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«Detaljregulering for Læringsverkstedet Solkollen barnehage Hemly»: Varsel om 
oppstart av planarbeid 
 
Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid av ovennevnte 
område. Planen vil jfr. Pbl § 12-3 bli utarbeidet som en privat detaljregulering med tilhørende 
bestemmelser, beskrivelse og utredninger. 
 
Tiltakshaver er Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS og Plan1 AS vil være forslagsstiller. 
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av ny minimum 4-avdelings 
barnehage på gnr/bnr 117/404 og del av 117/387, til erstatning for eksisterende 
Læringsverkstedet Solkollen Heimly barnehage som i dag ligger på eiendommen gnr. 177 bnr. 
387. 
 
Planområdet ligger rett sør for Langnes skole, nord for Ørnevegen, litt øst for Lundefuglvegen 
og litt vest for Wintson Churchills veg, knapt 1 km øst for Tromsø lufthavn. Området er ca. 10,6 
dekar, og består av gnr/bnr 117/404 og del av 117/387, samt deler av Ørnevegen 
m/kryssområder (117/790, mindre deler av 117/345, 117/353, 117/354, 117/356, 117/506 og 
117/556). Planområdet kan bli redusert og justert noe gjennom planprosessen. 
 
For nærmere angivelse av reguleringsområdets beliggenhet og avgrensing vises det til kartet 
nedenfor. 
 
Området er tenkt regulert til barnehage med tilhørende adkomst og parkering. I tillegg vil deler 
av tilstøtende vegarealer (Ørnevegen m/kryssområder samt bussholdeplassen øst for 
barnehagen) inngå i reguleringsplanen. 
 
Arealene inngår i gjeldende «Reguleringsplan for utbyggingsområdet Vestre Mortensnes», 
vedtatt 03.10.01, hvor gnr. 117 bnr. 404 er regulert til Offentlig/allmennyttig, aktuell del av gnr. 
117 bnr. 387 er regulert til Friområde; idrettsanlegg/lekeplass, Gang- sykkelveg og Busslomme, 
og del av Ørnevegen er regulert til Kjøreveg. Detaljreguleringen vil bli en endring av deler av 
gjeldende reguleringsplan.  
 
Planen er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning (KU) av 22.06.17, gjeldende fra 
01.07.17 og det er i samråd med Tromsø kommune kommet fram til at det ikke er krav om 
konsekvensutredning iht. PBL og tilhørende forskrift om konsekvensutredning. 
 
 
Spørsmål og eventuelle skriftlige merknader til planarbeidet kan innen 27.11.18 rettes til: 
 
Plan1 AS Gardermoen 
Balder Allé 2, 2060 Gardermoen 
E-post: rag@p1.no,Tlf.nr.: 95 92 00 27 
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