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1 Prosjektbeskrivelse 
 

Plan ID 1931 2016 01 

Plan navn Kommunedelplanen for bynære områder 

Forslagsstiller Senja kommune 

Planmyndighet Senja kommunestyre 

Organisasjon 

Senja kommune er prosjekteier og planmyndighet som vedtar plan. 
Utvalg for samfunnsutvikling som planutvalg er styringsgruppe for arbeidet og politisk ansvarlig 
for utarbeidelse av planforslag. 
Rådmannen er administrativt ansvarlig for utarbeidelse av planforslag og forberedelse til pol. 
behandling 

Utarbeidet av Senja kommune v/ Plan og utvikling 

Planens hensikt Hensikten er å utvikle en kommunedelplan for de bynære områder og hvor tidsperspektivet for 
gjennomføring følger en langsiktig strategi; 12 - 20 år. 

Planavgrensning 
Planområdet følger av plankartet. 
Områderegulering Byplan Finnsnes inngår som hensynsone H 910 i planområde; pbl § 11-8, pkt. 
f – sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret. 
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Innledning 
 
Forslag til kommunedelplan for bynære områder (KDPB) er utarbeidet i henhold til planprogram vedtatt 
17.03.2016 og tar utgangspunkt i kommuneplanens arealdel for tidligere Lenvik kommune, 
områderegulering Byplan Finnsnes og gjeldende reguleringsplaner innenfor KDPB. 
 
Under planprosessen er ca. 130 vedtatte område- og detaljreguleringsplaner og bebyggelsesplaner 
vurdert. Områderegulering Byplan Finnsnes videreføres uendret. 
 
Kommunedelplanen er en overordnet, langsiktig strategisk rammeplan for utvikling, bydelssenter 
Silsand og de bynære områdene «rundt» byen og kommunesenteret Finnsnes. Planen skal gi 
forutsigbarhet for ønsket utvikling i dette sentrale området i Senja kommune, Silsands videre utvikling 
til et bydelssenter, skape utviklingsmuligheter for etablert næringsliv og sikre bosetting i de såkalte 
bynære områder.  
 
Kommunedelplanen skal angi hovedtrekkene for hvordan arealene skal brukes og setter rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Samtidig skal planen si hvilke 
viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av arealene. 
 
Kommunedelplanen et saksbehandlingsverktøy som skal gi forutsigbare rammer for behandling av plan- 
og byggesaker i områder og for typer tiltak der det ikke stilles plankrav. 
Videre skal planen bidrar til forutsigbarhet for grunneierne og utbyggere i Senja kommune. 
 
Kommunedelplan for bynære områder består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse inkl. 
konsekvensutredning samt flere temakart. Planbeskrivelsen og konsekvensutredningen utdyper og 
beskriver hvorfor plankartet og bestemmelsene er blitt som de er blitt og hva man ønsker å oppnå. 
 
Kommunedelplanen skal ha en tidshorisont på min. 12 år. Dette for å kunne styre den ønskete 
langsiktige utviklingen i de bynære områder. Utviklingen i samfunnet skjer raskt. Selv om 
kommunedelplanen ser 12 år frem i tid vil det derfor være nødvendig å oppdatere eventuelt endre deler 
av kommunedelplanen hvert fjerde år. 
 
I kommunedelplanen fremkommer målsetningen om at de bynære områdene skal være et supplement 
til byen og kommunesenter Finnsnes. Kommunedelplanen er uttrykk for ønsket vekst og fastsetter 
utviklingsretning når det gjelder arealbruk. Kommunedelplanen skal legge til rette for en bærekraftig 
befolkningsvekst i de prioriterte utviklingsområder og skape utviklingsmuligheter for det etablerte 
næringslivet. 
 
Utvikling av en kompakt by og bydelsenter Silsand er avgjørende for å kunne nå nullvekstmålet for 
biltrafikk og legge til rette for andre løsninger for hvordan vi transporterer oss. 
En kompakt by og bydelsenter er mer robust og bærekraftig, og bidrar dermed til å gjøre byen og 
kommunen mer attraktiv både for næringsliv og innbyggere. 
 
Finnsnes og Silsand har natur på flere sider og Silsandmarka, Bymarka og Finnfjordmarka ligger i 
gangavstand. Det er viktig å forsterke disse elemnetne og sikre at tilrettelagte områder for fritids- og 
friluftsaktivitet er tilgjengelige for innbyggerne, og enkle å bruke gjennom hele året. 
 
Finnfjord og Botnhågen næringsområder er to av de viktigste sammenhengende næringsområder i 
kommunen, som ble etablert for flere 10 år siden. Kommunedelplanen legger til rette for utvidelse og 
optimal utnyttelse av disse strategisk viktige næringsområder inkl. ISPS havn i Finnfjord.  
 
Områder som er avsatt til landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift (LNFR) skal ikke bygges ned eller 
endres dersom dette er i konflikt med definerte naturverdier, kulturmiljø, landbruksnæring, eller friluftsliv. 
Det skal være godt å bo og arbeide også utenfor Finnsnes by og bydelssenter Silsand. 
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1. Sammendrag 

 
1.1 Bakgrunn og overordnet målsetninger 
 

Av (Lenvik) kommunens samfunnsdel vedtatt 21.06.2017 framgikk det at kommunedelplan Finnsnes 
sentrum skulle revideres og en helhetlig og samordna kommunedelplan for de bynære områder skal 
utarbeides. Behovet for en helhetlig plan har vært uttalt lenge. 
 
Med utgangspunkt i behov for nærmere og mer presise arealbruksavklaringer i byen Finnsnes ble 
kommunedelplanen Finnsnes sentrum (vedtatt 2001) prioritert revidert i form av ei områderegulering. 
Områderegulering Byplan Finnsnes ble endelig vedtatt av Lenvik kommunestyre 17.12.2015. 
Områderegulering Finnsnes sentrum og kommunedelplan for bynære er et felles plangrunnlag for bruk, 
vern og utvikling av arealene i byen og de bynære områder. 
 
Store deler av planområdet inngikk før KDPB i hverken kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, 
slik at det ikke forelå noen planfaglige føringer for tillatt arealbruk og rammen for tillatt utbygging samt 
vern/sikring av områder som har verdi for landbruks-, natur-, friluftslivs- og reindriftsinteressene. 
Kommunedelplanen gjør at det er fastsatt arealformål for «hver kvadratmeter» innenfor planområdet. 
 
Finnsnes og Silsand er attraktive boområder med ulik karakteristikk og kvalitet. Med denne bakgrunn 
minker tomtereservene på Silsand og Finnsnes kontinuerlig, og det er behov for å frigjøre mer areal til 
boligbygging og videre næringsutvikling. Etablering av sjømataktører i Klubben næringspark og den 
generelle positive næringsutvikling i Senja kommune forsterker det økende boligbehovet. 
 
Ved å legge til rette for økt boligbygging innenfor kommunedelplanen, synliggjøres også behovet for 
utbedring av kommunalteknisk infrastruktur i det bynære området. Utbedring og fornyelse av 
infrastrukturen er kostbart, og kommunedelplan for bynære områder vil sette føringer for hvilke 
kommunaltekniske infrastrukturer som bør prioriteres. 
 
Kommunedelplan for bynære områder er en overordnet og langsiktig rammeplan for å kunne håndtere 
forventet befolkningsvekst i de sentrale strøk Finnsnes og Silsand samt økt næringsaktivitet. 
 
En hovedutfordring i planarbeidet er å identifisere muligheter og utfordringer for å sikre sammenhenger 
mellom ulike tiltak, slik at planen gir både forutsigbarhet og fleksibilitet over tid. 
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1.2 Visjon for Senja kommune - kommuneplanens samfunnsdel: 
 
«Ett hav av muligheter» 
Sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune 
 
Fokusområder i samfunnsdelen: 
 
Senja kommune – Barnas kommune 
Alle barn som vokser opp i Senja kommune skal oppleve trygghet, mestring, utvikling og læring. Det innebærer at 
de møter anerkjennelse, omsorgsfulle og tydelige voksne i familien, barnehage, skole og øvrige nettverk. 
 

Senja kommune – Et godt sted å leve hele livet 
Senja kommune er et godt sted å besøke, etablere seg, bo og leve. I Senja kommune skal vi legge til rette for økt 
trivsel, reell deltagelse og involvering der vi møter morgendagens behov med kreativt og innovativt felles 
engasjement 
 

Senja kommune – Utviklingsmotor I Nord 
Senja kommune skal være en proaktiv aktør i samfunns- og næringsutvikling, og en driver i regionale, nasjonale 
og internasjonale klynger og partnerskap for økt verdiskaping i Nord. 
 

Senja kommune – En kompetent, omstillingsdyktig og offensive organisasjon 
Senja kommune skal ha en kompetent, innovativ og omstillingsdyktig organisasjon der tjenester tilbys i nødvendig 
omfang og kvalitet i alle livsfaser og til alle befolkningsgrupper 
 

Senja kommune – Senjasamfunnet bygger på bærekraft 
Senja kommune skal ha fokus på bærekraftig ressursutnyttelse på alle nivå og i alle deler av samfunnet, i tråd 
med bærekraftmålene 

 
1.3 Bærekraftig utvikling – gode steds- og sentrumsutvikling 
 

Generelt 
Arealpolitikk er kommunens viktigste virkemiddel for å sikre bærekraftig utvikling. Hvordan lokalisering 
og utforming av boliger, næringsvirksomhet, service- og tjenestefunksjoner og infrastruktur løses er 
avgjørende for å begrense energiforbruket og redusere utslipp av klimagasser. 
 
Kommunen skal fremme folkehelse ved lokal utvikling og planlegging. Gode sosiale og miljømessige 
forhold som bidrar til utjevning av sosiale forskjeller, fremme trivsel og redusere mulige negative 
helsefaktorer er lagt til grunn for stedsutviklingen. 
Det skal utvikles og videre foredles en levedyktig by Finnsnes og et nytt bydelssenter Silsand som 
dekker befolkningens behov for handel, tjenester/service og arbeidsplasser nært boligområdene, og 
dermed reduserer behovet for å bruke bil. 
 
For å kunne utvikle sterke sentre i Senja kommune skal kommunen satse på verdiskaping, 
næringsvirksomhet, kompetanseutvikling og sysselsetting. Kommunen skal sikre sosial rettferdighet 
gjennom mangfold av boligtyper og gode bomiljø tilgjengelig for alle befolkningsgrupper. 
 
Overordnete føringer legger klare begrensninger for utbyggingsmønsteret. Kommunedelplanen 
tilrettelegger for en lokal tilpasning av disse føringene med en tydelig senter- og utviklingsstruktur. 
 
I takt med fortettingen må grøntområder/inngrepsfrie områder beskyttes. 
Naturområder må sikres, grønne korridorer med stier som gir tilgjengelighet internt i området og til 
Finnsnes, Silsand og Finnfjord marka må opprettholdes og nyetableres der slike forbindelser mangler. 
 
Etablering av offentlige anlegg som barnehage, skoler og grønne møteplasser skal gi gjensidig 
nytteverdi. Stor grad av sambruk gir mange tilgang til de samme arealene og bidrar til at flere får nytte 
av samme kvalitet. 
 

Slik sambruk omfattes av begrepet «inkluderende arkitektur». Dette vil være et kommunalt fokusområde 
i sentrumsutviklingen innenfor kommunedelplanen. 
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Utviklings- og utbyggingsretning 
Utviklingen i de bynære områder – med unntak av Finnsnes og Silsand – har over lang tid skjedd i flere 
retninger innenfor planområdet bynære områder. Årsaken til det er mangfoldige, og de bynære områder 
kan derfor framstår som ett spredtbygd tettsted med relativ mye randbebyggelse. 
 
Basert på intensjonen om samordnet areal- og transportplanlegging og god klima- og energipolitikk 
videreutvikling av kommunesenter og byen Finnsnes samt bydelssenter Silsand fra «sentrum og 
utover». Finnsnes by og Silsand er to klart definerte sentrum i denne sammenheng. I tillegg inngår 
næringsområdene Finnfjord og Botnhågen som klare knutepunkter i planområdet. 
 
KDPB – vurderte utviklingsalternativ 
I starten av planprosessen KDPB tok (Lenvik) kommunestyre et strategisk valg når det gjelder fastsetting 
av utviklings- og utbyggingsretning kommunedelplanen skal baseres på. I denne sammenheng ble det 
vurdert 5 ulike utviklingsalternativer/utbyggingsprioriteringer. 
 

1. Utbyggingsstrategi i samsvar med gjeldende praksis; 0 alternativ 
2. Fortetting av Finnsnes by og videre utbygging fra byen i alle retninger innenfor de bynære 

områder 
3. Fortetting av Finnsnes by og videre utbygging fra byen i retning Sandvika – Finnfjord, 

Botnhågen og til Sørreisa grense 
4. Fortetting av Finnsnes by og videre utbygging fra byen i retning Nygård, Trollvik og Leiknes 
5. Fortetting av Finnsnes by og Silsand og videre utbygging på strekning Silsand-Islandsbotn og 

Silsand - Finnjorda 
 
KDPB – valg av utviklingsretninger 
I november 2017 har Lenvik kommunestyre følgende prioriteringer / utviklingsretninger innenfor 
kommunedelplanområdet vedtatt: 
 

1. Byen Finnsnes 
2. Silsand skal utvikles som bydelssenter og tilgjengelig boligareal skal utvides 
3. Økt/ny boligbygging på strekning Finnsnes – Skogen – Finnfjordbotn 
4. Økt/ny næringsareal knyttet til Botnhågen næringspark og Finnfjord næringspark 
5. Økt/ny tilgjengelig boligareal rundt Trollvik skole 

 
Hoveddelen av veksten forutsettes absorbert gjennom fortetting av eksisterende strukturer og 
realisering av nye og vedtatte (ubebygde) reguleringer i tråd med kommunestyrets prioritering. 
Arealinnspill som undergraver denne utviklings- prioriteringen er ikke innarbeides i kommunedelplanen. 
 
Samspill - Byplan Finnsnes og kommunedelplan bynære områder 
I 2015 ble områderegulering Sentrumsplan Finnsnes (nå kalt Byplan Finnsnes) vedtatt. 
Byplanen videreføres uendret i KDPB, og Byplanens intensjon er bl.a.: 
 
 Bidrar til en kvalitativ heving av byens bruksegenskaper og funksjonalitet for alle 

befolkningsgrupper, transport, næringsutvikling, bomiljø og ikke minst trivsel. 
 Finnsnes sentrum som et offentlig rom, der det både fins nye effektivere strukturer uten å 

rasere de gamle og grense ut det eksisterende. Et sted som er motivasjon for spontane og 
uventete aktiviteter og der befolkningens mangfoldighet får et podium. 

 Bidrar til en helhetlig utviklingsstrategi av kommune- og regionsenter Finnsnes. 
 Finnsnes sentrum utvikles til et urbant, kompakt og tettbygget område med bykarakter. 
 Prinsippet om UU skal legges til grunn i planarbeidet. Planen skal gi rom for variert botilbud for 

folk i ulike livsfaser og med ulike ønsker og behov. 
 Planen skal tjene som grunnlag for en langsiktig strategi- og handlingsplan ift. 

opparbeiding/vedlikehold av det offentlige rommet, investeringsbehov for utbyggingen av 
vei/vann/avløp og nødvendig grunnervervelse, m.fl. Det skal legges vekt på lave 
samfunnskostnader for investeringer og drift av den sosiale og tekniske infrastrukturen, mv. 
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 Fortetting og transformasjon i sentrum og rundt kollektivknutepunktet for å minke byspredning 
og begrense energibruk, klimautslipp osv. Fortetting skal gjennomføres med høy kvalitet slik at 
sentrumsområdet oppleves som et trivelig sted/by og kan fungere som en magnet som lokker 
både nye beboer, handel og næringsvirksomhet. Bebyggelsen tillates høyest og tettest i 
Finnsnes sentrum og nært kollektivknutepunkt for å legge til rette for en mer bærekraftig 
sentrumsutvikling 

 Blandet utbyggingsformål og derved gir grunnlag for sosialt mangfold (boliger, handels- og 
servicetilbud, næring/kontor, offentlige tjeneste, sentraliserte spesialtilbudet, m.fl.). 

 
Gjennomføring av Byplanens intensjon og målsetning står fast - også etter at KDPB er vedtatt. 
 

Finnsnes skal videreutvikles som attraktiv by med urbane kvaliteter gjennom fortetting, bygging i høyden 
og ikke minst funksjonsblanding og mangfoldighet i arealbruk og aktivitet. Med denne bakgrunn har 
Finnsnes en særskilt stilling/rolle innenfor planområdet som BY – uavhengig av den videre utviklingen 
av Silsand til et bydelssenter og utvikling av de øvrige bynære områder der det hovedsakelig legges til 
rette for «ren» boligbygging, med unntak av næringsområdene Finnfjord og Botnhågen. 
 
Byen har en egen karakteristikk og egne kvalitetstegn som tiltrekker til seg andre befolkningsgrupper, 
næringsaktører, tjenester/service og besøkende enn Silsand og de bynære området. Finnsnes har også 
rollen som kommunesenter med en høy konsentrasjon av kommunale tjenester som betjener hele Senja 
kommune. 
 
Finnsnes vil i den forstand ikke være en «konkurranse» til Silsand eller omvendt. Begge steder oppleves 
som attraktiv for ulike innbyggerne og besøkende i ulike livsfaser. Byplanen og kommunedelplanen i lag 
gir grunnlag for etablering av et variert bo- og opplevelsestilbud tilpasset ulike aldersgrupper og livsfaser. 
 
Fortettingsgraden er høyest på Finnsnes, og avtar betraktelig på Silsand og de øvrige bynære 
områdene. 
 
På Silsand bor ca. 1700 innbyggere, og Silsand er «adskilt» fra Finnsnes gjennom Gisundbrua, og 
viktige samfunnsfunksjoner på Finnens er vanskelig å nå til fots eller sykkel og dagens kollektivtilbud er 
meget fragmentert. 
Disse forholdene, det Nord Norske klimaet og målet om reduksjon av privat bilbruk er utgangspunktet 
for at kommunedelplanen skal legge til rette for at Silsand kan videreutvikles som bydelssenter med 
ulike tjeneste og servicetilbud og et økt og variert boligtilbud i kort avstand til Silsandmarka. Med denne 
bakgrunn åpner kommunedelplanen for en rekke nye boligområder samt moderat fortetting av utbygde 
boligområder på Silsand - i akseptabel avstand til skoler og barnehage og Silsandmarka. 
 
Kommunedelplanen skal gi rom for vekst gjennom utvikling av eksisterende og nye boligområder, 
arbeidsplasser og andre funksjoner. 
 
Planen skal sikre at veksten bidrar til utvikling av et bylandskap som gir innbyggerne mulighet for en 
sunnere og mindre bilavhengig hverdag. 
 
Planen skal sikre at veksten tilfører nødvendige kvaliteter og løser de behovene veksten skaper, så som 
fellesrom og aktivitetsarenaer, samt teknisk og sosial infrastruktur. 
Dette sikres gjennom bestemmelser og plankrav for større utbyggingsprosjekter, noen som gir grunnlag 
for å inngå utbyggingsavtaler med utviklere om hvordan prosjektene skal gjennomføres. 
 
Ny boligvekst skal hovedsakelig skjer på Silsand, i områder tilgrensende Sentrumsplan Finnsnes, og på 
strekningen Finnsnes – Skogen. 
 
Planen gir mulighet for å supplere boligmangfoldet Senja kommune. Det kan dreie seg om urbane 
boliger tilpasset barnefamilier, mindre boliger/leiligheter som er har vært etterspurt på Finnsnes og 
Silsand over lengre tid, boliger som er tilpasset ulike aldersgrupper og livsfaser, men også mulighet for 
tradisjonelle eneboliger er iverksatt i planen. 
 
Senja kommune satser på fokusert nærings- og kompetanseutvikling, med målet om at innbyggere kan 
bo, utdanne og jobbe i samme kommune. 
Langsiktig næringsutvikling innenfor kommunedelplanen skal skje gjennom økt aktivitet og arealbruk 
innenfor Botnhågen og Finnfjord næringsparken. 
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Et aktivt næringsliv og gode tjenester er en forutsetning for arbeidsplasser i egen kommune, og for å 
tiltrekke seg besøkende for eksempel innenfor handel, kulturnæring og turisme. 
Lokalisering av ulike næringstyper skal baseres på prinsippet om rett virksomhet på rett sted. Det er 
viktig å bevare og utvikle areal sonet til næring. 
 
Det er avgjørende, om man skal klare å ivareta og utvikle et levende byrom i Senja kommune, at både 
kommune og næringslivet jobber sammen om målsettingene. 
 
Senja kommune legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og tjenesteutviklingen. Det 
planlegges for et allsidig samfunn hvor innbyggerne kan leve fullverdig i alle livets situasjoner og faser. 
Det skal legges til rette for nye framtidsrettete arbeidsplasser og levemåter, og Senja kommune vil være 
åpne for nye ider og teknologier. 
 
Relativ store deler av kommunedelplanen er spredt bygd ut, men arealet inngår verken i arealdel eller 
reguleringsplaner («Hvite områder»). Disse områder er i kommunedelplanen videreført med dagens 
bruk samt en relativ beskjeden arealreserve, slik at eksisterende boliger og næringsetableringer kan 
utvikles videre innenfor visse rammer. 

 
1.4 Plangrep, nytt og endringer 
 
Her følger en kortfattet beskrivelse av hva som er nytt i kommunedelplan for bynære områder 
sammenlignet med planstatus som gjaldt før KDPB. 
Endringene er nærmere utredet i KU og andre notater, som er et vedlegg til planbeskrivelsen. 
 
Plandokumenter 
Planområdet var ikke omfattet av KPA tidligere Lenvik kommune, og dermed foreligger ingen tidligere 
KPA plandokument. Med denne bakgrunn er alle plandokument «ny». 
 
 Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning og andre utredningsnotat 
 Plankart samt flere tema- og/eller illustrasjonskart 
 Planbestemmelser og retningslinjer 

 
FNs bærekraftsmål 
 

 Forvaltningen av arealene i de bynære områder er sett opp mot FNs bærekraftsmål og det er lagt 
styring på at arealbruk skal følge opp relevante bærekraftsmålene. 

 FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for all planlegging i kommunen. 
 
Klima 
 

 Hensyn til klimautslipp er tatt inn som et eget tema i konsekvensutredning og ved 
 vurdering av arealreserver. Dette omfatter blant annet boligområdenes nærhet til sosial 

infrastruktur / kommunale tjenester, arbeidsplasser og grøntstruktur. 
 Forventet havnivåstigning / stormflo er hensyntatt. 
 Karbonrike naturtyper som myr eller skog med høy bonitet er kartlagt og vist på eget temakart. 

Arealene er i hovedsak avsatt til LNFR eller grøntstruktur. Ved krav om detaljregulering for 
områder som berører registrert myr skal temaet utredes ved detaljregulering. 

 Moderat fortetting innenfor bebygde boligområder bidrar til bedre arealeffektivitet av allerede 
etablerte byggeområder. 

 For arealer innenfor konsesjonsområdet fjernvarme er det satt krav om tilkoblingsplikt for alle 
bygninger større enn BRA 500 m². Konsesjonsområdet er enda ikke helt utbygd med fjernvarme 
hovednett (Silsand mangler), og utvidelsen av fjernvarmenettet gjøres trinnvis ut fra innmeldt 
behov ved søknad om nybygg. 

 
Naturmangfold 
 

 Naturområder med lite eller ingen inngrep er vurdert som 
 en kvalitet og verdi som man ønsker å ivareta. 
 Områder med verdi for naturmangfold er vist i plankart med hensynssone naturmiljø. 
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Satsing på byen Finnsnes og bydelsenter Silsand 
 

 Det meste av befolkningsveksten fremover skal tas i byen Finnsnes, tilgrensende område 
Sandvika og bydelssenter Silsand. 

 Byen Finnsnes inngår i områderegulering Byplan Finnsnes, som uendret videreføres i KDPB. 
 Videreføring av regulerte og ubebygde boligfelt på Silsand videreføres uavkortet og det er lagt til 

rette for nye boligfelt med krav om detaljregulering. 
 
Utvikling i delområdene med tradisjonell boligbygging «langs veien» 
 

 Størst parten av disse områder inngår før KDPB i hverken KPA eller reguleringsplan, og dermed 
var det ikke fastsatt tillatt arealbruk eller vern gjennom plan. 

 Bebygd areal er avsatt til formål arealet brukes til, med mulighet for moderat utbygging for å sikre 
bosetting og en viss utviklingsmulighet for etablert næring. 

 Ubebygd areal er vurdert opp mot landbruks- natur-, frilufts- og reindriftsinteresser i området, og 
arealet er avsatt til formål i tråd med interessene som veier størst i området i kombinasjon med 
relevante sikrings-, fare- eller annen hensynssone bland dem hensynssone landbruk. 

 
Uteoppholdsarealer, lekeplasser og parkering 
 

 Det er utarbeidet felles kvalitetskrav for uteoppholds- / lekearealer som gjelder for hele 
planområde. 

 Det er utarbeidet felles parkeringsnøkkel for hele planområdet. Sammenlignet med Byplanen er 
minimumskravet for boliger redusert til 1 biloppstillingsplass pr. boenhet, og det legges opp til en 
mer konkret vurdering av parkeringsbehovet i hver sak. Dette for å legge til rette for mindre 
bilkjøring og at det ikke etableres flere parkeringsplasser enn nødvendig. 

 
Støy 
 

 Det er satt grenseverdi for støybelastning i tråd med gjeldende nasjonale retningslinjer. 
 Ved detaljregulering eller byggesøknader som berører gul eller rød sone kreves utarbeidet 

detaljert støysonekartlegging inkl. forslag til avbøtende tiltak dersom dette skulle være nødvendig. 
 
Bebyggelse og anlegg 
 

 Det er lagt vekt på tilpassing og videreføring både av eksisterende bebyggelse 
og terreng når en skal utforme ny bebyggelse. 

 Det innføres blant annet krav om maksimal høyde på støttemurer og fjellskjæringer 
for å unngå uheldig plassering av bygg, eller valg av feil bygningstype. 

 
Blågrønn struktur og overvann 
 

 Det er lagt vekt på sammenheng mellom terreng- og overflateutforming, 
grønnstruktur og overvannshåndtering. Overvann skal som hovedregel håndteres 
lokalt med åpne løsninger. 

 I alle utbyggingsprosjekt og ved detaljregulering skal blågrønn faktor legges til grunn 
 
Landbruk og skogbruk 
 

 Kommunal landbruksmyndighet har analysert og vurdert dyrka og dyrkbart areal innenfor 
planområde og der er fastsatt hensynssone landbruk som gjenspeiler definert kjerneområde 
landbruk. 

 
Hensynssoner 
 

 På plankartet er ulike hensynssoner avmerket: drikkevannsone, fareområde høyspent, flom og 
løsmasseskred, hensynssone der reguleringer skal gjelde uendret 

 
 
 
 
 



Kommunedelplan for bynære områder, mars 2023  Planbeskrivelsen 

Side 11 av 58 
 

1.5 Kommunen som samfunnsutvikler i all planleggingssammenheng 
Kommunen har som oppgave å skape steder som bidrar til at folk møtes og gjøre det attraktivt for 
næringslivet å etablere seg. Samtidig skal kommunen utvikle tverrkulturelle og aldersblandede sentra 
tilrettelagt for ulike gruppers behov. Kommunen skal bidra til at fortetting og transformasjon preges 
av god kvalitet. Arkitektur og landskapsarkitektur skal i større grad bidra til at det bygges klimaeffektivt 
og bærekraftig, slik at det økologiske fotavtrykket reduseres. 
 
Alle bygde strukturer og overflater virker inn på mikroklima og lokale forhold. Hvordan bygninger 
samvirker med omgivelsene er like viktig som den enkelte bygnings utforming. For å dekke ulike behov 
skal det stimuleres til et mangfold av boligtyper, varierte næringslokaler og flerbruksbygg i byen 
Finnsnes, bydelssenter Silsand og de bynære områder.   
 
Kommunen er premissgiver for at omgivelser utvikles med kvalitet. Kommunen har stor påvirkning på 
stedsutviklingen ved å være part i hele planprosessen og byggefasen frem til ferdigattest for det 
enkelte bygg. Kvalitet er lønnsomt i et langsiktig perspektiv, bygg og anlegg skal vare lenge. 
 

Fokuset på inkluderende arkitektur vil være sentralt når kommunen skal legge til rette for offentlige 
bygninger i sentrum (skoler, omsorgsboliger, med mer). Inkluderende arkitektur er en videreutvikling 
av universell utforming og bidrar til at universell utforming integreres i formgivningen, ikke bare i 
tekniske installasjoner. Universell utforming og tilgjengelighet er nødvendig for noen, og bra for alle. 
 
Samlokalisering og sambruk gir synergier kommunen trenger. Høy brukerfrekvens og stor grad av 
sambruk er klimavennlig og bidrar til å nå mål om reduserte klimagassutslipp.  
Kommunen vil skape de gode sentrene der innbyggerne finner ønskede tilbud lett tilgjengelig.  
 
Møtesteder er viktig og kan være alt fra kafeer, benker og lekeapparater til plasser avsatt til for 
eksempel ballspill om sommeren og skirenn om vinteren. Gode offentlige rom bidrar til levende sentre 
med funksjonsmangfold og folk. Godt besøk av folk bidrar til økt omsetning i sentrumsområdene 
generelt. Kulturtilbud kan brukes hele døgnet og bidrar til økt folkeliv. Sentrum skal utvikles og utvides 
til et attraktivt tilbud til innbyggerne. 
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2. Rammer for planarbeid 
 

Det er høy grad av sammenfall mellom nasjonale, regionale og lokale overordnete føringer; en klar 
bevissthet om viktigheten av en lokalisering og arealbruk som bidrar positivt i forhold til endret 
transportmiddelfordeling. 
 
2.1 Nasjonale føringer 
De gjeldende nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging ble vedtatt i mai 2019. 
De nasjonale forventningene utarbeides hvert fjerde år og gir en oversikt over mål, oppgaver og 
interesser som regjeringen forventer at fylkeskommuner og kommuner legger særlig vekt på i 
planleggingen i årene som kommer: 
 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk 

og en forsvarlig ressursforvaltning 
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
 Å skape et trygt samfunn for alle 

 
Regjeringen har bestemt at FNs bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids 
største utfordringer. I tillegg gir også andre nasjonale forskrifter, retningslinjer og veiledere føringer for 
kommunal planlegging. 
 
Nasjonale planretningslinjer: 
 

 Statlige planretningslinjer (SPR) for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
 SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
 SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planlegging 

 
Regjeringens nettside for nasjonale føringer og planoppgaver: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-
eiendom/plan_bygningsloven/planlegging/plansystem_prosess/nasjonale_planoppgaver/id2835787/?e
xpand=factbox2836118  
 
SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
 

Regjeringen vektlegger: 
 

 Strandsoneforvaltningen skal bidra til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. 
 Retningslinjene gjelder i strandsonen. Med dette menes 100-metersbeltet langs sjøen, målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann, jf. pbl. § 1-8 annet ledd. 
 Retningslinjene deler landet inn i tre soner med ulike føringer tilpasset utbyggingspress og 

behovet for vern av de interessene som skal ivaretas i strandsonen. Senja kommune ligger i 
sone 3 – områder med mindre press på arealer. 

 SPR - relevante føringer for KDPB: 
 

 I byer og tettsteder skal behovet for fortetting, sentrums- og byutvikling tillegges vekt 
 Det må legges vekt på å sikre allmenn tilgjengelighet til sjøen, for eksempel ved 

ivaretakelse og etablering av strandpromenader, turveier og badeplasser. Det bør legges 
vekt på hensynet til universell utforming i denne planleggingen. 

 Strandsonen kan være en ressurs i utviklings- og transformasjonsprosesser for å øke 
attraktiviteten i sentrum. Byer og tettsteder som åpnes mot sjøen, slik at kaier og sjøfront 
utgjør en del av byrommet, bidrar til dette. 

 Byggeforbudet i 100-metersbeltet gjelder til annen byggegrense er fastsatt i 
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. 

 For områder i strandsonen som har etablert bebyggelse, kan kommunen i forbindelse 
med kartlegging av funksjonell strandsone fastsette ny byggegrense. Det er særlig aktuelt 
i regulerte områder uten byggegrense og i områder som er åpnet for spredt bygging 

 Kommunene skal vurdere om tidligere vedtatte byggeområder i strandsonen, som ikke er 
utbygd, skal opprettholdes eller tas ut av kommuneplanen. 

 Utbygging skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. I områder uten 
press vil det være enklere for kommunene å gi tillatelse til å bygge enn i områder der 
presset er stort. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan_bygningsloven/planlegging/plansystem_prosess/nasjonale_planoppgaver/id2835787/?expand=factbox2836118
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan_bygningsloven/planlegging/plansystem_prosess/nasjonale_planoppgaver/id2835787/?expand=factbox2836118
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan_bygningsloven/planlegging/plansystem_prosess/nasjonale_planoppgaver/id2835787/?expand=factbox2836118
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 Det bør ikke tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv 
og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturmiljø og landskap. 

 I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-metersbeltet, og 
alternativ plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre adgang til å 
vurdere ny utbygging i strandsonen. 

 Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, og med 
vekt på fellesløsninger for veger og annen teknisk infrastruktur. 

 
SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 

Regjeringen vektlegger: 
 

 Gode og effektive planprosesser for planlegging av bolig, næring og samferdsel 
 Enklere regelverk og bedre samarbeid 
 Målrettet planlegging 
 Økt bruk av IKT i planleggingen 
 Bærekraftig areal og samfunnsutvikling 
 Et klimavennlig og sikkert samfunn 
 Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier 
 Fremtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse 
 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
 Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
 Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 
 Levende by- og tettstedssentre 
 Helse og trivsel 

 
SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene 
 

Kommunene skal i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å 
redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd 
med denne retningslinjen. Formålet med planretningslinjene er å: 
 

 sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
 sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
 sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 

redusere klimagassutslipp. 
 

Norge universelt utformet 2025, Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt 
tilgjengelighet. 
 

Handlingsplanen fastlegger fire prioriterte satsningsområder. Følgende to satsningsområder er særlig 
aktuelle for planarbeidet:  
 

Transportsystem: Det overordnede målet er et universelt utformet transportsystem, som så langt som 
mulig er brukbart for alle mennesker, uten behov for tilpasning eller spesiell tilrettelegging. 
 

Planlegging og uteområder: Det fastsettes mål om at alle kommunesentra i Norge blir universelt utformet 
og at alle kommuner har friluftsområder for allmenn bruk som er universelt utformet. 
 
RPR for barn og planlegging 
 

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er å: 
 

 Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. 

 
Ved planlegging av de fysiske omgivelsene skal følgende vies spesiell oppmerksomhet: 
 

 Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. 

 I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 
forutsetter blant annet at arealene: 
 

 er store nok og egner seg for lek og opphold 
 gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 
 kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn,  
 unge og voksne. 
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 Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager. 
 Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk 

eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved 
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å 
møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. 

 
2.2 Regionale føringer 
 

 Fylkesplan for Troms 2014-2025, kap. 5.1 (arealpolitiske Retningslinjer) 
 Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2025. 
 Regional transportplan for Troms 2022 - 2033. 
 Regional plan for handel og service Troms 2016 - 2025. 
 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016 – 2027. 

 
Fylkesplan for Troms peker bla. på følgende: 

 
«En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov» 
 
«MÅL: Arealforvaltningen skal være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig nærings- og 
samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i kommunene.» 
 
Næringsutvikling og nordområdepolitikk: 
 

1. I arealplanlegging og -forvaltning skal det legges vekt på å sikre arealressurser på sjø og land 
som kan gi grunnlag for bærekraftig verdiskapning, næringsutvikling og sysselsetting. Kartlegging, 
identifisering og verdivurdering skal ligge til grunn og tiltak skal avveies mot ikke-kommersielle 
interesser. 
 
Senterstruktur, by- og tettstedsutvikling, arealbruk: 
  

1. Lokalisering av boligområder, arbeidsplasser og handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og 
tjenesteyting), samt offentlige tjenester (skole, barnehage, helse og omsorgsinstitusjoner m.m.) 
skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og infrastruktur, lavest mulig energi- og 
transportbehov og redusert bilavhengighet. 

2. Mål om å ta persontransportvekst med kollektivtrafikk, gang og sykkel må legges til grunn for 
arealplanlegging i byer og tettsteder. 

3. Ved ønske om tiltak i hittil ubebygde områder, skal det alltid først vurderes om utbyggingsbehovet 
kan løses innenfor allerede avsatte byggeområder. 

4. Offentlighetens tilgang til strandsonen skal vektlegges. 
 
Folkehelse: 
  

1. Enkel tilgang for alle til natur- og friluftsområder og gode møteplasser for fysisk aktivitet og sosialt 
fellesskap vektlegges. 

2. Byer og tettsteder i Troms skal ha gode miljøkvaliteter, universell utforming, sammenhengende 
grøntstrukturer og sammenhengende hovednett for gående og syklende. 

 
2.3 Lokale føringer 
 

 Kommunal planstrategi 2020 - 2023. 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032. 
 4 KPA vedtatt i tidligere Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune og Kommuneplanens 

sjødel for Senja kommune. 
 Områderegulering Byplan Finnsnes, vedtatt desember 2015. 
 Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk på Finnsnes, vedtatt i k.sak 57/13. 
 Kommunens helhetlige ROS og beredskapsplan. 
 Annen relevant kommunale tema- og sektorplanverk 

 
 
 



Kommunedelplan for bynære områder, mars 2023  Planbeskrivelsen 

Side 15 av 58 
 

Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplaner (ca. 130 stk.) i de bynære områdene utenom områderegulering Byplan 
Finnsnes og nye detaljreguleringer innenfor Byplanen er vurdert m.h.t behov for endringer, ny 
regulering, eller om foreldete reguleringer bør oppheves. 
 
Kommunens vurdering av regulerings- og bebyggelsesplaner framgår av vedlegg nr. ?? 
 
Følgende sortering er lagt til grunn: 
 

1. Reguleringsplaner som videreføres uendret (i KDPB – hensynssone «Reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde») 

 

2. Regulerings- og bebyggelsesplaner, som innebærer ingen form for styring/juridisk bindende 
verdi i byggesaksbehandling, oppheves gjennom planvedtak KDPB. 

 

3. Regulerings- og bebyggelsesplaner - som fortsatt gi styring i byggesaksbehandling, men som er 
utdatert, eller gir ikke grunnlag for ønsket moderat fortetting - foreslås opphevet gjennom 
planvedtak KDPB. 
 
For disse planer må kommunen varsle berørte grunneiere om «oppheving» og kommunestyret 
fatter et eget opphevingsvedtak etter pbl, kapittel 12. 
Denne opphevingsprosessen foregår til dels parallelt med kommunedelplan- prosessen og vil 
fortsette etter planvedtak KDPB. Opphevingsvedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages av 
berørte grunneierne. 
 
I KDPB bestemmelsene er det fastsatt at kommunedelplan gjelder foran reguleringsplaner, 
dersom det er avvik mellom reguleringsplan og kommunedelplan. Med denne bakgrunn gjelder 
tillatt utbyggingsrammen i vedtatt KDPB i byggesaksbehandling - selv om de aktuelle foreldete 
reguleringsplaner enda ikke er opphevet. 

 
2.4 FNs bærekraftsmål 
 

Implementering av FNs bærekraftsmål er et mål ved utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Det 
har vært et gjennomgående tema gjennom den senere planprosessen og det har vært et mål å få frem 
hvordan dette er ivaretatt gjennom forslag til ny kommunedelplan. 
 
Alle 17 bærekraftsmål må sees i sammenheng, og er på ulik måte relevant for arbeidet med 
kommunedelplanen. Noen av målene har likevel større betydning for arealplanlegging. Det er med 
bakgrunn i dette vurdert hvilke mål og delmål som er mest aktuell for arbeid med kommunal 
planlegging. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune, vedtatt desember 2019: 
 

Senja kommune skal ta sitt ansvar slik at vi møter utfordringene med et positivt fortegn for å skape en 
bærekraftig utvikling. Dette skal vi gjøre ved å ha de tre bærekraftselementene med oss i 
planleggingen: 
 

 Sosial bærekraft 
 Økonomisk bærekraft 
 Miljømessig bærekraft 

 
Noen av målene har likevel større betydning for arealplanlegging. Det er med bakgrunn i dette vurdert 
hvilke mål som er mest aktuell for arbeid med kommunal planlegging. 
 

      
 

Mål 3:   Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 
 

Mål 6:  Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 
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Mål 9:  Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og  
 innovasjon 
 

Mål 11:  Gjør byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robust og bærekraftig 
 

Mål 13:  Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringer og konsekvenser av den 
 

Mål 15:  Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig  
              skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse   
              tap av artsmangfold. 

 
2.5 Vedtak kommunedelplan bynære områder 
 

Planprosessen er gjennomført i henhold til kravene i plan- og bygningsloven. I forbindelse med 
kunngjøring av oppstart ble berørte offentlige organer og innbyggerne varslet om formål, 
utredningsprogram og viktige problemstillinger gjennom planprogrammet. 
 
Planens innhold med utvikling av bydelssentre og konsentrert bebyggelse krever en respektfull 
ivaretakelse av mange interesser. Det har vært lagt stor vekt på å gjennomføre en planprosess der 
befolkningen og regionale fagmyndigheter sikres mulighet for en god dialog og reel medvirkning under 
de ulike fasene av planleggingen. 
En kommunedelplan utløser ikke krav om at berørte grunneiere informeres gjennom særskilt brev, og 
varsel om oppstart har derfor kun blitt sendt pr. brev til regionale og kommunale fagmyndigheter samt 
grendelag i kommunen. 
 
Befolkningen har gjennom annonse i folkebladet og utlagte plandokumenter på Lenvik/Senja kommunes 
hjemmesider blitt invitert til å komme med innspill og merknader til planprogrammet og videre arbeid 
med kommunedelplanen for bynære områder, og rådmannens første planutkast i vår 2019. 
Videre har kommunen hatt informasjonsmøter for Aspelund grendeutvalg, Trollvik grendeutvalg, 
Finnsnes forum, i ordførerens næringslunsj der byggebransjen var invitert, Eldrerådet, Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og ikke minst mange ulike møter med enkelte grunneiere. 
 
Det gjennomført medvirkningsmøter med Lenvik kommunestyre, Lenvik og Senja planutvalget, Barn og 
unges kommunestyre, næringslivet, grendeutvalgene, grunneierne og andre aktører i løpet av 
prosessen med utarbeidelse av planforslaget. 
Planarbeidet ble tre ganger presentert i regionalt planforum, og det ble gjennomført ulike møter både 
med strategisk ledelse og administrativ plangruppe. 
 
I møtene ble det informert om muligheter for medvirkning, planens hovedtrekk, politiske føringer og det 
overordnete formål med planen. Kommunens planansvarlige presenterte høringsforslaget i de 
forskjellige møtene. 
 
Siden varsel om oppstart planarbeid og utlegging forslag planprogram har kommunene mottatt ca. 110 
skriftlige innspill og en rekke muntlige merknader, tips og forslag det videre planarbeidet og 
planutkastet som ble offentliggjort vår 2019, høst 2021 og vår 2023, og der er innspill fra de ulike 
informasjons- og arbeidsmøter ikke regnet med. 
 

 Utvalg for miljø og forvaltning, som planutvalg, vedtok i sak 157/15, 19.11.2015: 
 

 Utvalg for miljø og forvaltning slutter seg til forslag for planprogram med følgende tillegg 
 Gang- og sykkelvei fra Silsand til Vika som vist i utvalget innarbeides før planprogram 

legges ut. 
 UMF ber om at arbeidet med kommunedelplan for byområdet igangsettes. 
 Forslag til planprogram for kommunedelplan byområdet med de innspill gitt i møte legges 

ut til offentlig ettersyn. 
 Planutvalgets innspill i forhold til lokalpolitisk medvirkning under planprosessen 

innarbeides i forslaget før planprogrammet fastsettes 
 

 Lenvik kommunestyre fastsetter planprogram for kommunedelplan for bynære områder i sak 
14/16, den 17.03.2016. 

 Utvalg for miljø og forvaltning, som planutvalg, vedtok i sak 60/16, den 26.05.2016: 
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 Utvalg for miljø og forvaltning, som planutvalg, og politisk ansvarlig for utarbeidelse av 
planforslag «Kommunedelplan for bynære områder» legger til grunn at det ikke 
gjennomføres omreguleringer av eksisterende reguleringsplaner innenfor området før 
vedtatt kommunedelplan foreligger eller at utvalget vedtar noe annet. 

 Utvalg for miljø og forvaltning, som planutvalg, og politisk ansvarlig for utarbeidelse av 
planforslag «Kommunedelplan for bynære områder» vil ikke anbefale private 
detaljreguleringsforslag innenfor planområdet fremmet i samsvar med pbl. § 12-11 

 før vedtatt kommunedelplan foreligger, eller at utvalget vedtar noe annet. Dette 
begrunnet i behovet for å se de ulike reguleringsplanene innenfor byområdet og 
eventuelle nye byggeområder i sammenheng. 

 

 Lenvik kommunestyre vedtok i sak 122/17 (arbeidsmøte rundt KDPB), den 23.11.2017: 
 

 Byutviklinga i det bynære området skal primært skje innenfor delområdene Silsand 
(delområde 8), Bymarka (delområde 3), Skogen (delområde 4) og Trollvik nord 
(delområde 1) i h.t. kart over delområdene dat. 13.11.17. 

 Areal for videre utvikling og utbygging av næringsområdene Finnfjord og Botnhågen skal 
ivaretas, også ved mer effektiv bruk av arealene innenfor eksisterende regulerte områder. 

 Kommunestyrets skriftlige svar på gruppearbeidene skal være førende for det videre 
arbeidet. 

 UMF som planutvalg har det politiske ansvaret for videre arbeid med et konkret forslag til 
kommunedelplan på bakgrunn av vedtaket og i samsvar med plan og bygningslovens 
bestemmelser. 

 

 Utvalg for miljø og forvaltning, som planutvalg, vedtok i sak 152/18, den 20.12.2018: 
 

 Planutkast for kommunedelplan for bynære områder, dat. 17.12.18 legges ut til offentlig 
ettersyn i perioden 3.01 – 20.02.19.  

 Utleggingsfasen betraktes som en del av den videre medvirkningsprosessen der 
befolkningen generelt, interessegrupper og regionale og kommunale fagmyndigheter får 
mulighet til å gjøre seg kjent med kommunens forslag til arealutnyttelse i de bynære 
områder, og alle parter vil få anledning til å komme med innspill til det videre 
planarbeidet.  

 Lenvik kommune sikter på at komplett og detaljert planforslag vil bli lagt ut på høring og 
offentlig ettersyn i løpet av april/mai 2019. 
 

 Rådmannen orienterte utvalg for samfunnsutvikling, som planutvalg i Senja, om innkomne 
innsigelser og merknader fra regional myndighet samt foreslått videre prosess rundt planrevisjon. 

 Utvalg for samfunnsutvikling, som planutvalg i Senja kommune, vedtok i sak 123/21, 2.9.2021: 

 Kommunedelplan for bynære områder planID 1931 2016 01, sist rev. 20.8.21 legges ut til 
2. gangs høring og til nytt offentlig ettersyn 

 
 Revidert kommunedelplan ble lagt ut til 2. gangs høring i perioden 6.10. – 20.11.21 
 Statsforvalteren, fylkeskommune og NVE har fremmet flere ti-talls innsigelser til revidert 

planforslag. 
 Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i sak 179/2021, den 15.12.21 oppstart av 

reguleringsarbeid for å vurdere oppheving av aktuelle reguleringsplaner innenfor planområdet 
kommunedelplan for bynære områder. 

 Det ble gjennomført dialogmøter med statsforvalteren og fylkeskommune mars og november 
2022 der innhold og grunnlag for innsigelsene ble drøftet. 

 Basert på dialogmøtene ble forslag til kommunedelplanen ytterligere revidert, og lagt fram i 
regionalt planforum den 30.3.2023. 

 Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i sak ../.., den … at revidert kommunedelplan legges ut til 3. 
gangs høring …. 

 Senja kommunestyre fattet planvedtak i sak ../.. i møtet den .. 
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2.6 Utredninger til planarbeid 
 

 Utredning og vurdering av eldre reguleringsplaner 
 Konsekvensutredning inkl. særskilte utredninger 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 Samlet arealregnskap 
 Temakart 

 
Planen utløser krav om konsekvensutredning i henhold til "forskrift om konsekvensutredning" etter Pbl 
§ 4-1 og 12-9. Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i KU 
gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som de nye ulike foreslåtte utbyggingsområder kan få 
for miljø og samfunn. Store deler av kommunedelplanen er pdd. uregulert – inngår hverken i arealdel 
eller reguleringsplan. Disse områdene er pr. definisjon ny, og inngår i konsekvensutredningen. I det 
aktuelle planarbeidet defineres utredningsskjema som relevant. 
 

Miljø 
Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap og vern 
Naturverdier og biologisk mangfold 
Friluftsliv og grøntstruktur inkl. differensiert / tilgjengelig strandsone 
Vannmiljø 
Jord- og skogbruk 
Samiske natur- og kulturgrunnlag 
Samfunn 
Teknisk infrastruktur 
Sosial infrastruktur 
Folkehelse inkl. forurensning i luft og grunn 
Barn og unges interesser 
Næringsliv 
Transport og energibehov, energiløsninger og klimagassutslipp 
Lokal utvikling, utbyggingsmønster og bomiljø (måloppnåelse – planens formål) 
Samfunnskostnader – offentlige tiltak som er nødvendig å gjennomføre 
ROS 
Naturrisiko (grunnforhold, skred, steinsprang, flom/havnivåstigning/stormflo) 
Kritisk infrastruktur (vei, institusjoner og utrykningsetater) 
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3. Status og føringer 
 
3.1 Befolkningsutvikling 
 

  
 
Lenvik kommune ble 1. januar 2020 historikk, og kommunedelplan for bynære områder inngår i Senja 
kommune. Med denne bakgrunnen ses på befolkningsutvikling i hele Senja kommune, men også 
innenfor de bynære områder. 
 
Totalt for alle 4 senjakommunene var folketallet i 2019 på 15 011 personer. Etter en svak nedgang i 
innbyggertallet fra 2019 – 2022 har befolkningen økt igjen i 4. kvartal 2022 til 14.851.  
Det forventes en betydelig vekst i aldersgruppene 20-44 år. Det er også grunn til å anta at aldersgruppen 
0-16 år vil øke som følge av nye innbyggere kan ha familie med seg. 
 
3.1.1 Befolknings- og bygningsanalyse, status mars 2023 
 

Delområde 1 Trollvik Nord - 277 faste bosatte personer 
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Delområde 2 Trollvik Sør - 490 faste bosatte personer 
 

   
 

  

 
Delområde 3 Bymarka / Finnsnes (inkl. området der Byplanen gjelder) - 2921 faste bosatte personer 

  
 



Kommunedelplan for bynære områder, mars 2023  Planbeskrivelsen 

Side 21 av 58 
 

  

 
Delområde 4 Skogen - 1328 faste bosatte personer 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunedelplan for bynære områder, mars 2023  Planbeskrivelsen 

Side 22 av 58 
 

Delområde 5 Botnhågen - 190 faste bosatte personer 
 

   
 

  
 
Delområde 6 Finnfjord - 131 faste bosatte personer 
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Delområde 7 Finnjorda – Brenneset (nord for Silsand) - 89 faste bosatte personer 
 

   
 

  

 
Delområde 8 Silsand - 1571 faste bosatte personer 
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Delområde 9 Laukhella – Islandsbotn - 224 faste bosatte personer 
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Planområde samlet - 7160 faste bosatte personer 
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3.1.2 Befolkningsframskriving 
 
SSB: 4. kvartal 2022 har Senja kommune 14.851 innbyggere, som utgjør en vekst på 51 personer i 
siste kvartalet. 
 

 
 
Ved sterk sysselsettingsvekst vil SSB-prognosene ikke representere det faktiske bildet av 
befolkningsutviklingen. Det forventes en betydelig vekst i aldersgruppene 20-44 år. Det er også grunn 
til å anta at aldersgruppen 0-16 år vil øke som følge av nye innbyggere kan ha familie med seg. 
 

 
 

Finnsnes, Silsand og de bynære områdene har størst befolkningstetthet i Senja kommune med i 
overkant av 7200 innbyggere. 
 
Øvrig bosetning i Senja kommune skjer i lokalsentre og spred - i hovedsak langs kystlinjen med flere 
større og mindre lokalsenter.  De fleste bor i enebolig. 
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Folketallsutviklingen i planområdet har økt stabilt det siste 10-15 år og det forventes at stabil økning 
årene framover. Det er stor etterspørsel etter boligutbygginger i de bynære områder og spesielt på 
Finnsnes og Silsand og kommunen. 
 
Befolkningsvekst på Finnsnes, Silsand og i de bynære områder grunnes tilflytting, men også flytting 
intern i Senja kommune 
 
Med bakgrunn i flere store næringsetableringer de siste årene forventes at befolkningsveksten i de 
bynære områder, men spesiell innenfor byområde Finnsnes/Silsand vil øke mer enn prognosene 
antyder. Her spiller også inn at samfunnet har endret seg når det gjelder foretrukket boformer og nærhet 
til vikte offentlige og private funksjoner og tjenester. 
 
Trolig vil prosentvis andel innbyggere over 80 år likevel stiger betydelig i forhold til totalbefolkningen. 
Senjakommunene følger utviklingen i landet ellers med at det blir færre i yrkesaktiv alder og flere 
innbyggere over 80 år. Denne utviklingen understreker viktigheten for at arealplanlegging tar hensyn 
alle befolkningsgrupper, i alle aldere og ulike livsfaser. 
 
Aldersfordeling boliger i Senja viser at knapp 60% av boligmassene er minst 40 år gammel, og det 
forventes at en stor del av disse boligene vil bli totalrenovert, transformert, fornyet og oppgradert i løpet 
av de kommende årene. 
 
Overordnet mål: 
Utviklingen i perioden 2000 – 2019 viser tydelig at jevn befolkningsvekst innenfor planområdet, 
og KDPB skal ivaretar behovet for nye boliger der det er størst - på Finnsnes og Silsand. 
 
Kommunedelplanen skal legge til rette for at eksisterende boligmasser kan «gjenbrukes», og 
videreutvikling over tid. 
 
Under et miljøperspektiv kan det være hensiktsmessig å oppgradere eksisterende bebyggelse der 
det er hensiktsmessig istedenfor riving og nybygg. 
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3.1.3 Bosettingsmønster 
 

   
 
53 % av innbyggerne i Senja kommune bor i tettsteder.  
På landsbasis bor 82 % av Norges innbyggere i tettsteder. En utvikling med sikte på å nå 
landsgjennomsnittet bør være et uttrykt mål for Senja kommune og som bidrag til å begrense 
energibehov, transportarbeid og utslipp av klimagasser. De siste års trender viser en tydelig 
sentralisering rundt Finnsnes og Silsand. 
 

 
Figur - bosettingsmønster 
 

Overordnet mål 
KDPB skal være styrende for bosettingsmønster innenfor planområdet. Prioriterte sentrale 
områder er byen Finnsnes, området Finnsnes - Sandvika og bydelssentre Silsand. 
 
3.2 Boligbygging – tomter og planreserve i de bynære områdene 
 

  
 
Sammenliknet med andre land eier flere boligen sin i Norge, og vi har i gjennomsnitt større boareal og 
tilgang på uteområde. Boligstandard og bomiljø varierer imidlertid med sosioøkonomisk status. En trygg 
bosituasjon er avgjørende for den enkeltes levekår og er en forutsetning for å leve selvstendig, skaffe 
eller beholde arbeid og delta i samfunnet. I oppvekstsammenheng er nabolaget like viktig som boligen.  
Rundt 80 % eier egen bolig i Senja kommune. Flest bor i enebolig, men andel flermannsboliger, 
rekkehus og boligblokk øker kontinuerlig. 
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I Senja kommune bor 7,2 % trangt (SSB 2022) som er nærmest lik landsgjennomsnittet på rundt 7 %.. 
 
Tomte og planreserve i de bynære områder 
 

 
 

Før KDPB var det registrert totalt ca. 610 ledige boligtomter av ulik status i de bynære område: 
 
 89 regulerte og fradelte tomter 
 362 ikke fradelte tomter i regulert felt 
 160 fradelte uregulerte tomter (fradelt til boligformål) 

 
Prognose – år 2050 
I 2023 bor gjennomsnittlig 2,1 personer i en husstand. 
Det forventes at Senja kommune har økt med 1300 personer eller ca. 650 nye husstander og 
hovedparten av denne befolkningsveksten absorberes på Finnsnes og Silsand. 
 
I utgangspunktet har vi god planreserve for å møte veksten frem til 2050 - men:  
 
Mange tomter ligger desentralt utenfor de prioriterte utviklingsområdene, i områder med 
naturpåkjenninger, mangler tilfredsstillende vanntilgang og avløp, området mangler gang og sykkelvei, 
har lang vei til skole/barnehage, er ikke attraktive av andre årsaker, har for lav utnyttelse. 
 
Overordnet mål: 
Med bakgrunn i forventet befolkningsvekst, endringer i bosettingsmønster og antatt behov for 
nye sentrumsnære boliger, skal kommunedelplanen legge til rette nye boligområder, som 
vurderes å være egnet til formålet. Videre prioriteres moderat fortetting/fornyelse av 
eksisterende bebyggelse innenfor de utbygde sentrumsnære områdene. 
 
Uegnete fradelte og ubebygde, eller uegnete regulerte boligtomter skal ikke videreføres. 
 
Hoved boligutvikling skal skje i bydelssenter Silsand og Finnsnes by. 
 
Det skal legges til rette for varierte boligtype og bomiljøer for ulike befolkningsgrupper og for 
alle aldersgrupper. 
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3.3 Næring og verdiskaping 
 

     
 

Senja kommune har et variert næringsliv og det er ønskelig å ha tilgjengelig arealer for nyetableringer i 
alle deler av kommunen. Sjømatnæringen er den klart største næringsaktør i kommunen, og utviklingen 
innenfor reiselivet – gjennom hele året – har utviklet seg rasant de siste årene. 
 
Nærings-, handels-, og serviceetableringer i de bynære områdene er en viktig faktor for sysselsetting, 
utvikling og ikke minst kreves at det legges til rette for et variert botilbud nært arbeidsplassen. 
 

 
 

 
 
Senja-regionen er et viktig tyngdepunkt for sjømatnæringa i Nord-Norge, og få andre områder i landet 
kan vise til en så stor bredde innen sjømatnæringa. Finnsnes er et viktig knutepunkt i regionen, med 
stedlig representasjon av Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og en rekke private leverandører av utstyr, 
varer og tjenester til næringen. 
 
Det er estimert at antallet arbeidsplasser i sjømatnæringen om 10 år vil være økt til 1600 i vår region – 
som følge av vekst i havbruksnæringa, sterk satsing på leverandørnæringen og synergieffekten denne 
veksten vil ha på andre næringsgrener. 
 
Utvikling av Klubben næringspark har bidratt til befolkningsvekst og styrket utviklingen på Finnsnes og 
i de bynære området. Virksomheter med stort arealbehov og stor transportaktivitet er lokalisert i 
utkantene til det bynære området hvor det stedvis også er spredt boligstruktur. Her er det rom for 
videreutvikling av eksisterende næringsområder for bedrifter med større arealbehov.   
 
Senjaregionen skal bli blant topp 5-destinasjoner i Nord-Norge. Målet skal nås ved å legge til rette for 
vekst og utvikling i reiselivsnæringa. Senja kommune skal bli Utviklingsmotor i Nord og bidra til vekst i 
hele regionen. 
 
Tilgang på kompetent og stabil arbeidskraft innenfor alle etablerte næringsgrener som bosetter seg i 
Senja kommune er en grunnforutsetning for ønsket befolkningsutvikling og verdiskaping i byen og 
lokalsentrene.  
 
Finnfjord næringsområde er et særområde for tungindustri. Her ligger Finnfjord AS, en av Europas 
ledende produsenter av ferrosilisium, silika og elektrisk kraft. Industriparken er ikke komplett utbygd og 
har rom for videreutvikling. Industri i det bynære området er et viktig utgangspunkt for sysselsetting og 
fremtidig bosetting. 
 
ISPS havn Finnfjord er plassert innenfor Finnfjord nøringsområdet, og havn har en viktig funksjon for 
hele regionen. 
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Botnhågen næringsområdet rommer lokasjoner til flere næringsbedrifter og maskinentreprenærer. Både 
Senja avfall, Finnsnes fjernvarme og flere bilforhandlere har lokasjon i Botnhågen. 
Botnhågen er innfartsporten til Finnsnes, og næringsområdet har en gunstig beliggenhet øst for 
sentrumsområdet. Statens vegvesens trafikkstasjon ligger strategisk plassert ved fv. 855 i Botnhågen 
 
Finnsnes som handelssenter har tredje største handelsomsetning i Troms, etter Tromsø og Harstad. 
Snitthandel pr. innbygger ligger godt over snitthandel for fylket og landet med drøyt 100.000 kr/ 
innbygger. Handelsomlandet er i hovedtrekk Senja kommune og Dyrøy og Sørreisa, men også Målselv, 
Bardu og Salangen er den del av grunnlaget. 
 
Handel, servicevirksomheter og tjenester med stort kundebesøk og høy tetthet av arbeidsplasser som 
kontorbedrifter, offentlig forvaltning, kundeintensiv handel og service skal fortrinnsvis plasseres i byen 
Finnsnes og i en viss grad innenfor framtidig bydelssenter Silsand. 
 
Overordnet mål: 
Kommunedelplanen skal legge til rette for at etablerte næringer og industri kan utvikle seg videre 
innenfor dens lokasjon. Miljøhensyn og konsekvenser for omgivelsen skal vektlegges i planlegging 
av næringsområdene. 
I planleggingen skal det tilstrebes relativ kort avstand mellom næringsområder/arbeidsplasser og 
boligområder for å redusere behovet for privat bilkjøring. 

 
3.4 Folkehelse 
 

  
 

Folkehelseloven (2012), som trådte i kraft 1. januar 2012 skal bidra med en samfunnsutvikling som 
fremmer folkehelse og bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller. Den stiller krav til kommuner og 
fylkeskommuner om å ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 
I sammenheng med kommunereformen er det utarbeidet en folkehelseoversikt for Senja kommune i 
2019, og avsnittene nedenfor er det gjengitt relevante utdrag fra denne folkehelseoversikten. 
Senja kommune har startet med en ny folkehelseoversikt samt langsiktige mål høst 2022, og ny 
folkehelseoversikt forventes å være klar i 2023. 
 

Identifisering av folkehelseutfordringer i Senja kommune 

Fokusområde Arenaer Risiko Tiltak 

Sosial ulikhet Barnehage, skole, 
fritidsaktiviteter 

Utenforskap, psykisk 
helse 

Utstyrsbank/utlånsordninger, åpne 
fritids- og ferietilbud, HOPP, 
tilskuddsordninger 

Psykisk helse Barnehage, skole og 
arbeid. Sosiale 
møteplasser 

Isolasjon, ensomhet, 
sykemelding 

Mestringsarenaer, sosiale møteplasser, 
helsesykepleiertjenesten,  
HOPP, tilskuddsordninger 

Fedme / overvekt 
hos unge 

Barnehage, skole, 
SFO, helsestasjon 

Høyere risiko for 
livsstilssykdommer 

Kosthold, fysisk aktivitet, 
kompetanseheving, mestring, 
foreldreveiledning, fysisk 
tilrettelegging, HOPP  

Hverdagsmestring  Hjemmeboende 
eldre 
Kronisk syke  

Psykisk helse, 
redusert 
helsetilstand, skader 

Sosiale møteplasser, forebyggende 
hjemmebesøk / risikorydding, Sterk og 
stødig, læring- og mestringstiltak 

Identifisering av folkehelseutfordringer i Senja kommune, 2019 
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Fysisk og sosialt miljø kan virke helsefremmende eller forebyggende for befolkningen gjennom at det er 
lett å ta seg til sosiale møteplasser, det legges til rette for gode valg og aktiv transport, 
skadeforebyggende tiltak eller at man er en del av et fellesskap. 
 
Forurensning utendørs består av en rekke stoffer, de mest aktuelle er svevestøv, nitrogendioksid, 
ozon, svoveldioksid, karbonmonoksid, metaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner. Trafikk og 
utslipp fra industri og oppvarming bidrar til dårligere luftkvalitet. Luftforurensning kan forverre og bidra 
til utvikling av lunge- og hjerte-karsykdom, samtidig som det kan øke dødeligheten av disse 
sykdommene.  
Ifølge offentlig informasjon om lokal luftkvalitet (miljostatus.no) er den samlede luftforurensningen i 
Finnsnes- og Senjaområdet liten.  
 
De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter og bygge- og 
anleggsvirksomhet. Støy kan være en stressfaktor som påvirker atferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og 
søvn (FHI). I Senja kommune er det kun i sentrumsområdet på Finnsnes at det er målt støy opp mot 
70-75 dB (miljostatus.no). Dette er støy fra trafikk. 
 

  
Støy fra vei - støyvarselkart 
 
Generelt i Senja kommune er det lite tilrettelagt for aktiv transport ved hjelp av gang- og sykkelveier. 
Vær og føreforhold, og en lang vinter gjør også aktiv transport utfordrende. Sentrumsområdene 
Finnsnes og Silsand er best tilrettelagt, men ikke optimale for trygg ferdsel for myke trafikanter. 
Tungtransport langs smale veier og manglende fortau eller gang- og sykkelvei er barrierer for aktiv 
transport både i sentrumsnære og mer landlige strøk. 
Gisundbrua er ikke tilrettelagt for gående og syklende, og brua er dermed en signifikant «terskel» som 
eneste forbindelse mellom Senja øy og Senja kommunens fastlandsdel. 
 
Det er gode muligheter for fysisk aktivitet i friluftsområder. Senja kommune har variert natur og alle i 
kommunen har kort vei og god tilgang til bruk av denne. Merking av turstier og tilrettelagte områder 
innenfor de bynære områder gjør terskelen for å komme seg ut lavere. 
 
Fysisk aktivitet er et overordnet begrep som rommer fysisk arbeid, friluftsliv, mosjon, idrett, lek, trening 
og kroppsøving. Barn og unge bør være fysisk aktive minimum 60 minutter med høy eller moderat 
intensitet hver dag. Aktivitetsnivået avtar med alderen. Fysisk aktivitet kan virke forebyggende på ulike 
livsstilssykdommer og det er viktig å tilrettelegge for fysisk aktivitet og gode vaner så tidlig som mulig 
 
Overordnet mål: 
I planleggingen skal det legges vekt på mulighet for friluftsaktivitet og naturopplevelse nært 
boligområdene. Friluftsområdene/grøntstrukturen og idrettsanlegg må kunne nås til fots på en trygg 
måte. Skoler og barnehager skal ha direkte tilgang til grøntstrukturen. 
 

Boligområder samt uteareal knyttet til boligene skal i minst mulig grad være utsatt for 
miljøbelastninger som støv/støy grunnet trafikk, og annen forurensning. 
 
Eksiterende rutenett (turveier) i Bymarka, Silsand marka og Finnfjordmarka skal videreutvikles 
skånsomt og tilrettelegges. 
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3.5 Trafikale utfordringer  
 

  
 
Fylkesveiene i planområdet har relativt høy trafikkmengde og er alle inn- og utfartsårer for biltrafikk til 
og fra Finnsnes som er kollektivknutepunktet, og videre til E6 til Tromsø og Bodø. 
Silsand er gjennomfartsåren for all trafikk fra fastlandet til Senja og omvendt, med unntak av to 
fergeforbindelser som anløper Gryllefjord og Botnhamn. Planområdet har på stedene med høyest 
befolkningstetthet rundt Finnsnes og på Silsand i «rushtid» tett trafikkbilde hvor fylkesvegene som 
ferdselsårer ofte fylles opp. 
 
Trafikale utfordringer 
 

1. Sterk kultur for bilkjøring 
2. Belastningen fra sterk trafikkerte fylkesveien er en signifikant «barriere» for utviklingen og 

bomiljøet på Silsand og Finnsnes. 
3. Mange adkomstveger / enkelavkjøringer 
4. Til dels smale veger   
5. Flere ikke - sammenhengende fortau for myke trafikanter  
6. Manglende system for effektiv sykkeltrafikkavvikling   
7. Stedvis utfordrende topografi 
8. Manglende gang- og sykkelvegsforbindelse over Gisundbrua 
9. Manglende sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse Finnsnes – Trollvik  
10. Økende tungtrafikkmengde, spesielt gjennom Silsand og Finnsnes (til og fra øy Senja) 
11. Kø og saktegående trafikk i rushtiden 

 
Utbyggingen av områdene har gjennom en årrekke hatt utgangspunkt i «del for del» utbygging hvor 
boligfelt vokser frem som forlengede armer til eksisterende bebyggelse som allerede har pressede 
adkomstveger med ingen eller kun delvis tilretteleggelse for myke trafikanter. Gjennom denne 
utbyggingsmåten har adkomstvegene etter hvert fått høyt trafikktrykk. 
 
Kollektivtrafikk  
Finnsnes er et viktig knutepunkt for kollektivtrafikk på fylkesnivå.  
Statens vegvesen opplyser i beskrivelsen av prosjektet «Småby Nord» at rutetilbudet er i henhold til 
tradisjonell modell, der alle bussene kjører inn og ut fra kollektivknutepunktet i sentrum. I forbindelse 
med skoleskyss er det noen ruter som går gjennom sentrum til Finnfjordbotn. Det går også hurtigbåt fra 
Finnsnes til Harstad/Tromsø. Finnsnes har ingen bybuss. 
 
Ulykker og uhell 
Innenfor planområdet skjer relativ få trafikkuhell. De fleste trafikkulykkene på fylkeskommunal, 
kommunal eller privat veg i planområdet skyldes utforkjøringer i og nær tettbebyggelse. Kryss mellom 
adkomstveger og samleveger med større trafikkmengde er stedvis uoversiktlige. 
Spesielt om vinteren er frisikt langs veier og i kryss en utfordring grunnet snø lagring. 
 
Trafikkflyt  
Kvaliteten på trafikkavvikling i vegkryssene til fylkesvegene i planområdet er generelt bra, men om 
morgen og ettermiddag, spesielt på arbeidsdager er det mye saktegående trafikk. 
Utfordring med rushtidstrafikk kan på sikt delvis løses ved etablering av tunnel som fører 
gjennomgangstrafikken på fv. 86 bort fra Finnsnes sentrum. De største utfordringene er i 
sentrumsområdene Finnsnes og Silsand. Den saktegående trafikken langs fylkesveinettet sprer seg og 
har mindre virkninger på kommunale veier som munner i fylkesveier fylkesvegkryssene. Timetrafikken 
vil være forskjellig på dagtid, morgen og ettermiddag ettersom det er mange arbeidsplasser og fritids-
tilbud innenfor planområdet. 
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Overordnet mål: 
Kommunedelplanen skal legge til rette for god framkommelighet og mobilitet for alle trafikanter, og 
trafikksikkerhet skal vektlegges - i den grad dette er mulig på overordnet kommuneplan- nivå. 
Enkelavkjøringer fra samleveier skal begrenses i størst mulig grad. 
 
I planleggingen skal det vurderes framkommelighet for busser, med tanke på mulig framtidig «By-
buss-rute» og andre kollektivtilbud. 

 
3.6 Friluftslivsområder / grøntstruktur / strandsone  
 

    
 

Store deler av områdene som har verdi og ble faktisk bruk til friluftsliv, grøntstruktur og naturopplevelse 
er ikke sikrer gjennom formålsfastsetting i plan fordi områdene ikke inngår i arealdel eller 
reguleringsplan. 
 
Innenfor planområdet har tidligere Lenvik kommune gjennomført kartlegging og verdisetting av 
friluftsområdene i 2018. 
 

 
Kartlagte og verdi satte friluftsområder innenfor planområdet. 
 
Spesielt viktige friluftslivsområder med høy verdi er Bymarka, Silsandmarka og Finnfjordmarka. 
Friluftslivsområdene har særverdier som er spesielt viktige å ivareta på bakgrunn av 
opplevelsesfremmende rekreasjonskvalitetene og nærhet til tettbebyggelsen. På Silsand er marka med 
sin nærhet og karakteristikk, spesielt i områdene rundt Trollvatnet og ved skoleområdet en betydelig 
verdi for framtidig bydelssenter Silsand. 
 
På Finnsnes trengs det utbedringer og mer tilretteleggelse for å gjøre Bymarka som helhet mer 
innbydende og attraktiv. Lysløypene er til dels lite vedlikehold. 
 
Finnfjordmarka ligger i umiddelbart naboskap til fotballbanen og idrettshallen i Finnfjord, som er gunstig 
for sambruk/kombinasjon av ulike friluftsaktiviteter, idrett, osv. 
Både Silsand marka, Bymarka og Finnfjordmarka har stort potensial for lokal befolkningen, men ved 
videre utvikling av disse områdene kan de også få regionalt betydning. 
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Grønnstrukturen i etablerte boligområder har varierende betydning og kvalitet. Flere steder er det 
innesluttede små «grønne felt/restareal» som ikke er opparbeidet. 
 

 
Foreløpig kartlegging (2023) Friluftslivets ferdselsårer 
 
Innenfor planområdet er det i begrenset grad tilrettelagt for frilufts- og naturopplevelse i «strandsonen», 
og 100-metersbelte langs sjøen er ikke systematisk vurdert/differensiert. 
 
I de fleste gjeldende reguleringsplaner er det avsatt et relativt smalt «grønt bånd» langs strandlinjen, 
men områdene er ofte i liten grad tilgjengelig for allmenheten, bl.a. fordi områdene er ikke tilrettelagt og 
ikke oppfattes som allmenngode, men som privatisert del av tilgrensende boligtomter, o.l. 
 
Videre er fylkesveiene gjennom planområdet en klar «terskel» som oppfattes både som barriere eller 
veiens beliggenhet nært strandlinjen begrenser strandområdets tilgjengelighet og ikke minst brukbarhet 
i frilufts sammenheng. 
 
Det er ikke registrert inngrepsfri natur i planområdet 
 

Overordnet mål: 
Verdifulle og brukte friluftsområder, grønnstrukturer, utendørs idrettsområder og turveier skal 
sikres gjennom formålsfastsettelse, hensynssoner, osv. i kommunedelplanen. 
Kommunedelplanarbeidet skal ha fokus på fortetting i utbyggingsområdene, og god tilgang til 
kvalitetsrike grønnstrukturer med variert opplevelses- og naturverdier. 
 
Tillatt arealbruk og vern innenfor 100-metersbelte langs sjøen skal vurderes og differensieres; jfr. 
retningslinjene for differensiert strandsoneforvaltning, sone 3. 
I vurderingen skal det vektlegges både områdenes egnethet til allment friluftsliv og 
naturopplevelsen, men også strandsonens visuelle verdi for omgivelsen og bomiljøene rundt. 

 
3.7 Kulturminner, eldre bygninger og kulturlandskap 
 

  
 

Det er registrert enkelte registreringer av arkeologiske og nyere tids kulturminner i planområdet. 
 
Flere av de mest sentrale bebyggelsesområdene var fremdeles i tidlig etterkrigstid landbruksområder. 
Det gjør at potensiale for å finne eldre tids kulturminner er til stede. Tatt Finnsnes, Silsands og omegns 
relativt unge historie i betraktning er det viktig å allerede nå sikre historiske verdier for fremtiden.  
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Finnsnes og omegn har vokst frem som et viktig industri-, handels-, skole- og kommunikasjonssenter 
de siste 100 år. Småbyen er derimot ung og områdene rundt var enda i etterkrigstiden preg av 
landbruks- og fiskerivirksomhet. Den markante utviklingen skjøt for fart etter at fastlandsforbindelsen 
Gisundbrua ble åpnet i 1972 og kommunesenteret ble flyttet fra Gibostad til Finnsnes. 
I år 2000 fikk Finnsnes bystatus og regnes som en av de «nye» byene i Nord-Norge som har utviklet 
seg fra å være små tettsted (eller flere tettsteder), til nye småbysamfunn. 
 
Finnsnes som tettsted (ikke medregnet Silsand) vokste fra 1538 innbyggere i 1960 til 4720 i 2022.  
Silsand er et betydelig tettsted på Senja forbundet med sentrumsområdet over Gisundbrua mens Trollvik 
er knyttet sammen med Finnsnes. Bebyggelsestettheten minsker gradvis mot Skogenområdet i øst, ikke 
ulikt det Finnsnes som var i mellomkrigstiden.  
 
I dagens samfunn søkes det å urbanisere til dels rurale samfunn gjennom fortetting. Når eldre 
boområder transformeres til tettere strøk er det ofte lite lønnsomt å ta vare på den eldre bebyggelsen 
som gjerne er et hus på tomt eller gjenstående nedlagt gårdsbruk.    
Den raske tettstedsutviklingen har gjort at eldre bygninger av historisk verdi ofte rives for å gjøre plass 
til ny og moderne bebyggelse. 
  
Eldre bygningsmasse kan representere store ressurser rent bygnings- og bruksmessig som kan spille 
positivt inn klimaregnskapsmessig. Gjennom bruk og transformasjon av hus som allerede er bygget er 
allerede en stor del av belastningen med hensyn til klimaregnskap tatt. Det gjør eldre bygninger til en 
ressurs i byutviklingen.  
 
Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge - SEFRAK er et landsdekkende kulturhistorisk 
register over eldre bygninger og andre kulturminner. Registreringen brukes i forvaltningen for å finne 
verneverdige bygninger i lokalmiljøer. SEFRAK er et viktig verktøy i det kommunale planarbeidet og 
som kildemateriale for lokalhistorie. 
 
Innenfor planområdet er flere kulturminner og meldepliktige SEFRAK bygninger registrert. 
 
Overordnet mål: 
Registrerte og verdifulle kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal hensyntas i 
kommunedelplanen. 
Bevaringsverdien til meldepliktige SEFRAK-bygninger skal vurderes i planprosessen. 
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3.8 Teknisk infrastruktur og offentlige tjenester 
 

    
 

Vann, avløp og overvann 
Store deler av planområde forsynes gjennom kommunalt VAO-anlegg. Generelt har de etablerte 
kommunale VAO-anlegg tilstrekkelig kapasitet til å forsyne nye utbyggingsområder/utbygginger. 
 
Senja kommune har nylig avsluttet en stor vann- utbygging som blant annet forsyer Klubben 
næringspark med vann. I denne utbyggingen er Leiknesdammen som drikkevannskilde tatt i bruk, og 
drikkevanns-forsyning til Silsandområdet er betydelig forbedret gjennom nye sjøledninger. 
 
Gjennom denne vannutbyggingen ble eksisterende kommunaltekniske anlegg komplettert, det ble skapt 
redundans innenfor kommunedelplanen. Hovedvannkildene er Helvetesvatn og Leiknesdammen. 
 
I tilknytning til enkelte framtidige utbyggingsområder kan det bli nødvendig å etablere 
trykkøkningsstasjoner; f.eks. gjennom nytt høydebasseng på Silsand. 
 
Kommunen har satt i gang utarbeidelse av en overordnet og langsiktig VAO-plan, og i planen vil det bli 
prioritert VA-drifts- og investeringsprosjekter. 

 
Utslippssoner avløp 
 

Sone 1 – Utslipp til sjø. Bruk av slamavskiller som eneste rensetrinn vil normalt være godkjent renseløsning 
Sone 2 – Området med langfjæra. Krav til minirenseanlegg og infiltrasjonsanlegg 
Sone 6 – Kommunalt avløp. Krav til tilknytning kommunalt avløp 
 
OBS! Soneinndelingen er fastsatt i kommunal forskrift som ble vedtatt i tidligere Lenvik kommune. 
Aktuell forskrift er under revisjon, og ny forskrift forventes vedtatt i 2023. 
 
I delområdene 2 Trollvik Sør og 1 Trollvik Nord er det kun etablert kommunalt vannanlegg, og avløpet 
er privat. Kommunal vannledning i disse områdene ble etablert for flere 10 år siden, og det er registrert 
behov for utskifting. Gjennom etablering av vannbehandlingsanlegget ved Leiknes dammen er 
drikkevannsforsyningen spesielt i delområde 1 og 2 blitt betydelig tryggere. 
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Delområdet 3 Finnsnes/Bymarka og 4 Skogen og deler av området 5 Botnhågen er tilknyttet kommunalt 
VAO-anlegg, og det er etablert et renseanlegg i tråd med kravene satt i forurensningsforskriften. 
Kommunalteknisk anlegg i disse områdene anses for å være mest optimal utbygd – både ift. standart, 
kapasitet, trykk og kvalitet ift. rensing. 
 
I delområde 7 Finnjorda – Brenneset er det ikke etablert kommunalt VAO-anlegg. I sammenheng med 
utbygging Klubben næringspark ble det etablert høydebasseng og rensetrinn avløp i umiddelbar nærhet 
til næringsparken. Anleggene er slikt dimensjonert at også annen utbygging/boliger i delområde 7 eller 
boliger i Grasmyrbotn kan tilknyttes anlegget. En slik utvidelse av det kommunale anlegget er pdd. ikke 
prioritert som investeringsprosjekt. 
 
Delområdet 8 Silsand er bygd ut med kommunalt VAO-anlegg, men avløpsanleggene mangler 
rensetrinn. Oppgradering av kommunalt avløpsanlegg på Silsand med rensetrinn er en klart prioritert og 
høyst nødvendig oppgave. 
 
I delområde 9 er det etablert kommunal drikkevannsforsyning. Avløp er pdd. privat, men i sammenheng 
med etablering av gosv. Silsand – Islandsbotn ble det lagt en «oppsamlings-ledning» som kan i 
framtiden benyttes som felles utløpsledning for privat utslipp (oppsamling av utløp fra privat 
renseanlegg), eller som en kommunal avløpsledning etter at det evt. er etablert et kommunalt 
renseanlegg i tilknytning til denne oppsamlingsledning. Rensetrinnet må etableres uansett om det skal 
tilknyttes nye utbyggingsområder eller ikke. 
 

 
Oversiktskart - kommunalteknisk infrastruktur 
 
1. Kommunalt VAO anlegg – god kvalitet og kapasitet; forskriftsmessig rensing 
2. Kommunalt VAO anlegg – god VA- kapasitet, men mangelfull rensing av avløpsvann 
3. Kommunalt vann / privat avløp – god kvalitet og kapasitet vann, og delvis mangelfull rensing privat avløp 
4. Privat vann og avløp – ukjent VA- kapasitet, og til dels mangelfull rensing privat avløp 
5. Sensitiv naturområdet der utslipp til sjø ikke er tillatt (krav om infiltrasjon) 
 
Senja kommune har satt i gang en kommunedelplanprosess «Overordnet VAO-plan» som også skal 
inneholde en langsiktig handlingsdel. Planen forventes vedtatt 2023/2024. 
 
Overordnet mål: 
I kommunedelplanen skal utbyggingsområdet legges i nærhet av kommunalt VAO-anlegg, framfor 
utbyggingsområder som krever etablering av nye kommunaltekniske anlegg. 
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Kapasitet til etablerte kommunale VAO anlegg skal utnyttes optimalt, før utbygging innenfor 
områder uten kommunaltekniske anlegg. 
 

Overvannshåndtering skal i størst mulig grad skjer via overflatedrenering. 

 
Sosial infrastruktur 
 
Skoler 
Det er bygd ny Silsand Barneskole og Finnsnes ungdomsskole for få år siden, og bygging av ny 
Finnsnes barneskole er satt i gang. I tillegg er det etablert Trollvik skole med inkludert barnehage, Senja 
videregående i Finnfjord, og privat Norborg ungdoms- og videregående skole er etablert i Finnsnes 
sentrum. 
 
På Silsand er ulike helsefunksjoner samlokalisert med skolemiljøet, og kommunedelplanen legger til 
rette for utvikling av dette området til et kommunalt service- og tjenestejenter på Silsand. 
 
Barnehager 
Innenfor planområdet er det etablert: 
 
 2 kommunale og 1 privat barnehage på Silsand 
 1 kommunal barnehage i Trollvik skole 
 2 kommunale og 1 privat barnehage i byen Finnsnes 
 2 kommunale barnehager strekning Finnsnes - Skogen 

 
 

  
Kart – etablert skoler, barnehager (privat og kommunalt), helse og idrettshall/iderttsbane/sykkelgård på Silsand og i 
Islandsbotn 
 
Helsetjenester 
På Silsand er det etablert en rekke helsetjenester. 
 
Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) og Senja kommune. UNN har ansvar for fødestua, røntgentjenester, dialyse, geriatri, 
rehabilitering, lysbehandling og nevrologi. Røntgenenheten utfører røntgen thorax, 
skjelettundersøkelser og CT. 
 



Kommunedelplan for bynære områder, mars 2023  Planbeskrivelsen 

Side 40 av 58 
 

Legekontor, ambulansestasjon og omsorgssenter Finnsnes er samlokalisert med DMS senteret, og 
2023 har kommunen startet et prosjekt der en se på utvidelse av legekontoret/flere legekontorer i 
samme lokasjon. 
 
Helsesenteret på Finnsnes betjener både det nære omlandet og hele Senja kommune. 
De etablerte helsefunksjonene innenfor planområdet ansees for å være tilstrekkelig og dekkende for 
tenkt utvikling innenfor Finnsnes og de de bynære områdene 
 

 
Kart – etablerte skoler, barnehager (privat og kommunalt), helse og idrettshall, iderttsbane og 100-metersskogen (ytre 
skolegård) på Finnsnes 
 

 
Kart – etablert skole, barnehager (kommunale) og idrettshall, iderttsbane og slalombakken, Sandvika - Botnhågen 
 
 



Kommunedelplan for bynære områder, mars 2023  Planbeskrivelsen 

Side 41 av 58 
 

Overordnet mål 
Innenfor kommunedelplanen skal nye boligområder plasseres i akseptabel gangavstand fra 
barnehager og skoler. Mulighet for gangadkomst til idrettsbaner og -haller, turområder, mm skal 
vektlegges. 
 
Med bakgrunn i forventet befolkningsvekst skal KDPB legge til rette for at områder med etablert 
sosial infrastruktur kan videre utvikles/utvides. 
 
Gravlund 
I Bothågen er to gravlunder etablert som ikke skal bli utvidet. Gravlundene skal likevel inngår i KDPB 
slik at blant annet krav om fredningstid, mm jf. Lov om gravplasser kan bli hensyntatt. 
Geitryggen gravlund ved Bjorelvnes (utenfor planområdet) er den nærmeste gravlund, og området er 
regulert gjennom egen detaljregulering som legger til rette for betydelig utvidelse av Geitryggen 
gravlund. Geitryggen gravlund var i tidligere Lenvik kommune tenkt som hoved gravlund for hele 
kommune, og kapasiteten ansees for å være tilstrekkelig også når befolkningen i planområdet øker 
signifikant. 
 

 
 
Overordnet mål 
Etablerte gravlunder innenfor planområdet videreføres, og planen skal ikke legge til rette for 
utvidelse av gravlundene. 

 
3.9 Vannmiljø 
 

    
 
Vannmiljø er en samlebetegnelse for økologiske og kjemiske forhold i en vannforekomst. 
En vannforekomst er en avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel en innsjø, 
magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller et avgrenset volum grunnvann i et eller flere 
grunnvannsmagasin. 
 
Menneskelig aktivitet innenfor planområdet (aktivitet i Gisundet er her ikke tatt med) påvirker vannmiljøet 
hovedsakelig pga. utslipp fra avløpet, avrenning og aktivitet i næringsområdene. 
Pdd. er flere private, men også kommunale avløpsanlegg mangelfull når det gjelder rensetrinn, som 
fører til at vannkvaliteten i Gisundet blir dårligere i takt med økt menneskelig aktivitet i området. 
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Datasett «Vannforekomst» 
 
Grønne områder - kjemisk udefinert (ingen risiko) – økologisk tilstand god (ingen risiko) 
Gule områder – kjemisk tilstand dårlig (risiko) – økologisk tilstand moderat (risiko) 
Lilla områder – kjemisk tilstand dårlig (risiko) – økologisk tilstand svært god (risiko) 
 
Overordnet mål: 
Menneskelig aktivitet innenfor planområdet skal ikke forringe tilstanden til det berørte vannmiljøet. 
Gjennom oppgradering og fornyelse av eksisterende avløpsanlegg (privat og kommunalt) og 
reduksjon avrenning skal tilstanden til vannmiljøet bli forbedret. 

 
3.10 Jord og skogbruk og reindrift 
 

  
 
Jord- og skogbruk 
Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det 
derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. 
Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en 
helhetlig jordvernstrategi. 
 
Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen 
mat på egen jord. 
 
Innenfor planområdet er verdifull dyrka og dyrkbar jord eller beiteland kun registrert på «Silsand-siden». 
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Kartutsnitt AR5 – Laukhella 
 
Senja kommune v/ landbruksmyndigheten har gjennomført en analyse av disse arealene. Blant annet 
er det lagt vekt på arealets kvalitet, sammenhengende arealer, hellingsgrad og mulighet for maskinelt 
landbruk. Basert på dette grunnlagsarbeidet er det definert «kjerneområde landbruk» innenfor 
planområde kommunedelplan. 
 
I planområdet er en aktiv bonde registrert. 
 
Overordnet mål: 
I kommunedelplanen skal kjerneområdet landbruk sikres gjennom egnete plangrep. I 
kjerneområder landbruk skal jordlovens bestemmelser fortsatt gjelde etter KDPB planvedtak. 
 
Reindrift 
Trekk- og flyttleir, oppsamlingsplasser og beiteområder for reindrift ligger utenfor planområdet 
kommunedelplan. 
Kommunedelplanen berører dermed ikke reindriftsinteresser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunedelplan for bynære områder, mars 2023  Planbeskrivelsen 

Side 44 av 58 
 

4. Innholdet i kommunedelplan for bynære områder 
 
OBS! Helhetlig/komplett beskrivelse av innholdet i KDPB lages først når planens 
«Fastlandsdel» og så er ferdig fornyet. 
 
4.1 Innledning 
 
Arealpolitikken gir føringer for bruk og vern av de fysiske omgivelsene våre. Beslutninger om arealbruk 
må være langsiktige og forutsigbare for befolkningen og næringslivet. Arealbruken styres gjennom 
plan- og bygningsloven der kommunen er planmyndigheten. 
 
Kommunedelplan for bynære områder har en tidshorisont på 12 år. 
Boligvekst og -utvikling skjer i Senja kommune i stor grad i Finnsnes området og på Silsand, og 
utviklingen skjer raskt. Rullering og revidering av kommunedelplanen i hver valgperiode vil være 
positivt fordi det gir sittende kommunestyre mulighet til å legge føringer for arealbruk i tråd med sin 
politikk. Dette vil styrke forankringen blant beslutningstakerne. Jevnlig revidering betyr også at 
kommunen kan justere arealplanen i forhold til behov relativt raskt. 
 
Store deler av kommunedelplanen inngår pdd. i eldre reguleringsplaner, eller er uregulert. 
Det har skjedd store endringer i arealbruken innenfor de bynære områder og generelt har samfunnet 
endret seg siden tidlig 80-tallet; og gjeldende planverk svarer i for liten grad på framtiden. 
 
Gisundbrua er pdd. den eneste forbindelsen mellom Senja øy og Senja kommunens fastlandsdel. 
Og Gisundbrua er også en sterk terskel/hindring for gående og syklende som «avskjærer» ca. 1700 
mennesker som bo på Silsand fra viktige samfunnsfunksjoner på Finnsnes og omlandet. 
Med denne bakgrunn skal Silsand utvikles som et bydelssenter. 
 
Mesteparten av forventet befolkningsvekst skal absorberes i byen Finnsnes og i bydelssenteret 
Silsand. 
 
Videre legger planen til rette for økt boligbygging på strekningen Finnsnes til næringsområdene 
Botnhågen og Finnfjord, og i området rundt Trollvik skole – i tråd med vedtatt utviklingsretning. 
 
Hovedmålet med kommunedelplan bynære områder er å legge til rette for en fremtidsrettet utvikling av 
planområdet. Planen skal: 
 
Bygge opp rundt eksisterende strukturer og legge til rette for fortetting og nye utbyggingsarealer i 
utvalgte områder innenfor planområdet med bakgrunn i planens målsetninger, vedtatt 
utviklingsretning, overordnet arealstrategi for Senja kommune samt utvalgte FN bærekraftsmålene: 
  

• Sikre areal til bolig, offentlig/privat tjenesteyting, service og næring, samt sikre gode 
møteplasser og grønne områder som felles goder. 

• Fortetting og økning boligareal i områder nært etablerte kommunale tjenester og 
kommunalteknisk infrastruktur. 

• Ivareta andre interesser: klimahensyn, landbruk, friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, 
bomiljø og attraktivitet 

• Øke attraktiviteten til Finnsnes og Silsand som bosted med boliger av høy kvalitet, en variert 
beboersammensetning, ulike boligtyper for ulike livsfaser og gode bomiljø generelt. 

• Samordnet areal- og transportplanlegging tilpasset fremtidens ferdselsbehov. Planlegge for 
at gange, sykkel og kollektiv blir mer attraktive og konkurransedyktige transportformer. 

• Sysselsettingsfremmende handels og nærings- og industriutvikling 
• Styrke Finnsnes og Silsands attraktivitet som etableringsarena for handel, service og tjenester 

 
Relativ store arealreserver bolig og næring - som er avsatt i gjeldende reguleringsplaner innenfor 
kommunedelplanen - er videreført og supplert med nye utbyggingsområder. Slik at områder som 
allerede er under planlegging og gjennomføring vil kunne utvikles fremover. 
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Resterende arealer i kommunedelplanen består i store deler av «grønne» arealer (LNFR-områder og 
blågrønn struktur). Kjerneområde landbruk er avsatt som hensynssone landbruk og viktige områder 
for fritidsaktivitet og naturopplevelse sikres gjennom formål, hensynssoner og bestemmelser. 
 
Bebygde, men uregulerte områder er avsatt til formålet arealet brukes til i dag, og i disse områdene 
tillates moderat ut videreutvikling for å sikre at eksisterende bosetting og næringsaktivitet sikres også i 
framtiden. 
 
Næringsområdene Botnhågen og Finnfjord er videre ført og utvidet for å gi rom til fortsatt positiv 
utvikling av disse 2 sentrale næringsområdene i Senja kommune, som ligger strategisk gunstig langs 
innfartsveiene til Finnsnes og Senja øy. 
 
Kommunedelplanen skal bidra til å knytte sammen og styrke forbindelsene mellom boligområdene, nytt 
bydelssenter på Silsand, kollektivsystemet, næringsområdene, skoler og andre offentlige tjenester, 
strandsonen og friluftsområder, spesielt med tanke på trafikksikker tilgjengelighet. 

 
4.2 Inndeling planområde – delområde 1-9 
 

 
 

1. Trollvik nord    6. Finnfjord 
2. Trollvik sør   7. Finnjorda – Brenneset (nord for bydelssentre Silsand) 
3. Finnsnes / Bymarka  8. Bydelssenter Silsand 
4. Skogen    9. Laukhella – Islandsbotn (sør for bydelssenter Silsand) 
5. Botnhågen 



Kommunedelplan for bynære områder, mars 2023  Planbeskrivelsen 

Side 46 av 58 
 

 
4.3 Forhold mellom byen Finnsnes og framtidig bydelssenter Silsand 
 
Områderegulering Byplan Finnsnes skal uendret videreføres i kommunedelplanen. 
 
Gisundbrua er den eneste forbindelsen mellom øy Senja og fastlandsside, til Senja kommune. Brua er 
ca. 1,3 km lang, vindutsatt og den mangler trygg gang- eller sykkelvei. Med denne bakgrunn skal 
Silsand utvikles som et bydelssenter og det blir fremover viktig å avklare rollefordelingen mellom 
Silsand og byen Finnsnes. 
 
Kommunedelplan for bynære områder legger til rette for etablering av sentrumsfunksjoner på Silsand 
for å utvikle det som et bydelssenter. Et nytt bydelssenter i relativt kort avstand fra Finnsnes sentrum 
kan medføre redusert handel i Finnsnes sentrum. Formålet med å etablere et bydelssenter på Silsand 
vil ikke være å trekke kunder bort fra Finnsnes sentrum. 
Senja kommune ønsker å skape et tilbud på Silsand som vil dekke det dagligdagse behovet, som 
dermed vil bidra til å redusere trafikken over Gisundbrua og gjennom en allerede godt trafikkert 
ferdselsåre gjennom Finnsnes sentrum. 
 
Nye næringsetableringer på Senja (Klubben næringsområdet) vil også føre til økt behov for boliger på 
Silsand. En vurdering av dagens trafikksituasjon og infrastruktur viser at behovet for mer tilrettelagt 
bolig, service, tjenester og handel på Silsand er av stor nødvendighet. 
 
Ved å tilrettelegge for flere sentrale tjenester vil flere sette bilen igjen og sykle eller gå til butikkene, 
fremfor å ta bilen over brua og inn til sentrum. En utbedring av Gisundbrua vil være ekstremt kostbart, 
og som veieier vil en slik utbedring falle på Fylkeskommunen.  
For å sikre at Senja kommune med Finnsnes og Silsand som hoved tettsteder får innfridd målet satt i 
planprogrammet om bærekraftig utvikling, er det avgjørende at noe av trykket man ser på Finnsnes 
sentrum flyttes over til Silsand. 
 
Områderegulering Byplan Finnsnes videreføres uendret, og gjennom kommunedelplanen sikres 
Bymarka til byen Finnsnes. 

 
4.4 Overordnet beskrivelse 
 
Fokus på fortetting bidrar til samordning av boligbyggingen med skoletilbud og muligheter for 
helsefremmede og miljøvennlig transport slik at boligene hovedsakelig bygges i nærheten av knutepunkt 
med offentlige tjenester og servicefunksjoner slik at innbyggerne får bedre muligheter til å gå, sykle og 
bruke kollektive reiseformer i daglige gjøremål.  
 
Planen legger til rette for at ulike løsninger kan etableres innenfor rammer som ivaretar fremtidige behov 
som tilgangen til marka og sentrale grøntareal samt utvikling av et trafikksystem som fremmer redusert 
transportbehov og bilavhengighet. Høy tetthet med utgangspunkt i sentrumsnær utvikling bidrar til 
mindre bilkjøring og lavere energibruk til transport. Senja kommunes hovedstrategi er å unngå spredt 
bebyggelse for å legge til rette for en miljømessig bærekraftig byutvikling.  
 
Klimaendringer medfører økt nedbør og større fare for snø- eller løsmasseskred og andre mer 
uforutsigbare naturfenomener som hyppig ekstremvær og flom. Ved urbanisering og fortetting samles 
mange funksjonaliteter innenfor et område som ofte dekkes av sammenhengende flater hvor overvann 
dreneres bort gjennom kummer og ledes bort via rør i undergrunnen. 
 
Planen ivaretar hensynssoner for skred og strategisk plassert grønnstruktur samt blågrønn infrastruktur 
som kan avlaste dreneringssystemene ved høy vannføring. 
 
Målet er hovedsakelig å sikre og muliggjøre et mer konsentrert og fortettende bosettingsmønster på 
Silsand, samtidig som det tas hensyn til å sikre grønne områder og tilrettelegge utvikling av et 
fremtidsrettet veg- og trafikksystem der kollektivtrafikk har en viktig rolle.  
 
Kommunedelplanen sikrer arealer for hensiktsmessig utvikling av handel, næring og industri slik at 
dannes et godt grunnlag for økt sysselsetting og etablering av arbeidsplasser i sentrale deler samt ved 
inn- og utfartsårene som har kollektivforbindelser.  
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Planen legger til rette for etappevis utvikling og omstrukturering slik at det kan utvikles et 
sentrumsområde på Silsand. 
Planen hensynta kjerneområde landbruk i utkantstrøk hvor driftsgrunnlaget er til stede.  
 
I området nord for Trollvik skolen videreføres og utvides allerede regulert boligareal. 
Dette plangrepet gjøres med bakgrunn i etablert grunnskole (1-7. trinn), barnehage og idrettsbane samt 
den karakteristiske strandsonen som i mest mulig grad søkes ivaretatt til allmennhetens benyttelse. 
 
En kort oppsummering av plangrepene framgår av planbeskrivelsen pkt. 1.4. 

 
4.5 Offentlig tjenesteyting (skole, barnehage og helsetjenester) 
 
Planområdet er godt utbygd med sosial infrastruktur som barnehage, skoler og helsetjenester. 
 
Skolekapasiteten ansees for å være tilstrekkelig for Finnsnes by og tenkt utvikling innenfor de bynære 
områdene, og arealformål offentlig bebyggelse rundt skoleområdene med utviklingspotensial er utvidet 
for å fange opp framtidig utvidelsesbehov. 
 
I kommunedelplanen legges til rette for moderat fortetting av eksisterende boligområder og etablering 
av nye boligområder på Silsand i en avstand på maks. 1,5 km fra barneskolene. 
 
Boligområdene langs strekning Finnsnes – Skogen – Finnfjord har en maks. avstand på 5 km til 
Finnsnes barneskole, men hoved boligutvikling langs denne strekningen skal skjer i en avstand på 
maks. 2 km fra Finnsnes barneskole. 
 
Kommunedelplanen tillater økt boligutbygging inntil ca. 1km avstand fra Trollvik skole i nordlig retning. 
 
Barnehagekapasiteten ansees for å være tilstrekkelig for utvikling av byen Finnsnes og 
utvikling/befolkningsøkning innenfor de bynære områdene. De aktuelle barnehageområder ligger 
innenfor etablerte boligområder med kort avstand til blågrønnstruktur (maks. 300 m), slik at disse frilufts- 
og naturområder kan brukes som «uteareal» til barnehagene. 
 
Kapasiteten til etablerte kommunale helsetjenester ansees som tilstrekkelig for å kunne betjene 
nåværende og framtidig befolkningen innenfor planområdet. Tjenestene ligger i rimelig avstand til 
etablerte og nye boligområder innenfor KDPB. 
 
I kommunedelplanen er det lagt inn en «arealreserve» rundt etablert sosial infrastruktur, slik at 
utviklingsmuligheten til disse områder er ivaretatt. 
 
Fortsetter … 
 
Eksisterende grav- og urnelunder videreføres. Det er planlagt ny kommunal gravlund på Bjorelvnes 
som ikke inngår i planområdet.  
 
Fortsetter … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunedelplan for bynære områder, mars 2023  Planbeskrivelsen 

Side 48 av 58 
 

4.6 Teknisk infrastruktur - vann, avløp, overvann og fjernvarme 
 
Drikkevann 
Det er etablert tilstrekkelig og trygg drikkevannsforsyning i hele planområdet med nok kapasitet til å 
forsyne nye utbyggingsområder. 
 
Alle framtidige utbygginger innenfor planområdet skal tilknyttes kommunalt vann-anlegg. 
Etableringskostnadene for ny tilknytning kommunalt vannanlegg skal bæres av utbygger. Dette forholdet 
og eventuell kommunal overtakelse av stamm- ledningene - etter at disse er ferdigstilt - reguleres 
gjennom utbyggingsavtale i tilknytning til nye detaljreguleringer. 
 
Ved utvidelse av det kommunale vann- nettet må kommunen regne med økte drifts- og 
vedlikeholdskostnader.  
 

Kart – eksisterende kommunale VA-anlegg 

 
Finnsnes – Botnhågen - Finnfjord 

 
Silsand området 
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Strekning Finnsnes – Trollvik 
 
Fortsetter … 
 
 
4.7 Bolig 
Silsand og de bynære områdene er preget av småhusbebyggelse med eneboliger, rekkehus og 
flermannsboliger. Silsand området er et populært område for barnefamilier, der tetthet av boliger/daa 
er størst innenfor de bynære områder. I kommunedelplanen videreføres denne kvaliteten også for nye 
boligområder på Silsand, samtidig som planen tillater moderat fortetting i allerede utbygde områder. 
 
Uteoppholdsareal er en svært viktig del av bomiljø og bokvalitet, og er en sentral forutsetning for 
vellykket fortetting. I relativ tett utbygde områder er det ofte vanskelig å få til gode uteoppholdsarealer 
til alle boliger. Fellesarealer, marka og det offentlige rommet blir da løsningen og gjøres dette riktig 
kan det være en vel så god løsning som egen hage eller altan. 
 
Kommunedelplanen hensynta samfunnsdelens mål at Senja kommune skal være Et godt sted å leve 
hele livet gjennom varierte boligomgivelse med korte avstander til viktige samfunnsfunksjoner og 
verdifulle frilufts- og naturområder nært kollektivløsninger. 
 
Fortsetter … 
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Bolig- og transportutvikling  
 

For å skape et attraktivt og klimavennlig bosettingsmønster er det i kommunedelplanen lagt vekt på vekt 
på: 
 
1. Fortettende boligutvikling med utgangspunkt i planområdets demografiske tetthet slik at fremtidig 

befolkningsvekst hovedsakelig skal skje gjennom transformasjon og utvikling i og rundt de 
eksisterende tettstedene Silsand, Trollvik, Skogen og byområdet Finnsnes.   

2. Samordning av boligbygging med skoletilbud og muligheter for helsefremmede og miljøvennlig 
transport slik at boligene hovedsakelig bygges i nærheten av kollektivtilbud med offentlige 
tjenester og servicefunksjoner slik at innbyggerne får bedre muligheter til å gå, sykle og bruke 
kollektive reiseformer i daglige gjøremål.   

3. Utforming av sentrale kollektivtilbud og samleveger som kan betjene busstrafikk i begge 
kjøreretninger gjennom boligklynger    

4. Kommunen skal være pådriver for iverksettelse av gang- og sykkelvegprosjekter langs 
fylkesveger i det bynære området 

5. Videreutvikling av nærings- og industriområdene Finnfjord, Botnhågen og moterat 
utviklingsmulighet for næringsareal Silsand Sør 

 
Det tilrettelegges for en sterkere boligkonsentrasjon med høyere utnyttelse enn tidligere 
reguleringsplaner tillot.  
 
Hvor mange bolig skal det tilrettelegges for i kommunedelplan? 
Fortsetter … 
 
 
Hvor skal det tilrettelegges for boliger? 
Fortsetter … 
 
 
Boligtyper og tetthet 
Fortsetter … 
 
 
 
Nye boligområder i delområde 1 - 9 
Fortsetter 
 
 
 
4.8 Trafikk, kollektivtilbud, gang- og sykkelvei og andre gangveier og turstier 
 
Transportvalg og mobilitet har sammenhengen med kollektivtilbud, tilrettelagte gangveier, korte 
avstander til viktige samfunnsfunksjoner og fritidstilbud, men også tilgang på parkeringsplasser på 
strategisk viktige punkter har betydning. Dersom dette forholdet ikke er godt balansert, bidrar dette til 
økt bilbruk. 
 
Dagens kollektivtilbud i planområdet er for fragmentert for å redusere personbiltrafikken i planområdet i 
signifikant grad. Tiltak som avgiftsparkering og bygging av gang- og sykkelveier er ikke alene nok til å 
redusere biltrafikken og dermed klimagassutslipp. Det er en forutsetning at kollektivtilbudet styrkes og 
suppleres. 
 
Mye av ÅDT skjer om ettermiddagen, i forbindelse med kjøring til forskjellige aktiviteter. Her ligger et 
potensial for andre transporttilbud. 
 
En videreutvikling av kollektivtjenestene og offentlig transport i planområdet og hele Senja kommune vil 
redusere klimagassutslippene fra privatbiler. 
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Samleveger og adkomstveger til fellesområder som lekeplass el. skal være offentlige. Det gjelder også 
fortau, gang- og sykkelveg og andre samferdselsanlegg for myke trafikanter tilknyttet samlevegene og 
adkomstveger til fellesanlegg. Samferdselsanlegg innenfor boligformålene skal være private og 
opparbeides iht. planbestemmelsenes krav om vegens stigningsforhold, kurvatur og bredde samt 
etablering av sløyfeveger slik at det sikres forutsigbare og like rammebetingelser med utgangspunkt i 
god fremkommelighet og tilstrekkelig manøvreringsrom. Planbestemmelsene hjemler adgang til 
vegetasjonsrydding i frisiktsoner. 
    
Gjennom planbestemmelsene stilles det spesifikke krav til utforming av nye veger og oppgradering av 
eksisterende veier. Kravene til dimensjonering er fastsatt med hensyn til de til en enhver tid gjeldende 
normer og retningslinjer gitt i Statens vegvesens håndbøker.   
 
Fortsetter … 

 
4.9 Bydelssenter Silsand – sentrumsformål, mm 
 
Fortsetter … 
 

 
 
4.10 Næring 
 

Finnfjord havne- og næringspark 
 

Fortsetter … 
 
 
 

 
Botnhågen næringspark 
 
Fortsetter … 
 
    
 

Silsand sør-næringsområde 
Fortsetter … 
 
 
4.11 Friluftsliv og naturopplevelse  
 
Blågrønn struktur 
Blågrønn strukturen er områder der vegetasjon og/eller vann skal ivaretas og inngå som en naturlig del 
av områdene sammen med bebyggelse og infrastruktur. Dette er viktig for helse og livskvalitet, 
lokalklima og overvannshåndtering, biologisk mangfold, estetikk med mer. Vern av grøntstruktur i 
prioriterte utbyggingsområder er et høyt prioritert mål. 
 
Naturområder og grønne korridorer sikres … 
 
For å sikre forbindelsene i grønnstrukturen er grønne korridorer, gang- og sykkelveger og lokale stier- 
og turveger viktige. Grønne korridorer bør ideelt sett bestå av et vegetasjonsbelte med en viss bredde, 
og kan både ha en økologisk, lokalklimatisk og estetisk funksjon. Det er viktig å avsette grønne områder 
sammensatt av flere naturtyper for å sikre mangfoldighet og god og rekreasjonskvalitet. 
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Strandsonen er stort sett utbygd i Silsand område, men delområdet … er det relativ store arealer langs 
sjø/Gisundet som kan benyttes til friluftsliv og nærturområde. De viktigste tur- og friluftsområdene ligger 
sør og øst for tettstedet. Her er det er et stort nettverk av turveier/-stier. På kartet under er viktige 
friluftsområder / grøntstruktur, samt etablerte og nye turstier markert 
Fortsetter … 
 
Differensiert strandsone 
For å ivareta en bærekraftig utvikling av strandsonen og samtidig imøtekomme behov for arealer til 
boliger, båtplasser, naust, næringsareal, tradisjonell kystkultur og tilrettelegging for fritidsaktiviteter må 
en vurdere hvilke funksjoner som er nødvendig å ha i strandsonen. 
 
Ved utbygging av strandsonen må det tilrettelegges for arealeffektive løsninger. Gjennom sambruk hvor 
ulike interesser kan benytte seg av samme areal og infrastruktur, kan inngrep i strandsonen reduseres, 
tilgangen for allmenheten bedres og kostnader ved utbygging reduseres. 
Fortsetter … 
 
Sportsfasiliteter og friluftsliv 
Styrkning av folkehelsefremmende aktivitet er spesielt viktig for kommunens ungdom og unge voksne. 
Derfor knytter kommunedelplanen Midt-Tromshallen og Senja videregående tettere til det eksisterende 
idrettsanlegget ved Botnhågen industriområde. 
Fortsetter … 
 
Idrettsanlegget i Islandsbotn huser lag og foreninger med stort utviklingspotensial. Kommunedelplanen 
åpner for utvidelse av idrettsanlegget også på nordsiden av fv. 86. 
Fortsetter … 
 
Bymarka, Silsandmarka og Finnfjordmarka 
Fortsetter … 
 
 
 
 
 

Tema- og illustrasjonskart 
 

«Friluftsliv, fritidsaktivitet og naturopplevelse» 
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4.12 Oppsummering plangrep delområdene 1 - 9 
 

Trollvik Nord og Sør  
 
 Det er lagt til rette for en større sentrering av boligbebyggelse rundt Trollvik skole og barnehage 
 Hoveddelen av de bebygde områdene sør for skolen mot Finnsnes reguleres som LSB1. 
 Et større bebygd område med potensial for fortetting er regulert som LSB2 
 Reguleringsplan 296 og 245 sys sammen for å inkludere uregulert bebygd areal imellom 

planene. 
 Grunnet svært utfordrende veiføring reduseres plan 315. 
 Hilmarfeltet utvides og gis ny adkomst for å avlaste dagens adkomst. Den nåværende 

adkomsten er svært bratt og er jevnlig årsak for mindre trafikale uhell. 
 Sikre størst parten av ubebygde deler av strandsonen (på nedsiden av fv) til grøntstruktur og til 

allmennhetens benyttelse  
 Hensynssone for naturfaremomenter og ny drikkevannsforbindelse fra Leiknesdammen 
 Regulering gang og sykkelvei Trollvik - Finnsnes langs fv. 263 videreføres 
 … 
 … 

 

 
Bymarka / Finnsnes 
 
 …. 
 … 
 …. 

 
 
Skogen 
 
 Høy utnyttelsesgrad 
 Tilrettelegge for langsgående vegsystem som knytter flere nye boligområder til eksisterende 

salevegsystem i oversiktlige vegkryss 
 Etablere tversgående grønnstruktur som kan ha snarvegfunksjoner 
  …. 
 … 
 …. 

 
 

Botnhågen 
 
 Utvidelse av Botnhågen næringsområde 
 Knytte idrettsanlegget i Botnhågen nærmere Midt-Tromshallen og den videregående skolen i 

Finnfjordbotn med fellesadkomst og gangveg. 
 …. 
 … 
 …. 

 
 
 
 
 
 
 
Finnfjord 
 
 Utvikling av Finnfjord industriområde 
 Utvidelse av Botnhågen næringsområde 
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 Knytte idrettsanlegget i Botnhågen nærmere Midt-Tromshallen og den videregående skolen i 
Finnfjordbotn med fellesadkomst og gangveg. 

 …. 
 … 
 …. 

 
 

 

Finnjorda 
 
 Styrking av kulturmiljø, landbruk og landskapsverdier 
 Videreføring av gang- og sykkelveg Brenneset – Vika – Klubben langs fv. 861  
 Tilretteleggelser for utviklingen av Klubben næringsområde 
 …. 
 … 
 …. 

 

 
 

Silsand 
 …. 
 … 
 …. 

 
 
Laukhella 
 Utvidelse av areal for økt utvikling med utgangspunkt i Islandbotn idrettsanlegg 
 Moderat utvidelse av areal til næringsformål, Silsand sør/Laukhella 
 Etablering av ny gang- og sykkelveg Sisland Sør - Islandbotn   
 LNFR som stoppfaktor slik at boligutvikling skjer i områdene nærmere Silsand og virkemiddel 

for sikring landbruksarealer 
 …. 
 … 
 …. 

 
 
Finnsnes By 
 …. 
 … 
 …. 

 
 
Fortsetter … 
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5. Samlede virkning av kommunedelplanen 
Kommunedelplan for bynære områder er å anse som en miljø- og klimavennlig plan, der 
naturmangfoldet er ivaretatt. Det er gjennomført utredninger og innhentet kunnskap om områdene slik 
at de grønne og de blå interessene kan gi et godt grunnlag for god arealforvaltning. I tillegg er det 
ingen nye arealforslag som går på akkord med viktige naturressurser eller friluftsinteresser. 
 
5.1 FNs bærekraftsmål 
I kommunedelplanen er det prioritert 6 hovedmål, og i tabellen nedenfor er en gjennomgang av disse. 
Her går det frem hvordan kommunedelplanen bidrar til realisering av de 6 hovedmålene. 
 

   Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 
 
Hvordan bidrar kommunedelplanen til å nå målet 
 …. 
 … 

 

  Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 
 
Hvordan bidrar kommunedelplanen til å nå målet 
 …. 
 … 

 

 Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og  
              innovasjon 
 
Hvordan bidrar kommunedelplanen til å nå målet 
 …. 
 … 

 

 Gjør byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robust og bærekraftig 
 
Hvordan bidrar kommunedelplanen til å nå målet 
 …. 
 … 
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 Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringer og konsekvenser av den 
 
Hvordan bidrar kommunedelplanen til å nå målet 
 …. 
 … 

 

 Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer,  
  sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og  
  reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. 
 
Hvordan bidrar kommunedelplanen til å nå målet 
 …. 
 … 
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5.2 Samlet arealregnskap 
 
OBS! Kun «Silsand – tallene» er delvis lagt inn i tabellen 
Arealregnskapet viser endringene i arealbruk fra tidligere planstatus til det som legges til rette for i 
kommunedelplan bynære områder. Bebygd, men tidligere ikke avsatt med formål i plan er registrert 
under «Ny / endring». 
 

Arealformål Endret arealformål 
(daa) 

Framtidig areal 
(daa) inkl. tidligere 
uregulert areal 

Nåværende Areal 
(daa) 

Bebyggelse og anlegg    
Bebyggelse og anlegg    
Boligbebyggelse  525 604 
Fritidsbebyggelse  0 0 
Sentrumsformål  47 0 
Forretninger    
Offentlig og privat tjenesteyting  33 155 
Fritids- og turistformål    
Råstoffutvinning    
Næringsbebyggelse  73 36 
Idrettsanlegg  32 57 
Andre typer bebyggelse og anlegg 
(Kommunalteknikk) 

   

Andre typer bebyggelse og anlegg (naust, m.fl.)    
Grav og urnelund    
Kombinert bebyggelse og anlegg    
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    
Vei    
Grønnstruktur    
Blågrønn struktur  947 89 
Naturområde    
Turdrag    
Friområde    
LNFR formål    
LNFR-areal  2.354 25 
Hensynssoner    
H110 Nedslagsfelt drikkevann    
H310 Ras- og skredfare 524   
H320 Flomfare (flom og stormflo langs vassdrag) 115   
H370 Høyspenningsanlegg 215   
H510 Hensyn landbruk 924   
H530 Hensyn friluftsliv    
H550 Hensyn landskap    
H560 Bevaring naturmiljø ivaretakelse 
naturmangfold 

   

H910 Reguleringsplan skal fortsatt gjelde 442   
 
 

5.3 Kort beskrivelse arealbruksendringer 
Store deler av planområdet inngikk før KDPB i hverken arealdel eller reguleringsplan, og dermed var 
det ikke fastsatt arealformål for disse områder. Dette faktumet gjør at samlet arealregnskap kan gi et 
«skeivt» bildet over de faktiske arealbruksendringene. 
 
De største endringene er … Fortsetter … 
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6. Vedlegg 
 
1. Konsekvensutredning og delutredninger 
2. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 
3. Tema- og illustrasjonskart 
4. ??? 
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