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Kommunedelplaner for land- og sjøområdene
Planprogram og overordnet arealstrategi



Bakgrunn for planarbeidet
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Arealstrategien – prosess så langt 
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Arealstrategien gir politiske føringer for all planarbeid på alle plannivå.

Strategien som vurderingsgrunnlag:
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Planprogram – kommunedelplan for land- og sjøområdene
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Gjeldende kommune(del)planer
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Eksempel – bruk av arealstrategi som vurderingsgrunnlag revisjon arealplan / innspill til arealbruksendringer
pbl 1985 og 2008

Tranøy Lenvik



Eksempel – kommunedelplan Lenvik pbl 1985 – detaljeringsgrad på kommuneplannivå  

Bjorelvnes Botnhamn



Eksempel –
kommunedelplan og 
reguleringsplan Vangsvik

Detaljeringsgrad på 
kommuneplannivå?

Lokalsenter – differensiert 
arealbruk



Eksempel – planreserve i arealdel og reguleringsplan – Egnethet? Ønsket utviklingsretning? 

RossfjordStonglandseide



Eksempel – avvik mellom arealdel og regulering

Rødsand

Kommunedelplan med hensynssone reg.plan Kommunedelplan med gjeldende reguleringsplan



(Fiktiv) Innspill fra grunneierne til revisjon arealdel – arealstrategi som 1. vurderingsgrunnlag

(Det samme vurderings- prinsippet vil gjelde for framtidige dispensasjonssøknader)

Grunneieren ønsker at arealet
avsettes til fritidsbebyggelse / turistnæring

Tema arealstrategi Konsekvens
vurdering + -

Avbøtende tiltak / vilkår

Differensiert strandsone
Naturskjønne sandstrand 
Allmenntilgjengelighet og 
tilrettelegging for friluftsliv 
skal ivaretas

-- I detaljregulering må det legges vekt 
på at  allmenntilgjengelighet til 
strandsonen ivaretas / forbedres

Landbruksinteresser
Sammenhengende 
landbruksområder skal 
bevares

-- Bebyggelsen bør legges utenfor 
innmarksbeite

Stedsutvikling ++
Teknisk infrastruktur --- VVA må bygges ut i privat regi

Naturverdier ---



Viktige overordnete utredningstema

Aktuelle tema skal visualiseres gjennom temakart samt 
vurderinger i tabellform og beskrivelse

For utvalgte plan- og utredningstema vil det være behov for dialog og 
medvirkning individuelt både med ulike interessegrupper, befolkningen 

generelt og ikke minst med Senja planutvalg, kommunestyret og berørte 
regionale sektormyndigheter
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Befolkningsfordeling 
Senja kommune
Kilde: Planstrategi SK, Nordkart as sep. 2020

Prognostisert befolkningsutvikling, 
befolkningssammensetning 
(demografisk utvikling) samt 
næringsutvikling er utgangspunkt 
for arealbehovs-analyser.



Kommunedelplan 
bynære områder –
viktig premiss for KPA 
utforming



Senjasamfunnet bygger på bærekraft

• Langsiktig og miljøvennlig arealstrategi. Balansere 
behovene for bruk og vern av arealer og naturresurser. 

• Ta være på landbrukets kulturlandskap ved å legge til 
rette for beiting, slått og skogrydding/hogst. Viktige 
kulturmiljø bevares gjennom bruk.

• Å sørge for at befolkningen har tilgang på rent vann og ren 
luft.

• Sikre tilfredsstillende avløps- og avfallshåndtering i hele 
kommunen.

• Et konsentrert og miljøvennlig utbyggingsmønster som 
reduserer transportbehov.

• Ivaretakelse av klimaendringen



Naturressurser og 
fellesgoder samt klima og 
miljø

Primærnæring
Landbruk og reindriftsnæring
Sjømatnæring
Arealet til råstoffutvinning

Felles goder
Elver, vassdrag og elveutløp
Nedslagsfelt og drikkevannskilder
Myrområder
Villmarksprega, utilgjengelig og inngrepsfrie 
områder
Arealer med sjeldne, viktige eller trua 
naturtyper og arter
Sammenhengende frilufts- og utfartsområder
Kulturmiljø og kulturminner



Differensiert strandsoneforvaltning
Senja kommune i Sone 3

▪ Utilgjengelig strandsone pga. bratt terreng, skredfare, smal «strandstripe» grunnet veiplassering
▪ Tettsteds- og lokalsenterutvikling inkl. etablert næringsliv og økende turistnæring
▪ Stedbunden næring – samspill mellom arealbruk og -vern i sjø og på land
▪ Friluftsliv, naturopplevelse og folkehelse (lokalbefolkning og besøkende)
▪ Flora og fauna
▪ Spredt utbygging – flerbruksområder (bolig- og fritidsbebyggelse, badestrand, landbruk, m.fl.
▪ Havneetableringer og ferdselsårer
▪ Strand- og havopplevelse som aktivum og felles gode i tettbygde områder og i byen
▪ Tradisjonelt bruk av strandsonen - kystkultur

Aktuelle vurderingstema



Næringsutvikling -
stedsutvikling

• Næringslivet i Senja kommune er 
kjennetegnet av mangfoldighet
(sjømatnæringen, industri, bygg- og 
anleggsbransje, handel og service, reiseliv, 
landbruk, kompetanseutvikling, m.fl.).

• En stor andel av denne veksten er knyttet til
vekst i sjømatnæringen, men handel og 
reiseliv bidrar også til positiv utvikling.

• Tilgang på kompetent og stabil arbeidskraft
innenfor alle etablerte næringsgrener er en
grunnforutsetning for en positiv
befolkningsutvikling og verdiskaping i 
kommunen – stikkord bolyst.



Friluftsliv og naturbasert reiseliv
• I rivende utvikling
• Skaper nye utfordringer
• Arealkonflikter, slitasje, forsøpling

Parallelle prosesser
• Bærekraftig besøksforvaltning
• friluftslivets ferdselsårer
• oppdatering - kartlegging og verdifastsetting 

viktige friluftsområder



STEDSUTVIKLING
senterstruktur og utbyggingsmønster

Finnsnes by og Silsand
13 lokalsenter



Stedsutvikling - Bolyst, gode tjenester
og god service
Senja kommune - et sted å leve hele livet

• Demografisk utvikling – målet om at folk kan bo 
hjemme lengst mulig

• Barnehage, skole, arbeidsplass, helsetjenester, …

• Ulike “typer” bomiljø
• Tett utbygging - nærhet til mange tjenester, handel og 

service 

• Mer spredt utbygging – nærhet til natur- og 
friluftskvaliteter, del av et aktivt lokalsamfunn

• Kapasitet sosial infrastruktur og tilrettelegging for 
boligbygging skal sees sammenheng

• Tilrettelegging for friluftsliv, idrett, kultur, m.fl.

Bærekraftig kommuneøkonomi!



Kommunalteknisk infrastruktur og 
kommunikasjon

vei, vann- og avløpsanlegg samt anlegg for 
overvannshåndtering

transport på land og sjø

Bredbånd/fiber, strøm, m.fl.

Arealplanleggingen skal henge sammen med kommunens 
utviklingsarbeid ift infrastruktur, tjenesteyting, drift og 

tilrettelegging for utvikling.

Kommunen som samfunns- og eiendomsutvikler



Senja kommune – kystkommune
klimaendringer, overordnet ROS og 
beredskap

NVE veileder vedr. områdestabilitet
NVE faresonekartlegging
Flere nye kunnskapskilder
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Gjennomgang av 4 (5) sett planbestemmelser og retningslinjer

Vurdering av gjeldende reguleringsplaner

Plankrav (område- eller detaljregulering)

Klima, energi, natur og miljø

By- og senterutvikling – boligbygging, bolyst, trafikksikkerhet, sosial infrastruktur, 
sosiale møteplasser, kultur og idrettsarenaer, m.fl.

Drikkevann og avløpshåndtering

Nye arealet til utbygging: boligformål, nærings- og industriformål, hytteområder, 
turistanlegg samt offentlig tjenesteyting (teknisk og sosial)

Kriterier for spredt bebyggelse

Overordnet og sammenhengende grøntstruktur

Andre tema: tilrettelegging for nye næringsbransjer (på land og i sjø), mineraler og 
massehåndtering, el-ladestasjoner, prinsipper for privat og offentlig eierskap, 

grønnstruktur, gravlund, kulturminner, universell utforming, barn og unges 
interesser, folkehelse, m.fl.

Samfunnssikkerhet – overordnet ROS analyse

Overordnete tema og problemstillinger



Naturverdier og miljø inkl. økosystemtjenester og landskap

Barn og unges oppvekstsvilkår
Kulturminner og kulturlandskap

Friluftsliv inkl. kartlagte friluftsområder, stier og løyper
Forurensning på land og i sjø (forurensning i grunn, støy, støv, lys)

Vannmiljø
Viktige naturressurser, jord- og mineralressurser

Anadrom laksefisk, gyte- og oppvekstområder for marin fiske og
nye næringer i sjø

Samiske natur- og kulturgrunnlag
Samfunnssikkerhet inkl. beredskap

Virkninger som følge av klimaendringer
Folkehelse

Samfunnsvirkninger – behov for sosial og teknisk infrastruktur, transport, 
energi, kommunal tjenestetilbud, næringslivets behov

Samlet vurdering av endringer i arealbruken

Relevante overordnete KU tema; jfr. KU-forskriftens § 21



Framdriftsplan


