap av fjære/strandsone og
dermed oppvekstområder for både fisk og andre dyr/alger.

•

•
•
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Til Vedlegg 4: Overvåking av vannmiljøet
•
•

Tromsø kommune anbefaler at det framover inkluderes innsjøer i basisovervåkingen av
vannområdet Balsfjord - Karlsøy
Tromsø kommune anbefaler at vannområde Balsfjord - Karlsøy inkluderes i
basisovervåking av miljøgifter i kystområdene

Til Vedlegg 8: Rapport om plastforurensing i Troms og Finnmark vannregion står følgende:
“(...) snø blir i stor grad fjernet ved dumping i sjø. (...). I tillegg kan snødumping være en kilde til
spredning av mikroplast fra bildekk. Det er derfor rimelig å anta at dumping av snø er en kilde til
spredning av plast i regionen.”
•

Plast- og mikroplastforurensing knyttet til snødumping er omtalt, men det er manglende
fokus på mulige tiltak

Til Regionalt tiltaksprogram for Troms og Finnmark vannregion 2022-2027
Til avsnitt 6.2.2 Rådgivningstjeneste for i jordbruket:
Tromsø kommune mener at det er behov for etablering av enten en ny rådgivningstjeneste eller
styrking av allerede eksisterende rådgivningstjenester ifm. oppfølging av planen.
Til avsnitt 6.2.3 Tiltak mot plantevernmidler
Tromsø kommune mener at det ikke er nok at ambisjonsnivået begrenses til oppfølging av
forskrift om plantevernmidler. Det offentlige har flere muligheter innenfor de ytre rammene
lovverket gir.
Til kapittel 4.5 Klimatilpasning:
De statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning anbefaler at
bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende
våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.)
brukes i klimatilpasningsøyemed, og dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor
naturbaserte løsninger er valgt bort.
Dette bør følges opp i større grad i tiltaksprogrammet for fylket og det regionale vannområdet.

10/21 Orientering om tilstand og mulig utbedring av Breivikeidet bru ved Nyskogen
Utvalgets vedtak:
Redegjørelse om tilstand og kostnader ved eventuell utbedring av Breivikeidet bru ved
Nyskogen tas til orientering.
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Kultur, idretts- og friluftsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i kultur-, idrett- og friluftsutvalget 12.05.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382660
Utvalget hadde én sak oppe til behandling som ble endelig avgjort:
25/21 Valg av representanter til rådgivende utvalg for Lyngsalpan landskapsvernområde.
Utvalgets vedtak:
Som politisk representant fra Tromsø kommune, til det rådgivende utvalget for Lyngsalpan
landskapsvernområde, velges:
Representant: Mari-Ann Benonisen (Ap)
Vara: Sofie Stranger (MDG)

Kommune- og byutviklingsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i kommune- og byutviklingsutvalget 12.05.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200376509
Utvalget hadde sju saker oppe til behandling som ble endelig avgjort:
31/21 Soltun 118/8 - avklaring av om planinitiativ skal stoppes
Utvalgets vedtak:
Planinitiativ av 12.05.2020, for detaljregulering av eiendommen Soltun 118/8, stoppes. Det
igangsettes samtidig en prosess med sikte på å utrede alternativ bruk av eiendommen.
KOBY er positiv til videre utvikling av eiendommen, og er enige i at barnehageformål per nå ikke
er det mest hensiktsmessige utnyttelsen av arealet. Det er derfor behov for å utvikle alternativ
bruk av området til det beste for bydelen, men dette bør ikke gå på bekostning av formålet i
KPA, som er offentlig/privat tjenesteyting. Vi anmoder utbygger å vurdere og konkretisere videre
sammen med kommunen, og eventuelt aktuelle brukerorganisasjoner, hva som er behovet i
området.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-8.
32/21 Detaljregulering Bellvika - avklaring av arealformål
Utvalgets vedtak:
Planinitiativ av 09.12.2020, for eiendommen Bellvika gbnr 85/45 m.fl., stanses.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-8.
33/21 Plan 1763 - Detaljregulering for Rektor Steens gt. - Elvegt. Storgt. - Verftsgt. - Endring
etter forenklet prosess
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Utvalgets vedtak:
Mindre endring av detaljreguleringsplan 1763 for Rektor Steens gt. – Elvegt. – Storgt. – Verftsgt
(gnr/bnr 200/1164), med plankart datert 07.12.2020 vedtas.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §12-14.
35/21 NRS Farming AS - Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret
på lokalitet 37357 Brensholmen i Tromsø kommune - til uttalelse
Utvalgets vedtak:
Tiltaket anses å være i tråd med gjeldende arealplaner, jf. PLAN-252 Kommunedelplan for
Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen og PLAN-0143 Kystplan Tromsøregionen. På generelt
grunnlag ønsker kommunen at arealer benyttes til de arealformål de er avsatt til i plan.
Tromsø kommune minner om at kommunen forventer at det i produksjonen til enhver tid
benyttes beste miljømessige og tilgjengelige løsning for å hindre utslipp, lus og rømming, jf.
vedtak i sak 34/19. Herunder ligger en forventning om at det for de ulike lokalitetene utarbeides
tiltaksplan for reduksjon av kobber, mikro- nanoplast i produksjonen, at ressursgjenvinningspotensialet for fosfor utredes og at hensiktsmessige tiltak iverksettes. Denne forventningen er
også knyttet til utviklingskonsesjoner.
Tromsø kommune oppfordrer Statsforvalteren i Troms og Finnmark, dersom dette ikke allerede
er implementert, til å stille krav om at anlegget utstyres med landstrøm til fôrflåten som også
muliggjør lading av hybride arbeidsbåter for å minimere Co2-utslippet fra produksjonen.
Tromsø kommune vil vurdere å påklage konsesjonsvedtaket dersom Statsforvalteren
som miljømyndighet ikke følger opp de overnevnte oppfordringene.
36/21 Orientering P6731 trafikksikkerhet aksjon skoleveg og P7510 veger og fortau
Utvalgets vedtak:
Innenfor kostnadsramme P6731 igangsettes det prosjektering, og eventuelt
reguleringsplanarbeid, av gang- og sykkelveg i Ersfjorden.
Planlagte tiltak 2021 for prosjektene trafikksikkerhet, aksjon skoleveg og veger og fortau tas til
orientering.
37/21 Tiltaksplan for trafikksikkerhet - tiltakspakke 2022 - til orientering
Utvalgets vedtak:
Tiltaksplan for trafikksikkerhet – tiltakspakke 2022 tas til orientering.
39/21 Orienteringssak om statlig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering
Utvalgets vedtak:
Sak om statlig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering tas til orientering.
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KOBY beklager at kriteriene for tilskuddene er satt på en måte som nærmest undergraver hele
formålet med ordninga. Vi ber om at saken oversendes Formannskapet, og at de holdes
orientert om videre utvikling i saken.

Oppvekst- og utdanningsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i oppvekst- og utdanningsutvalget 11.05.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382157
Utvalget hadde ingen saker oppe til behandling som ble endelig avgjort.

Konklusjon
Redegjørelsen om hovedutvalgenes endelige vedtak tas til orientering.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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