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  Kommenterer frå Senja kommune er markert grønt, okt 2022. 
  Kommunen forklarer nærmere sine vurderinger i møte 4.11.22 
 
 
 
 

Samordnet høringsuttalelse til 2.gangs høring av kommunedelplan for 
bynære områder i Senja kommune 

 
Statsforvalteren viser til 2.gangs høring og utlegging av kommunedelplan for bynære områder i 
Senja kommune til offentlig ettersyn. Statsforvalteren i Troms og Finnmark og andre regionale 
statsetater har fått høringsfrist til 10. desember. 

 
 

Formål og bakgrunn 
 

Kommunedelplanområdet omfatter et relativt stort areal på 21,5 km² og strekker seg fra Islandsbotn 
via Silsand til Vika, og fra området rundt Trollvikskole via Finnsnes, Botnhågen og Finnfjord til 
Sørreisa grense. Områderegulering Sentrumsplan Finnsnes videreføres i kommunedelplanen. 
Formålet med kommunedelplan for bynære områder er å legge til rette forutsigbarhet for ønsket 
byutviklingsretning på lang sikt: vise planreserver for utvikling, klargjøre strategiske sammenhenger 
og hovedgrep, tydeliggjør rammer for bruk og vern, og gir rammer for andre, mer detaljerte 
planprosesser. Samtidig skal kommunedelplanen være et saksbehandlingsverktøy som skal gi 
forutsigbare rammer for behandling av plan- og byggesaker i områder og for typer tiltak der det ikke 
stilles plankrav. 

 
 
 

Det foreligger uttalelser med innsigelser til planen fra NVE og Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark. Statsforvalteren finner ikke grunnlag for å avskjære innsigelsen fra NVE i henhold 
til samordningsrutinen. 

 
NVE 

 
 NVE opprettholder innsigelse til planforslaget med grunnlag i at reell fare for 

kvikkleireskred ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget, jf. brev datert 25.11.2021. 
Tas til følge 

 

 
 

E-postadresse: 
sftfpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

Telefon: 78 95 03 00 
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STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fremmer innsigelse til planforslaget med bakgrunn i: 

Konsekvensutredning: 

- Manglende konsekvensutredning og beskrivelse 

o av nye byggeområder – tas til følge 
o av vesentlige endringer av eksisterende områder – tas til følge 
o av oppheving av 115 reguleringsplaner og vesentlig fortetting og transformasjon i 

disse områdene - oppheving av reguleringsplaner kjøres som egen prosess – ikke 
del av KDPB 

o av de samlede arealbruksendringene i planen – tas til følge 
o av naturmangfold – tas til følge 

 
Planbestemmelser: 

Det fremmes innsigelser og merknader til flere bestemmelser, og det vises til uttalelsen for 

en nærmere detaljering. Vi vil særlig løfte frem innsigelsene til bestemmelsene som gir 

omfattende unntak fra plankrav i områder der gjeldende reguleringsplaner ønskes opphevet 

og i boligområder generelt - Tas delvis til følge 

 
Arealformål: 

Statsforvalteren fremmer innsigelse til en rekke arealformål i planen begrunnet i ulike 

hensyn som manglende utredning og vurdering av behov, samordnet bolig- areal- og 

transportplanlegging, klima, naturmangfold, landbruk, reindrift, friluftsliv, strandsone, 

samfunnssikkerhet, barn og unge og gravplassforskriften. Vi viser til uttalelsen for nærmere 

detaljering og hvilke områder dette gjelder for – tas delvis til følge 

 
 
 

Statsforvalterens samordningsrolle 
 

Høringen av kommunedelplanen kommer inn under Samordningsrutinen, der Statsforvalteren skal 
samordne og på gitte vilkår avskjære uttalelser med innsigelser fra regionale statsetater. For 
merknader og planfaglige kommentarer fra regionale statsetater viser vi til de respektives 
høringsbrev. Føringene for denne ordningen er beskrevet i brev til kommunene fra tidl. 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark datert 9.1.2019. 

 
Statsforvalteren har konsultert Statens vegvesen og fått tilbakemelding om at de ikke fremmer 
innsigelser til planforslaget, jf. epost datert 26.11.2020. 

 
Mattilsynet har også bekreftet i epost datert 6.12.2020 at de ikke fremmer innsigelser til 
planforslaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NVEs UTTALELSE MED INNSIGELSE 
 

NVE opprettholder innsigelse (jf. PBL § 5-4) til Kommunedelplan for bynære områder. Grunnlaget for 

innsigelsen er at reel fare for kvikkleireskred ikke er tilstrekkelig ivaretatt. For å løse innsigelsen 
anbefales en generell planbestemmelse som stiller krav om utredning av fare for kvikkleireskred for 
tiltak under marin grense. Innsigelsen er forankra i NVE veileder 2/2017 «Nasjonale og vesentlige 
regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging» 

 
NVEs vurdering av nytt planforslag 
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, erosjon og 
skred. Vi synes det er positivt at det nå er utarbeidet konsekvensutredning for alle nye og utbygde 
områder. Vi mener Senja kommune har ivaretatt samfunns-sikkerheten på en god måte når det 
gjelder flom, overvann og havnivåstigning. Når det gjelder fare for kvikkleireskred, og delvis skred i 
bratt terreng, mener vi dette fortsatt ikke er tilfredsstillende ivaretatt og opprettholder innsigelsen. 
Vi viser i den forbindelse til KMDs rundskriv H-5/18 gjelder fare for kvikkleireskred, og delvis skred i 
bratt terreng, mener vi dette fortsatt ikke er tilfredsstillende ivaretatt og opprettholder innsigelsen. 
Vi viser i den forbindelse til KMDs rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling som presiserer at det ved siste plannivå ikke er mulig å skyve nærmere 
avklaring av reell fare til byggesaken. 

 
Fare for kvikkleireskred 
Planforslaget åpner for boligbygging inntil 4 boliger uten krav om reguleringsplan. Ved første gangs 
offentlig ettersyn kunne vi ikke se at utredning av fare for kvikkleireskred var nevnt som et av 
lokaliseringskriteriene for å slippe dispensasjonsbehandling, og fremmet derfor innsigelse til planen. 
Det er nå avsatt hensynssoner for to avgrensede områder med marin strandavsetning; Trollvika og 

Leiknes. NVE mener en slik avgrensing av hensynssoner ikke er hensiktsmessig da det kan være flere 
områder med potensiell fare for kvikkleire innenfor planområdet. NGUs løsmassekart er i dette 
området lite detaljert og kun kartlagt i målestokk 1:250 000. Vi opprettholder derfor innsigelsen. 

 
Dersom det innarbeides en generell planbestemmelse som stiller krav om utredning av fare for 
kvikkleireskred for tiltak under marin grense vil innsigelsen kunne innfris. 

- innsigelsen tas til etterretning og plandokumentene rev. slik NVE foreslår (enda ikke 
gjennomført okt. 2022) 

 
Skred i bratt terreng 
Det er ikke foretatt faresonekartlegging i nasjonal regi innenfor planområdet. I henhold til NVE Atlas 
er deler av planområdet, spesielt området i og rundt Trollvika, berørt av aktsomhetsområder for 
jord‐ og flomskred samt snøskred og steinsprang. Vi synes det er positivt at det i planbestemmelsene 

pkt. 4.5 Klimatilpasning og naturfare er stilt krav om tilstrekkelig sikkerhet innenfor registrerte 

aktsomhetsområder for skred og flom. Videre er det positivt at skredfare er et av 
vurderingskriteriene i konsekvensutredningene. Vi kan imidlertid ikke se at nevnte 
aktsomhetsområder er avsatt som hensynssoner i plankartet. Dette til tross for at de er nevnt i 
planbestemmelsene pkt. 10.4 Hensynssone for kartlagte aktsomhetsområder naturfare, H310. 

 
NVE kan ikke se at tidligere merknad vedrørende aktsomhetsområder for skred i bratt terreng er 
ivaretatt og ber om at disse avsettes som hensynssone H310 i plankartet. 

- innsigelsen tas til etterretning og plandokumentene rev. slik NVE foreslår (enda ikke 
gjennomført okt 2022) 

 
 
 
 
 
 
 



 
STATSFORVALTERENS UTTALELSE MED INNSIGELSE 
 
Statsforvalterens vurdering av planforslaget 
Senja kommune har utarbeide et nytt forslag til kommunedelplan for bynære områder. Kommunen 
har gjort et godt stykke arbeid siden planen var til første gangs høring sommeren 2019 
Kommunedelplanarbeidet ble startet i 2010 og er fortsatt en svært viktig manglende brikke i det 
overordnede arealplanverket til Senja kommune. 
 
Kommuneplanens arealdel skal beskrive hovedtrekkene i samfunnsutvikling og arealdisponering i 
kommunen. Den skal gi rammer og retningslinjer for nye utbyggingsformål og fremtidig arealbruk. 
Med denne bakgrunnen vil kommunedelplanen for de bynære områdene være et svært viktig 
styringsredskap for Senja kommune, når den er ferdigstilt. 
 
Som det fremgår av plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1, skal planlegging og vedtak 
«sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal 
legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives». 
 
Ved første gangs høring var vår tilbakemelding at planen ikke var tilstrekkelig konsekvensutredet og 
at virkningene av planforslaget ikke fremgikk av planbeskrivelsen. Videre at dette la føringer for vår 
behandling av planforslaget og uttalelsene til dette, og at Statsforvalteren ville ta stilling til 
planforslaget i sin helhet når konsekvensutredningen forelå. Planen hadde ved første gangs høring 
vesentlige svakheter når det kom til fagområder som landbruk, reindrift, strandsone, friluftsliv, 
natrmangfold, samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging, støy, samfunnssikkerhet og barn og 
unge. 

 
Statsforvalterens vurdering er at det også ved andre gangs høring er vesentlige svakheter ved 
planforslagets konsekvensutredning og planbeskrivelse. Statsforvalterens tilbakemelding til planen 
er derfor en opprettholdelse av innsigelser vi anser som uløste også ved andre gangs høring og en 
ny vurdering av planen med bakgrunn iblant annet utarbeidet konsekvensutredning for deler av 
planforslaget. 

 
Et vesentlig punkt som ligger til grunn for vår vurdering av planen som helhet og av enkeltområder, 
er en gjennomgående mangel av vurdering og begrunnelse for behov for ulike utbyggingsformål. 
Det gjelder i særdeleshet for boligområder og næringsformål, men også for andre arealformål som 
for eksempel idrettsformål. Tas til etterretning – beskrivelsen og KU kompletteres med relevante 
kommunale vurderinger 

 
Statsforvalteren vil i det følgende kommentere de forhold der vi har et annet syn enn kommunens 
forslag og hvor det er behov for justeringer av plandokumentene. 

 
 
  …..



PLANBESKRIVELSE 
 

Virkninger av planen 
Merknad 
Det er en vesentlig svakhet med planbeskrivelsen at den fortsatt ikke svarer på planens intensjoner 
og at virkningene av planen ikke beskrives. Dette gjelder både virkninger hvert enkelt område, 
delområde og planforslaget som helhet har på ulike miljø- og samfunnsinteresser. I noen tilfeller ser 
det også ut til at planbeskrivelsen beskriver noe annet enn det planforslaget legger opp til. Videre 
følger ikke kart og bestemmelser opp intensjonene i planbeskrivelsen. 
Statsforvalteren hadde tilsvarende merknad til første høringsrunde. 
 
Tas til etterretning – beskrivelsen og KU kompletteres med relevante kommunale vurderinger 
 
Grav- og urnelund 
Merknad 
Planbeskrivelsens pkt. 3.11 omhandler grav- og urnelundarealer. Her står det at eksisterende grav- 
og urnelunder videreføres og at det er planlagt ny kommunal gravlund på Bjorelvnes. Bjorelvnes 
ligger 15 km nord for Finnsnes. Ettersom denne kommunedelplanen omfatter så vidt store arealer 
og også en så stor del av befolkningen i Senja kommune, burde det være en vurdering av om 
kommunen oppfyller kravet til gravreserve. Gravplassforskriftens § 2 første avsnitt regulerer kravet 
til gravreserve og pålegger kommunene å ha «en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til 
enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning.» Dette kravet gjelder til enhver 
tid. Det innebærer at kommunen også må gjøre en vurdering fremover i tid. 
Vi minner også om at det er krav om at en forholdsmessig rimelig andel av de ledige gravene skal 
være særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og livssynsmessige minoriteters behov. 
Vi ber kommunen redegjøre i planbeskrivelsen for hvordan disse forholdene er ivaretatt. 
 
Tas delvis til etterretning – beskrivelsen og KU kompletteres med relevante kommunale vurderinger 

 
Overordnede føringer 
 
Merknad 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen bør tas med under 
kap. 2.1 Overordnede føringer i planbeskrivelsen. 
 
Tas til etterretning – beskrivelsen og KU kompletteres/revideres i tråd med merknad 

 
 

KONSEKVENSUTREDNING OG KUNNSKAPSGRUNNLAG 
 
Innsigelse 
Statsforvalteren finner grunnlag for å opprettholde/fremme innsigelse med bakgrunn i at 
planforslaget: 
 

‐ Mangler utredning av alle nye områder 
‐ Mangler utredning av vesentlige endringer av eksisterende områder 
‐ Mangler vurdering av de samlede arealbruksendringene i planen 
‐ Mangler drøfting etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper 

 
Vurdering og begrunnelse 
Statsforvalteren fremmet til første gangs høring en omfattende innsigelse til manglende 
konsekvensutredning av planforslaget. Innsigelsen var knyttet til både manglende 



 
 

konsekvensutredning av enkeltområder, delområder, virkninger for miljø- og samfunnsområder og 
konsekvensutredning av planen som helhet. 
Kommunen har etter første gangs høring utarbeidet en konsekvensutredning for enkeltområder 
«Planbeskrivelse, del 2 – Konsekvensutredning for delområder», som er vedlagt planforslaget. 
Statsforvalteren finner derimot grunnlag for å fremme innsigelse til planforslaget som helhet med 
bakgrunn i vesentlige mangler i konsekvensutredningen av både «nye områder», «eksisterende 
områder» og planens samlede arealbruksendringer. 

 
Utredning av nye områder 
Planforslagets konsekvensutredning skiller mellom nye områder der det finnes eksisterende 
bebyggelse og nye områder uten eksisterende bebyggelse. Kommunen har kun valgt å 
konsekvensutrede nye områder uten eksisterende bebyggelse. Ettersom de nye områdene med 
eksisterende bebyggelse ikke bare stadfester en eksisterende bruk i området, men gjennom kart og 
bestemmelser legger opp til en utvidelse av både antall og areal i disse områdene, må disse 
områdene også omfattes av konsekvensutredningen. Vi viser her til Forskrift om 
konsekvensutredninger § 18 tredje ledd «Konsekvensutredning av arealdelen skal beskrive 
virkninger utbygging av nye områder eller vesentlig endret arealbruk i utbygde områder kan få for 
miljø og samfunn.» 
 
Tas til etterretning – både bebygde, uregulerte områder og ubebygde nye byggeområder inngår i KU. 

 
Statsforvalteren fremmet innsigelse til første gangs høring til lokaliseringskriteriene og 
arronderingen for områdene som da var lagt ut til LNFR-områder med spredt utbygging. Kommunen 
har søkt å løse dette ved å endre alle områdene som ved første gangs høring var lagt ut til LNFR- 
spredt til boligformål (nye områder med eksisterende bebyggelse). Statsforvalteren anser ikke at 
innsigelsen vår er løst ettersom disse områdene fortsatt inneholder fulldyrka jord eller dyrkbar 
skogsmark av høg eller middels bonitet. Videre er disse områdene på strekningen Silsand – 
Islandsbotn (B149 – B165), Finnsnes – Trollvik (B183 – B213) og Silsand – Finnjorda (B166 – B182) ikke 
konsekvensutredet, selv om dette er nye boligområder der det gjennom bestemmelsene er rom for 
etablering av et ukjent antall boliger. 

 
For enkelte av disse områdene kan det være et fornuftig plangrep å avsette arealet til boligformål. 
For andre områder mener vi områdene burde være avsatt til LNFR-spredt med gode 
lokaliseringskriterier. I noen tilfeller ser det ut som hele gårdsbruk er lagt ut som boligområde. Dette 
er ikke i tråd med nasjonale forventninger for jordvern og sikring av landbruksinteressene. 
 
Tas delvis til etterretning – enkelte av disse boligområder er redusert for å ivareta jordvern på en bedre 
måte. For andre enkelte områder har kommunen vurdert at omdisponering av fragmentert fulldyrka jord 
eller dyrkbar skogsmark av høg eller middels bonitet er forsvarlig. Sikring av bosetting og ivaretakelse 
eks bomiljø vurderes tyngre i denne sammenheng. 
 
Utredning av eksisterende områder 
I konsekvensutredningen fremgår det at kommunen vurderer den generelle økningen i 
utnyttelsesgrad for alle planene som ønskes opphevet, å være moderat, og det er dermed ikke 
foretatt en konsekvensutredning av disse områdene. Statsforvalterens vurdering er at opphevelse, 
økt utnyttelse og i en god del tilfeller faktisk endring av arealformål, for eksempel fra grønnstruktur 
til næring eller bolig, fordrer utredning av disse områdene også. 

 
Ved detaljert gjennomgang av planforslaget fremgår det at det gjøres relativt store endringer i 
planforslaget i forhold til det som fremgår av vedtatte reguleringsplaner uten at det fremgår av 
plandokumentene. En må sammenligne kart for å få rede på dette. 



 
 

Det er et nasjonalt mål å sikre gode oppvekstmiljøer for barn og unge. God arealplanlegging skal 
sikre barn- og ungdom trygge, tilstrekkelige og varierte områder for lek og utfoldelse. I henhold til 
FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 3 og Grunnlovens § 104 er vi forpliktet til å ivareta 
barnas rettigheter, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og 
avgjørelser som berører barn. 

 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (RPRBU) stiller krav om at det skal vies spesiell 
oppmerksomhet ved fysisk planlegging av områder som omfatter/berører barn og unges 
oppvekstmiljø. RPRBU punkt 3 b) pålegger Statsforvalteren et særlig ansvar for å påse at 
retningslinjenes krav til planprosess og planvurderinger er etterkommet. Dersom det ikke foreligger 
tilfredsstillende konsekvensvurderinger i h.h.t retningslinjenes punkt 4 a), eller kan godtgjøres at 
planprosessen er organisert i h.h.t. retningslinjenes punkt 4 d), skal Statsforvalteren fremme 
innsigelse dersom dette er nødvendig for å ivareta formålet med RPRBU. 

 
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 ovenfor, for å møte dagens eller framtidens 
behov ikke blir oppfylt. 

 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gjennom Strategi 2020+ og Fyrtårnsatsingen barn og unge 
definert en overordnet målsetting om å samle regionen om barn og unge gjennom blant annet gode 
oppvekstsvilkår og framtidsutsikter. Vi skal sørge for at barn og unges rettigheter oppfylles på de 
områdene vi rår over og bidra til at kommunene gjør det samme. Vår vurdering er at 
plandokumentene ikke ivaretar hensynet til barn og unge i tilstrekkelig grad. 

 
Utredning av planen som helhet 
Konsekvensutredningen har etter det vi kan se ingen vurdering av virkningene av de samlede 
arealbruksendringene i planen, jf. KU-forskriftens § 18 tredje ledd «Det skal også gis en vurdering av 
virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen.» 
 
Tas til etterretning – beskrivelsen og KU kompletteres/revideres i tråd med merknad 

 
Naturmangfoldloven 
Vi savner en drøfting etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper (§§ 8-12). Manglende 
drøfting etter naturmangfoldloven er å anse som saksbehandlingsfeil. I naturmangfoldloven §§ 8 til 
12 er det gitt bestemmelser om bl.a. krav til kunnskapsgrunnlaget, anvendelse av «føre-var- 
prinsippet», økosystemtilnærming og vurdering ut fra samlet belastning, samt miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder. 

 
Manglende drøfting etter naturmangfoldloven har også vanskeliggjort vår vurdering av hvordan 
kommunen har kommet frem til løsningene som er skissert i planforslaget. 
 
Tas til etterretning – beskrivelsen og KU kompletteres/revideres i tråd med merknad 

 
Merknad 
Det finnes ingen liste i konsekvensutredningen over områder som er konsekvensutredet. Dette gjør 
konsekvensutredningen veldig tung i bruk. Høringsinstanser og andre berørte må bruke 
uforholdsmessig mye tid på leiting i dokumentet. Det bør lages en innholdsfortegnelse som viser 
struktur og områder i KU-en. 



 
 

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmet innsigelse til første gangs høring med bakgrunn i manglende avklaring av reell 
fare på siste plannivå. Statsforvalteren opprettholder denne innsigelsen. 

 
Dersom det ikke er krav om reguleringsplan i kommunedelplanen, må ROS‐analysen vise alle risiko‐ og 
sårbarhetsforhold som er av betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet, og om utbygging 
kan medføre endringer i risiko‐ og sårbarhetsforhold (jf. PBL § 4‐2). Dette gjelder også for alle områder 
lagt ut til utbyggingsformål, som bolig eller næring, med fortettingsbestemmelser. Vi viser her til våre 
kommentarer med innsigelser knyttet til unntak fra plankrav og ulike fortettingsbestemmelser som står 
under. Unntakene fra plankrav er fortsatt for vide og søker å hjemle relativt store utbygginger uten 
plankrav. Sammenholdt med ROS‐analysen «Overordnet risiko‐ og sårbarhetsanalyse (ROS)» datert 
1.4.2019 og «Planbeskrivelse del 2 – Konsekvensutredning, delområder» er risiko‐ og sårbarhetsforhold 
ikke avklart på kommunedelplannivå og det er heller ikke reguleringsplankrav. Dette gjelder særlig fare 
for kvikkleireskred og skred i bratt terreng. 

 
Kommunen har gjort en grundig ROS‐analyse på overordnet nivå, men vi savner at den kunnskapen som 
kommer frem her blir videreført i planen for øvrig, gjennom for eksempel hensynssoner. Som eksempel 
vil vi nevne hensynet til flom i vassdrag, jord‐ og flomskred, snøskred og steinsprang. 

 
På strekningen Silsandbrua – Trollvika er det i kystsoneplanen avsatt en rekke områder med 
hensynssone H‐310 Ras‐ og skredfare i sjø nært land. På land i de samme områdene er det i 
kommunedelplanen ikke redegjort for disse områdene med tanke på ras‐ og skredfare. 
 
Tas til etterretning – beskrivelsen og KU kompletteres/revideres i tråd med merknad 

 
 

PLANBESTEMMELSER 
 
Merknad 
Generelt fremstår formuleringene og grensene mellom bestemmelser og retningslinjer som litt 
uklare. Vi anbefaler kommunen å gå gjennom bestemmelsene og stramme de opp slik at 
tolkningsrommet justeres. Kommunen bør også alltid henvise til hvilken hjemmel de ulike 
bestemmelsene er gitt med grunnlag i. 

 
Slik vi ser bestemmelsene er det vårt inntrykk at kommunen i stor grad ønsker å gå rett fra 
kommunedelplannivå til byggesak. Dette er en krevende øvelse og vår vurdering er at det vil være 
svært vanskelig å håndheve intensjonene i planen på byggesaksnivå gjennom bestemmelser og 
retningslinjer slik de foreligger i forslaget til kommunedelplan. Hvorfor vurderes det som krevende? 
Vi vurderer det også som vanskelig for innbyggere, utbyggere, kommunen selv og andre å fullt ut 
se hvilke konsekvenser bestemmelsene vil kunne gi i de ulike områdene. 

 
3.1 til 3.7 og 5.6 som omhandler boligutbygging i planområdet 
 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmet i forrige høringsrunde innsigelse til planens omfang og strukturering av 
boligbebyggelse med bakgrunn i samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging. Vi vil vise til 



 
 

denne innsigelsen i sin helhet og anser den ikke som løst i forslaget kommunen nå legger ut til andre 
gangs høring. 
Vår vurdering er at planen slik den nå foreligger, med mulighet for etablering av et ukjent antall 
boenheter innenfor hvert enkelt boligområde, både nye områder, eksisterende områder og 
regulerte områder med høyere utnyttelsesgrad, i enda større grad, legger til rette for vilkårlig 
utbygging innenfor planområdet uten noen utbyggingsrekkefølge. Vi savner også en 
boligfortettingsstrategi og ser ikke at plankart og bestemmelser drar i samme retning som 
intensjonene i planbeskrivelsen. 
Vi velger å fremme en samlet innsigelse til disse bestemmelsene, med tilknyttede områder. 
Innsigelsen må også ses i sammenheng med innsigelsen til konsekvensutredningen. 
 
Kommunen erkjenner at planen mangler en del konkrete vurderinger knyttet til temaet. 
Kommunen er ikke helt enige i vurderingen at «planen … legger til rette for vilkårlig utbygging …» 
En boligfortettingsstrategi ansees ikke som hensiktsmessig eller nødvendig. 
 
Boligbehov og områder lagt ut til bolig 
Planbeskrivelsen omtaler befolkningsframskrivinger, der det er en forventet befolkningsnedgang i 
kommunen fram mot 2030 og 2050. Det fremgår videre at folketallet har økt de siste tiårene i 
planområdet og at kommunen forventer en økning i befolkningen i området også de neste årene. 
Det er oppgitt en statistikk fra perioden 2000 til 2017, men ingen tall fra etter 2017. I 
planbeskrivelsens pkt. 1.3 under «Prognose – år 2040» står det at Lenvik har økt med om lag 1700 
personer eller 810 husstander ved middels vekst og at mesteparten av denne veksten kommer i 
byområdet. Derimot vil aldersgruppen 70+ øke med 1000 personer. Det er ikke oppgitt om dette er 
oppdaterte tall. 
Tas til etterretning – tallene skal oppdateres. 
 
Befolkningsprognosene er oppdatert i planbeskrivelsen 
Kommunen skriver videre at det i utgangspunktet er en tilstrekkelig planreserve i planområdet, men 
at mange tomter blant annet ligger desentralt utenfor prioriterte utviklingsområder, ligger i 
rasutsatte områder, mangler tilfredsstillende vanntilgang og avløp, mangler gang- og sykkelvei, har 
lang vei til skole/barnehage, er ikke attraktive av andre årsaker og har for lav utnyttelse. 
Kommunen vil derfor legge til rette for mer konsentrert og økt boligbygging i Finnsnes/Silsand 
området. 
Beskrivelsen og KU skal revideres/oppdateres med de konkrete vurderingene kommunen har 
foretatt. 
 
Statsforvalteren stiller spørsmålstegn ved hvordan kommunen mener at planen prioriterer bygging i 
Finnsnes/Silsandområdet og samtidig svarer ut de utfordringene kommunen løfter for gjeldende 
tomter, når det gjennom bestemmelsene (5.6) tilrettelegges for samme type uplanlagt utbygging i 
hele planområdet. 
Det er ingen vurdering av hvor mange boenheter kommunen ser for seg kan etableres i de ulike 
områdene for boligformål, hverken de kommunen kaller for «nye» eller «eksisterende». Det er heller 
ingen områdevis vurdering med tanke på antall boliger planen vil legge til rette for, jf. 
fortettingsbestemmelser og avgrensing av områder. Vi finner heller ingen vurdering av forholdet 
mellom områderegulering for sentrum og kommunedelplan for sentrumsnære områder. Hvor store 
boligreserver finnes tilgjengelig i sentrumsplanen? 
 
Beskrivelsen og KU skal revideres/oppdateres med de konkrete vurderingene kommunen har 
foretatt. 
 
I planbestemmelsene sammen med plankartet legges det også opp til at det skal kunne fortettes i 
alle «eksisterende» boligområder. I pkt. 3.5 i planbestemmelsene framgår det at «Tiltak med inntil 4 

nye boenheter i områder vist som eksisterende boligområde krever normalt ikke utarbeiding av 

reguleringsplan…» Slik vi tolker denne bestemmelsen vil det i områder som før var omfattet av en 
reguleringsplan, men nå er lagt ut til «eksisterende boligområde», i ytterste konsekvens kunne 
etableres 4 boenheter på alle de tomtene der det i dag kanskje er en boenhet.  
Videre åpner bestemmelsenes pkt. 5.6 Boligområder, også opp for etablering av inntil fire boenheter 



uten plankrav i alle områder avsatt til bolig. 
 
Planbeskrivelsen sier at planen skal legge opp til «en mer konsentrert og fortettende 
bosettingsutvikling med utgangspunkt i tettstedene». Vi savner en vurdering av 
boligfortettingsstrategi og ser ikke at bestemmelsene drar i samme retning som planbeskrivelsen. 
Eksempelvis er område B47 med 12 regulerte ikke-fradelte tomter ikke utbygd i det hele tatt. 
Hvordan skal byggesak håndtere byggesøknader i dette området? Med bestemmelse 5.6 tenkes det 
maks fire enheter med utnyttelsesgrad 40%, eller vilkårlig tomtedeling for enheter med 4 boenheter 
i hver? 
 
Planbeskrivelsen / KU vil bli komplettert og oppdatert. 
Utnyttelsesgraden gjelder alltid ift. omsøkt tomt/tiltaksområde, og krav om maks. 4 boenheter i ett 
bygg er lagt inn for å sikre at det ikke etableres større boligbygg som vil bryte med bygningstypen i 
området (enebolig med 1-2 leiligheter). Kommunen vurderer om maks. antall boenheter i ett bygg 
bør reduseres til 3. 
Aktuelle planbestemmelser skal presiseres, men kommunen ser ingen større utfordring ift. 
behandling byggesøknader innenfor disse områder. 
 
Statsforvalteren har forståelse for behovet for fortetting. Men fortetting skal skje med kvalitet. I 
bestemmelsene skriver dere at det ved planlegging av fire eller flere boenheter skal det stilles krav til 
opparbeidelse av lekeplasser før brukstillatelse blir gitt. Dette er ikke tilfredsstillende og utløser en 
innsigelse for å sikre barn og unges interesser i planleggingen. Teoretisk sett kan man for eksempel 
ved trinnvis utbygging av disse feltene bygge flere ganger 3- boenheter uten at lekeplasskrav innfris. 
Kommunen må redegjøre for hvordan BU-krav innløses i en større sammenheng – hvor mange vil 
sokne til et samme lekeareal? Lekearealer burde vært kartfestet i kommunedelplanen for bynære 
områder. Særlig i områder der kommunen ønsker å legge til rette for fortetting uten regulering. 
Senja kommune må utrede det konkrete boligbehovet i planområdet. Kommunen må så utrede 
eksisterende boligpotensiale i området. Ettersom KDP sentrumsnære områder omslutter 
områderegulering for sentrumsområdet, må boligbehov og eksisterende boligpotensiale i dette 
området vurderes i sammenheng med KDP sentrumsnære områder og vice versa. 
 
Beskrivelsen er komplettert med behovsanalyser + beskrivelse av utbyggingspotensialet KDPB 
legger til rette for. 

 
Utbyggingsrekkefølge 
Det er ikke noen form for prioritering av utbyggingsområder i planområdet eller differensiering av 
utbyggingsområder innenfor ulike delområder i planområdet. Planforslaget legger opp til at det 
innenfor alle deler av planområdet skal kunne fortettes uten plankrav, så lenge hvert enkelt tiltak 
ikke overstiger 4 boenheter. Dette vil i stor grad fremme uplanlagt boligbygging og fortetting i 
vilkårlige deler av planområdet. 
Kommunen ser ikke den store utfordringen med at det legges opp til «individuell» fortetting innenfor 
disse utbygde områder. Her vil også eks. tomtestruktur være førende, og grunneierens 
«individuelle» planer til å fornye sitt bygg/sin tomt. Felles bestemmelser / krav skal alltid følges. 
 
Dette betyr som et eksempel at en vil kunne bygge ut og punktere Silsandmarka (for eksempel i 
område B36 og B33) uten at områder nærmere anna bebyggelse og mindre kontroversielle 
områder er bygd ut først. Når områder er lagt ut til boligformål, så åpnes for boligbygging, og 
fastsatte utbyggingsområdene kan dermed ikke differensieres som «kontroversielle» eller «mindre 
kontroversielle». Utbyggingen styres av markedet og økonomi, og boligutbygging krever (privat» 
opparbeidelse vei, vann og avløp. Disse startkostnader er relativt stort, og utbyggingen startes ved 
eks. VVA, og så bygges innover i det nye feltet. Dermed er det lite sannsynlig at utbygging av 
større nye/ubebygde boligfelt vil være vilkårlig / «punkt-vis. 
 
I områder lagt ut som «nye boligområder», men der det ikke er gitt et tydelig plankrav i 
planbestemmelsene, er det utydelig hva kommunen ser for seg her. Mange av disse områdene er 
avgrenset på en slik måte at en vil tolke det dit hen at kommunen ser for seg etablering av flere 
boliger innenfor områdene. For eksempel gjelder dette områdene B166-B182 som ikke er 
konsekvensutredet og ikke finnes igjen i bestemmelsene. For disse områdene vil blant annet 
planbestemmelsenes pkt. 5.6 Boligområder gjelde. 



 
Det er som et eksempel lagt ut relativt store områder for boligbebyggelse på strekningen mot 
Islandsbotn. Sett i sammenheng med bestemmelsene som omfatter boligområder vil det etter det vi 
kan se være mulig å etablere et stort antall boliger bare på denne strekningen uten noen form for 
videre avklaring i plan. 
Bestemmelsene om plankrav knyttet til konkrete områder vil bli presisert. 
Kommunen vurderer moderat fortetting av utbygde områder uten plankrav som relativ 
uproblematisk. 

 
Vi anbefaler at kommunen vurderer å utforme utbyggingsrekkefølger som bygger på et prinsipp om 
bygging innenfra og ut for de ulike områdene, som for eksempel Silsand. Vi vil anbefale Senja 
kommune å se til det Alta kommune har gjort på dette området i sin kommuneplan. 
Planforslaget har noen bestemmelser ift. fastsetting av utbyggingstrinn i nye 
detaljreguleringsplaner.  
I møtet 4.11. kommer kommunen til å forklare nærmere sine vurderinger ift. krav om 
utbyggingsrekkefølge generelt knyttet til utbyggingsområdene.



 
 

Fortetting‐ og transformasjonsområder 
Kommunen ønsker gjennom kommunedelplanen å oppheve om lag 115 gjeldende 
reguleringsplaner. Disse områdene definerer kommunen som fortettings og 
transformasjonsområder. Disse områdene ligger spredt i større deler av planområdet. Kommunen 
gjør ingen differensiering på i hvilke delområder det er ønskelig med fortetting og transformasjon og 
i hvilke områder det ikke bør tillates med bakgrunn iblant annet samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
 
Kommunen skriver selv i retningslinjene til bestemmelsenes pkt. 3.5 at «I planlegging av slike 
fortettings og transformasjonsområder skal konsekvenser for influensområdene utredes særskilt.» 
En slik vurdering kan vi ikke se at er gjort. Det er ikke gjort en konsekvensutredning som belyser 
hvordan en slik fortettingsbestemmelse vil slå ut i de ulike boligområdene. I konsekvensutredningen 
står det at kommunedelplanen legger opp til en «moderat økning av utnyttelsesgraden under 
forutsetning av at nye funksjonskrav innfris og at kommunen ikke anser dette som vesentlig endring 
i utbyggingsbetingelsene. Statsforvalteren er ikke enig i at denne endringen ikke er å anse som 
vesentlig. 
Kommunen tar denne vurdering til orientering. KU og beskrivelsen vil bli komplettert ift. aktuelle 
vurderingen kommunen har foretatt. 
 
Samlet sett fører disse momentene til at Statsforvalteren fremmer innsigelse til et stort antall 
boligområder. Vi vil først kunne vurdere å frafalle innsigelsene til noen av disse områdene dersom 
kommunen gjør konkrete vurderinger som svarer ut det som står over, sammen med innsigelsene til 
første gangs høring. 
 
Det bør i større grad knyttes krav om detaljregulering til områdene som defineres som fortettings- 
og transformasjonsområder. En bør vurdere nærmere om hensynssone omforming, H820, eller 
fornyelse, H830, bør benyttes for en del av områdene. 
Kommunen skal vurdere nærmere om det er hensiktsmessig og formålstjenlige å bruke H 820og 
H830 i større grad. 

 
Merknad 
I Samfunnsdelen til Senja kommune har dere satt søkelys på en positiv befolkningsutvikling gjennom 
etablering av gode bomiljøer og trivsel for å øke bolysten samtidig som at dere ønsker at 
innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig. Den demografiske utviklingen med en høyere andel eldre 
i årene framover vil bli en utfordring. Statsforvalteren mener at dette må synliggjøres bedre i 
bestemmelsene til kommunedelplanen ved å legge føringer for den overordnede bruken av 
arealene i planområdet. Hva slags type konkrete føringer kan dette være? 

 
I bestemmelsenes punkt 3.1 om Utbyggingsrekkefølge og arealstrategi skriver dere i kulepunkt 7 at 
«Kommunedelplanen skal legge til rette for at alle kan bli boende i samme nærområde ved endret 
boligbehov i ulike livsfaser». Dette er veldig bra for å oppnå intensjonene i satsingen «leve hele 
livet». Dette er ikke å anse som en bestemmelse i seg selv. Bestemmelsen sier ingenting om hvordan 
dere har tenkt å gjennomføre dette og det er det behov for en spissing av bestemmelsen. 

 
Kommunen kan bruke kommunedelplanen som verktøy til å sørge for nok boliger for vanskeligstilte i 
boligmarkedet og krav til utforming av boligene. Hvis kommunen ønsker å spre den kommunale 
eiendomsmassen, gir plan- og bygningsloven § 17 adgang til å sikre kommunal forkjøpsrett av nye 
boliger i nye boligprosjekter. Velger dere bruke denne bestemmelsen, må dere sikre dette gjennom 
en juridisk bindende bestemmelse om forkjøpsrett. Deretter må kommunen hjemle bruk av plan- og 
bygningsloven §17 om forkjøpsrett i den konkrete reguleringsplanen. Dersom Senja kommune 



 
 

velger å bruke denne muligheten, åpner borettslagsloven § 4-2 for å kjøpe inntil 10 prosent av 
boliger i nye boligprosjekter. 
 
Senja kommune har fattet prinsippvedtak om UA, og det kreves inngått utbyggingsavtaler for alle 
nye detaljreguleringsplaner i planområde. Planbestemmelse 3.8 skal endres fra «kan inngås UA» til 
«skal inngås UA». Evt. kommunal forkjøpsrett o.l. fastsettes eventuelt i den konkrete 
utbyggingsavtalen – etter en nærmere behovsanalyse fra kommunens side. 
Ellers bruker Senja kommune startlånordningen meget aktivt som virkemiddel ift. vanskeligstilte. 

 
Ved å legge til rette for forkjøpsretten i nye boligprosjekter i kommunedelplanen og videre 
reguleringsplaner, kan resultatet bli spredt kommunal boligmasse og integrering av vanskeligstilte i 
ordinære bomiljøer. I tillegg kan kommunen varsle at de ønsker å inkludere boligsosiale hensyn i 
området, og at de vil bruke utbyggingsavtale for å regulere og detaljere vilkårene. For de områder i 
kommunedelplanen som utløser krav om reguleringsplan kan kommunen gi bestemmelser til 
enkelte eller alle områder i henhold til § 11–9 pkt. 2; 4; 5 og 6 som sier noe om blant annet: 
 

 grad av utnytting, utforming, estetikk (hvor høyt/stort det skal bygges og hvordan det skal se 
ut) 

 funksjons- og kvalitetskrav (bygninger, anlegg og utearealer – universell utforming, 
lekearealer osv.) 

 antall boliger, størrelse, tilgjengelighet og utforming (boligtyper, boligstørrelse, romfordeling, 
krav om spesiell utforming – for eksempel for å sikre boliger som er tilrettelagt for et lengre 
livsløp) 

 trafikk og parkering (trafikkregulerende tiltak, parkeringskrav for bil og sykkel) 
 bestemmelser om vilkår for bruk av arealer (å legge inn rekkefølgekrav, som for eksempel 

områder hvor utbygging ikke kan skje før kapasitet på skolen er kartlagt) 
 
Bestemmelsene knyttet til områder med plankrav vil bli gjennomgått og konkretisert. 
Bestemmelse 4 Felles kvalitets- og funksjonskrav vil bli presisert – gjelder også ved utarbeidelse 
av detaljregulering. 

 
3.2 Generelt plankrav 
Det oppstilles ikke noe generelt plankrav i denne bestemmelsen, det er kun en retningslinje. Dette 
må endres. Tas til etterretning – plandokumentene revideres tilsvarende. 

 
3.3 Områderegulering 
Denne bestemmelsen omhandler områderegulering, men det er ingen områder i planen det er 
angitt krav om områderegulering for. Tas til etterretning – fjernes. 

 
3.4 Plankrav enkeltområder 
 
Merknad 
Setningen «Alle områder som er angitt i linje må sees i en sammenheng ved planutarbeidelse / 
underlegges felles planlegging.» fremstår som uklar. Hvilken linje er det snakk om? Tas til 
etterretning – endres.  
Det fremstår videre uklart om det er et faktisk felles plankrav «underlegges felles planlegging» eller 
om det kun er snakk om at områdene må «sees i sammenheng ved planutarbeidelse». Denne 
bestemmelsen er uklar og må endres slik at den får et entydig budskap. Vi anbefaler at kommunen 
benytter hensynssone for krav om felles planlegging, H810. 
Tas til etterretning – bestemmelsen presiseres og evt bruk av H810 vil bli vurdert. 
Det er også områder som i konsekvensutredningen er angitt som områder det må stilles plankrav 
for, men som ikke finnes igjen i listen i pkt. 3.4. Dette må gås gjennom og rettes opp. Tas til følge. 

 
 
 
 
 



 
3.5 Plankrav knyttet til fortettings og transformasjonsområder 
 
Innsigelse 
I denne bestemmelsen fremgår det at tiltak med inntil 4 nye boenheter ikke krever reguleringsplan 
eller ved tiltak med bruksareal på under 1000 kvm. Sett sammen med at kommunen ønsker å 
oppheve 115 gamle reguleringsplaner er dette svært problematisk. Plan- og bygningslovens klare 
utgangspunkt er at utbygging skal skje med hjemmel i reguleringsplaner som er utarbeidet for  
avgrensede områder etter en helhetlig og konkret vurdering av dette området. Hensynene bak dette 
systemet kan ikke ivaretas gjennom grovmaskede kommunedelplaner for større områder, og det er 
heller ikke meningen. I dette tilfellet vil vedtakelsen av KDP med foreslått innhold/virkning for 
utbyggingsområder være ekstra problematisk fordi man samtidig legger opp til en oppheving av 
eksisterende reguleringsplaner, som er et produkt av en konkret vurdering av de områdene planene 
gjelder for. 
Oppheving av gjeldende reg. planer skal føres som egen prosess – uavhengig av KDPB arbeidet. 
Innsigelsen vedr. «manglende» plankrav for de aktuelle områder tas ikke til følge. Kommunen forklarer sin 
holdning i denne sammenheng i møtet 4.11.22. 

 
3.6 Unntak fra plankrav 
 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmet innsigelse til bestemmelse 1.1 som omhandlet plankrav i forrige 
høringsrunde. Vi mente bestemmelsen var for uklar og vid når det kom til hvilke planer kommunen 
kunne fravike plankravet i. Videre vurderte vi at de ulike fagområder vi er satt til å ivareta ikke var 
tilstrekkelig avklart i kommunedelplanen til at vi kunne akseptere en slik bestemmelse. Vi sa også at 
bestemmelsen gav en betydelig usikkerhet for både utbygger, kommunen, andre myndigheter og 
innbyggerne i kommunen. 
Der det er oppstilt forbudsregler i planen, for eksempel plankrav, kan det ikke gis skjønnsmessige 
unntaksbestemmelser. Mer informasjon kan finnes i veileder til kommuneplanens arealdel, pkt. 
4.4.6 tilgjengelig på planlegging.no. 
Tas til orientering – bestemmelsene vil bli gjennomgått og presisert så langt kommunen mener det er 
hensiktsmessig og formålstjenlige. 
 
Pkt. 1: «Plankravet innenfor områder som er avsatt til sentrumsformål kan fravikes ved boligbygging 
der økning av samlet bruksareal ikke overstiger 800 kvm, og/eller ved økning av antall eks. 
selvstendige boenheter om maks. 6 boenheter.» 
I sentrumsområdet vil det være særlig viktig å sikre for eksempel hensynet til barn og unge gjennom 
tilstrekkelig og gode lekeareal. Ved å fravike plankravet mener Statsforvalteren at hensynet til barn 
og unge ikke blir godt nok ivaretatt. 
Det vil bli vurdert om «arealstørrelse/antall boenheter» er det riktige virkemiddel ift. tillatt tiltak uten 
plankrav. 
 
Pkt. 2: «Ved utbyggingsprosjekt innenfor arealformål næringsbebyggelse der samlet nytt bruksareal ikke 

overstiger 1500 kvm.» Statsforvalterens vurdering er at denne bestemmelsen er for vid. Det kan være 
tiltak som krever reguleringsplan som også kan være 1500 kvm eller mindre, for eksempel kan det 
være viktig å få vurdert generering av støy, forholdet til omkringliggende bebyggelse osv. 
Det vil bli vurdert om «arealstørrelse/antall boenheter» er det riktige virkemiddel ift. tillatt tiltak uten 
plankrav. Fellesbestemmelser pkt. 4 gjelder både for utarbeidelse detaljregulering og byggesøknad. 
I tillegg gjelder kravene fastsatt i teknisk forskrift uansett på byggesaksnivå. 
 
Pkt. 5: «Plankravet kan fravikes når kommunen etter en samlet vurdering anser det som nødvendig 
for å oppnå en helhetlig områder- eller strøksutvikling.» Dette er en for vid bestemmelse som åpner 
for en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak. Det er ikke anledning til å og skjønnsmessige 
unntaksbestemmelser der det er oppstilt forbudsregler i planen, for eksempel plankrav. 
Bestemmelsen vil bli presiseres. 

 
 
 
 



Unntaksbestemmelser gitt direkte i kommunedelplanen – blant annet 3.6, 5.2 og 5.6 
Disse bestemmelsene skal gi kommunen skjønnsmessig adgang til å gjøre unntak fra 
planbestemmelser som gjelder både forbud (bl.a. plankrav), og rettigheter (planens regler om 
utbyggingsrammer). 
Planbestemmelser skal være klare og entydige, fordi de skal danne rammene for – og gjøre inngrep i 
- grunneiernes utbyggingsrett. De er bindende for nye tiltak fra det tidspunkt kommunestyret vedtar 
planen. Unntak fra forbud  i bindende planer skjer gjennom dispensasjon. Kommunenes adgang til å 
gi dispensasjon er uttømmende regulert i pbl. § 19-2. Det kan ikke gis egne planbestemmelser som 
oppstiller andre forutsetninger for å gjøre unntak fra planens forbudsbestemmelser. For KPA/KDP er 
dette sagt uttrykkelig i departementets veileder om kommuneplanens arealdel, utgitt april 2021, pkt. 
4.4.7 om hva man ikke kan gi bestemmelser om: 

 
4.4.7 Hva man ikke kan gi bestemmelser om 
Plan- og bygningsloven §§ 11-9 til 11-11 gir ikke anledning til å gi 
kommuneplanbestemmelser om saksbehandling eller planprosess, eller om eventuelle 
dokumentasjonskrav til prosjektsøknader ut over det som følger av § 11-9 nr. 8. I 
retningslinjene eller planbeskrivelsen kan det likevel være hensiktsmessig å gjøre rede for 
hvilke øvrige saksbehandlings- og utredningskrav som vil være aktuelle etter plan- og 
bygningsloven med byggeforskrifter og konsekvensutredningsbestemmelser, 
forvaltningsloven, kulturminneloven med flere. 
Det kan heller ikke gis alternative bestemmelser i kommuneplanens arealdel om 
dispensasjon etter bestemmelsene som er gitt i plan- og bygningsloven kapittel 19. 

 
Tilsvarende presisering er gjort i veilederen som gjelder reguleringsplaner. 
Dette betyr at bestemmelsen i pkt. 3.6 om skjønnsmessige unntak fra plankravene ikke har et lovlig 
innhold. Den må tas ut av planen. 
Når det gjelder bestemmelsene i planen som gir grunneierne en utbyggingsrett, så synes det som 
om kommunen legger opp til en vid adgang til å bygge ut boligområder med hjemmel direkte i 
kommunedelplanen. Det legges opp til en omfattende oppheving av eldre reguleringsplaner, og en 
kommunedelplan med svært vide rammer for hva som kan bygges og etableres i alle eksisterende 
boligområder innenfor planens virkeområde. Som et eksempel viser vi til at det tillates oppført inntil 
fire boenheter med 40% BYA og 9 meter gesimshøyde fra ferdig planert terreng, uten utarbeidelse 
av ny reguleringsplan og uten utbyggingshjemmel i eksisterende reguleringsplan fordi den er 
opphevet. 
 
Det er ikke gjort konkrete vurderinger av om alle områdene dette gjelder egner seg for en slik 
fortetting. I stedet virker det som om kommunen legger opp til en skjønnsmessig sikkerhetsventil i 
pkt. 5.2: 

5.2 Generelt for bebyggelse og anlegg 
 Tillatt maks. utnyttelsesgrad, maks. byggehøyder og andre utbyggingskrav framkommer 

av bestemmelser knyttet til utbyggingsområder/-formål samt generelle bestemmelser. 
 Hvert enkelt tiltak må tilpasses eksisterende naturlig og bygd omgivelse på en 

hensiktsmessig måte. 
 Parkeringsareal inngår i %BYA. 
 Ved rom med fri høyde ≥ 4,9 m skal bruksareal regnes uten tillegg for tenkt plan.  
 
Retningslinjer 
Fortetting og transformasjon: Ny bebyggelse skal forholde seg til bygde omgivelser på en 
positiv måte. I transformasjons- og fortettingsområder kan det oppmuntres til ny struktur 
innenfor gitte rammer, men slik at man oppnår gode grønnstrukturer så vel som krav til ute- 
og oppholdsarealer. 
For alle slike fortettings- områder må det gjøres vurderinger der fortettingsgevinst og 
konflikter ift. bygde omgivelser inngår. – Formuleringen må vurderes på nytt 

 
Kommunen vil imidlertid ikke kunne bruke denne bestemmelsen som avslagsgrunn i en byggesak, 
fordi den er så skjønnsmessig utformet. Den må sannsynligvis tolkes å ha samme innhold som 
estetikkbestemmelsen i pbl. § 29-2, som ikke tar opp i seg hensyn som fortettingsgevinst og - 
konflikter. Disse hensynene ligger, som tidligere nevnt, i kjerneområdet av de hensyn som skal 
avveies i forbindelse med planavklaringen av et område. Ved en klagesak ville sannsynligvis 



byggesaksbehandlere måtte se bort fra denne bestemmelsen. 
 

Planens utbyggingsrammer ser dermed ut til å hvile på det premiss at kommunen kan gjøre 
skjønnsmessige unntak fra både forbud og rettigheter, og dermed ha styring med arealbruken i hver 
enkelt byggesak. Må ivaretas på en bedre måte. 
 
Det er i strid med plan- og bygningslovens system, kommunens plikt til å utarbeide reguleringsplaner 
der det er nødvendig og bestemmelsene er i seg selv ikke gyldige. Det får sannsynligvis stor 
betydning for vurderingen av innholdet i bestemmelsene om fortetting og utbygging i medhold av 
planen. Vi anmoder kommunen om å endre planens system på dette punktet, og gjøre en fornyet 
vurdering av om det er lovlig og/eller hensiktsmessig å oppheve alle reguleringsplaner og erstatte 
dem med generelle og svært vide utbyggingsrammer gitt direkte i overordnet plan. 

 
Bestemmelsene gjennomgått over er for øvrig de mest sentrale. Planen har flere bestemmelser hvor 
kommunen legger opp til skjønnsmessige vurderinger i konkrete byggesaker. Det er vår erfaring at 
dette vil vanskeliggjøre kommunens behandling av byggesaker. 

 
Tas til etterretning – bestemmelsene vil bli gjennomgått for å sikre at alle bestemmelser er konkret og 

overprøvbare. 
 

 
3.7 Rekkefølgekrav 
 
Merknad 
Disse rekkefølgekravene bør være krav som ivaretas gjennom reguleringsplanlegging. De er for 
uspesifikke til at de vil fungere godt som rekkefølgekrav i en konkret byggesak med hjemmel i 
kommunedelplanen. 
Tas til orientering – bestemmelser gjennomgås på nytt 

 
3.10 Regional plan for handel og service 
 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til andre og tredje ledd i bestemmelsen. Slik bestemmelsen er 
formulert blir det uklart hva planen søker å hjemle. 
Vi vil vise til Regional plan for handel og service for Troms, kap. 7 Regional planbestemmelse og 
retningslinjer for handelsetableringer i Troms, pkt. 7.3.3 som omhandler bydelssentre. 
Pkt. 7.2 i forskriften: «Etablering av ny handelsvirksomhet som enkeltvis eller samlet utgjør et bruksareal 

(BRA) større enn 3000 m² eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet som medfører et samlet 

bruksareal over 3000 m² er bare tillatt i sentrumssoner slik disse er definert, lokalisert og avgrenset i 

denne plan. Kart med sentrumssoner er fremstilt i kapittel 8. På vilkår gitt i regionale planretningslinjer i 

denne plan kan det også tillates etablering eller utvidelse av handelsvirksomhet utover 3000 m2 i definerte 

avlastningssentre og bydelssentre.» 

På Silsand er det ikke anledning til å etablere mer enn 3000 kvm totalt. Alt over det krever at Senja 
kommune i kommuneplanens arealdel (evt. KDP) avgrenser fysisk et område der etablering eller 
utvidelse av handelsvirksomhet på over 3000 kvm (totalt) kan tillates. Behovet for utvidelse eller 
nyetablering må også dokumenteres i en handelsanalyse jf. 7.3.3. Bydelssentre andre ledd, og 
kommunen må ha definert bydelssenteret sitt handelsomland, jf. tredje ledd. 
Vi vil her også vise til det som står under S1 – Silsand sentrum. 
Fylkeskommune har trukket aktuell innsigelse under 2. gangs høring !? 

 



 
 

3.11 Universell utforming og tilgjengelighet og 3.12 Folkehelse 
Merknad 
Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for 
personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i 
mai 2021 utgitt en ny veileder – Universell utforming i planlegging som kan være et nyttig verktøy for 
dere i det videre planarbeidet. Veilederen retter oppmerksomheten mot å øke bevisstheten om 
hvordan planlegging kan bidra til et universelt utformet samfunn. Dere finner denne på Planlegging - 
regjeringen.no 
 
Kommuneplanens samfunnsdel for Senja (vedtatt i 2019) gir føringer for universell utforming (mål 2) 
og levekår som må følges opp i kommunedelplanen for bynære områder. 
Statsforvalteren er positiv til av Senja kommune har bestemmelser om universell utforming (3.11) og 
folkehelse (3.14) i kommunedelplan for bynære områder. Vi anbefaler at bestemmelsene spisses 
noe. Dere kan med fordel knytte bestemmelsen om universell utforming og folkehelse/levekår til en 
bestemmelse. Universelt utformet tiltak bidrar til god folkehelse/levekår siden løsningene skal være 
funksjonelle, lett forståelige, inkluderende for alle og ikke minst langsiktige. 
Bestemmelsenes 3.11 Universell utforming tre første avsnitt er lovkrav som bør flyttes til 
retningslinjer. Siste avsnitt er bra, men må spisses. Vi foreslår: 
 
1) Alle reguleringsplaner skal, i planbeskrivelsen, redegjøre for hvordan hensynet til universell 

utforming er ivaretatt både i planområde og i sammenheng med omgivelsene. 
2) Planforslaget skal redegjøre for hvordan tiltaket vil bidra til å oppnå kommunens mål og føringer 

for folkehelse og levekår. Kunnskap om levekår (se kommuneplanens samfunnsdel) skal legges til 
grunn for all planlegging. 

3) Avvik fra kravet om universell utforming skal redegjøres for og forhåndsgodkjennes av 
kommunen før et planforslag legges ut på høring. Der det oppstår konflikt mellom ulike hensyn 
skal planarbeidet avveie alternative løsninger basert på prinsippene om inkludering og likeverd. 

4) innenfor hvert byggeområde skal det avsettes nok ubebygd areal til å få til gode uterom med 
tilstrekkelig oppholdsareal, vrimleareal og møteplasser. Uterom bør planlegges for alle 
brukergrupper og opparbeides med grøntanlegg, benker, lekeapparater, ha gode solforhold og 
være belyst. 
 

Tas til etterretning – forslag til formuleringen tas inn i planforslag 
 

4.3 Byggegrenser mot sjø. Funksjonell strandsone 
 
Merknad 
Her står det at «Byggegrense mot sjø er fastsatt på plankart eller bestemmelse pkt. 5.3. Vi kan ikke 
se at kommunen har lagt inn byggegrense mot sjø noen steder i plankartet. Vi vil også vise til 
innsigelsen som står under til pkt. 5.3 og 5.14. 
I overskriften står det «Funksjonell strandsone». Kommunen har ikke kartlagt funksjonell 
strandsonen etter det vi er kjent med, så denne bør tas ut. 
 
Tas til etterretning – plandokumentene skal gjennomgås for å sikre at byggegrense mot sjø, mot 
vei, m.fl. framkommer tydelig i planen. 

 
4.7 Barn og unges interesser, uteoppholdsareal og lekeplasser 
Kommunedelplan for bynære områder har bestemmelser som ivaretar barn og unge på en 
tilfredsstillende måte og vi kan i hovedsak slutte oss til disse for de boligområdene med 
reguleringsplankrav. 



 
 
 

4.9 Støy 
 
Frafaller innsigelse 
Statsforvalteren fremmet til første gangs høring i 2019 innsigelse med bakgrunn i temaet støy. 
Innsigelsen var begrunnet i at kommunen ikke hadde etablert avvikssoner i hht. T-1443/2016, og 
dermed ikke kunne gi unntak fra anbefalte støyverdier for støyfølsom bebyggelse i rød støysone. T- 
1442 er nå revidert, gjeldende fra 15.6.2021, og begrepet avvikssone er tatt ut. Dette betyr ikke at 
det er fritt fram for bygging i rød sone, man må fortsatt ha egne bestemmelser for områder der 
dette er aktuelt og behovet for bygging av støyfølsom bebyggelse må begrunnes godt. 
Senja kommune har i reviderte bestemmelser svart ut vår innsigelse i pkt. 4.9. Støy, gjennom at det 
ikke tillates støyømfintlig arealbruk innenfor rød støysone. 
 
Merknader 

 Første avsnitt i pkt. 4.9 Støy må omformuleres til følgende: «Anbefalte støygrenser i 
Retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442, gjøres gjeldende i hele planområdet. 

 Kulepunkt 3 bør presiseres slik: «Støy i planområdet fra virksomhet og veitrafikk skal ikke 
overskride Lden 55 dB på privat og felles uteoppholdsareal, og utenfor rom med støyfølsom 
bruk. 

 Det er tatt inn i pkt. 3.7 Rekkefølgekrav, at før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor 
gul og rød støysone, skal det foreligge støyutredning med forslag til avbøtende tiltak. Her er 
det en henvisning til pkt. 1.9.7, denne henvisningen er feil og må rettes opp. 

 
Tas til etterretning - Bestemmelser revideres tilsvarende. 

 
5.2 Generelt for bebyggelse og anlegg 
Kommunen bør ikke gi egne måleregler i kommunedelplanen slik det er gjort i fjerde kulepunkt. 
Retningslinjene for strøkstilpasning som er gitt i 5.2 er skjønnsmessige og kan gi vilkårlige utslag i 
byggesaker og er høyst problematisk. Disse fortettingsgevinstene og -konfliktene er i kjerneområdet 
av spørsmål som skal avklares i reguleringsplaner. Disse retningslinjene vil sannsynligvis ikke holde 
som avslagshjemmel i en byggesak, slik at det som fremstår som en mulighet til å styre 
arealutnyttelsen i en byggesak i realiteten ikke finnes. 

 
5.3 Byggegrense til arealformål 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til en generell byggegrense på 4 meter mot sjø for alle områder 
for bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble oppdatert og 
fastsatt ved kgl.res. 28.5.2021. Retningslinjene skal bidra til at det tas særlige hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i strandsonen og at unødvendig  
Disse verdiene skal synliggjøres i planen.  
 
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 Retningslinjene åpner for 
bygging langs sjøen unngås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8. 

 
Det er ikke lagt inn byggegrense mot sjø i kart etter det vi kan se. Det er i pkt. 5.3 lagt inn 
byggegrense mot sjø i eksisterende byggeområder på 4 meter. Denne er alt for smal og generell og 
må endres. Det er ikke anledning til å gi en slik generell byggegrense for alle områder for bebyggelse 
og anlegg, samferdsel eller teknisk infrastruktur som ligger innenfor 100-metersbeltet. 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til at det settes en slik generell byggegrense. Det ikke gjort en 
konkret vurdering i alle byggeområder som ivaretar hensynene plan- og bygningslovens § 1-8 skal 



 
 

ivareta. Vi vil i denne sammenheng vise til vår uttalelse til første gangs høring. Vi vil også vise til vår 
gjennomgang av enkeltområder, der det for en del områder er nærmere beskrevet hvor vi vurderer 
byggegrensen må gå i de vurderte byggeområdene. 4 meter vil i alle tilfeller være for smalt der det i 
dag ikke ligger bygninger så nært. Kommunen må også ta hensyn til klimaendringene, herunder 
havnivåstigning og fremtidig middelvannstand når byggegrensen blir vurdert. 
 
Tas til orientering – Kommunen erkjenner at redegjørelse vedr kommunens vurdering rundt 
differensiert strandsone er svært mangelfull. Kommunen er ikke enig i statsforvalterens vurdering 
når det gjelder planens føringer ift strandsone. I møtet den 4.11.22 kommer kommunen til å forklare 
sin holdning nærmere. 
I planbestemmelser 4.5 er det satt krav om min. kote + 3.5 overkant gulv over middelvannstand. 

 
Merknad 
Det står flere steder i plandokumentene at det kan etableres en sti fra Gisundbrua og nordover til 
Brenneset men dette er ikke lagt inn i kommunedelplanen. Det er i nettopp kommunedelplanen 
kommunen har mulighet til å legge inn en slik sammenhengende sti langs sjøen. Vi anbefaler at 
kommunen legger føringer for en slik sti nå i arbeidet med kommunedelplanen. 
Tas til følge – stien vil bli tegnet inn på plankartet. 

 
5.14 Naust 
 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til en byggegrense på 0 meter for alle naustområder jf. 
kulepunkt fem i bestemmelsen. 
Når det gjelder naust må byggegrensen trekkes slik at det er passasje på fremsiden av naustene. 
 
Tas opp til vurdering – kommunen kan ikke se at statsforvalteren kan «kreve» at det skal være 
gjennomgående sti langs strandsonen. 

 
Merknad 
Bestemmelse 5.14 Naust første kulepunkt bør endres slik at naust skal ha saltak. Etter det vi er kjent 
med er det ikke vanlig i Senja kommune med naust med flatt eller pulttak. 
 
Tas til orientering/vurdering – byggeskikk forandrer seg over tid og planen bør gi mulighet for ulikt 
arkitektonisk uttrykk og formspråk. 

 
12. Reguleringer som skal oppheves gjennomvedtak av kommunedelplan 
Vi vil først påpeke at det er positivt at kommunen tar en gjennomgang av eldre reguleringsplaner i 
området for å få et mer oppdatert planverk å styre etter i de bynære områdene. Det fremgår av 
planbestemmelsene at 115 reguleringsplaner foreslås opphevet og 15 reguleringsplaner foreslås 
videreført. 
Hovedregelen er at det gjelder de samme reglene for endring og oppheving av reguleringsplan som 
for utarbeiding av ny plan, jf. plan- og bygningsloven § 12-14 første ledd. Dette er begrunnet med at 
et planvedtak som bygger på en grundig faglig utredning, offentlig medvirkning og politisk prosess, 
må være forpliktende, og skal ikke kunne fravikes i hovedtrekkene uten etter en ny og tilsvarende 
prosess. 
Innenfor de områdene som er omfattet av reguleringsplaner som skal oppheves er det en rekke 
områder der arealformålene ikke er videreført slik reguleringsplanene er, for eksempel er gjeldende 
grønnstruktur ikke videreført eller endret til boligformål eller næringsformål, veger er endret osv. 
Det kan se ut til at kommunen ikke har fulgt reglene i plan- og bygningsloven når det kommer til 
oppheving av gjeldende reguleringsplaner. Det fremgår for eksempel ikke tydelig av 
plandokumentene at hver enkelt grunneier er varslet om oppheving i tråd med § 12-14. Alle som står 
oppført som eier av eiendom innenfor et planområde som foreslås opphevet må varsles særlig og få 
mulighet til å uttale seg. 
Vi vil i denne sammenheng vise til veileder for kommuneplanens arealdel, tilgjengelig på 
planlegging.no, som omtaler samtidig oppheving av gjeldende reguleringsplaner med utarbeiding av 
kommuneplanens arealdel. Vi ber også kommunen vurdere om noen av områdene som er omfattet 



 
 

av en eksisterende reguleringsplan bør tas ut med bakgrunn intensjonen med planen og nye 
nasjonale føringer. 
 
Tas til etterretning – oppheving av reg. planer kjøres som egen prosess. 

 
Tidligere bestemmelse 3.5.1 
Frafaller innsigelse 
Statsforvalteren fremmet til første gangs høring innsigelse til daværende bestemmelse nr. 3.5.1 femte 
ledd «Det er ikke tillatt med oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av hyttebebyggelse i LNFR‐område. 
Som vesentlig utvidelse av hytter regnes på‐ eller tilbygg BYA/BRA ≤50 kvm.» I gjeldende planforslag er 
denne bestemmelsen tatt ut i sin helhet. Statsforvalteren frafaller dermed innsigelsen til dette punktet. 

 
 

PLANKART 
 

Temakart for grønnstruktur 
 
Merknad 
Til første gangs høring var det utarbeidet et eget temakart for grønnstruktur. Statsforvalteren mente det 
var et positivt grep som er med på å gi et større fokus til grøntområdene og grøntdragene i planområdet. 
Dette kartet er tatt bort ved andre gangs høring. Vi ber kommunen ta dette kartet inn igjen som del av 
kommunedelplanen. 
Kommunen har gjennom planen en intensjon om å ivareta grøntdrag fra bebyggelsen og opp i marka. 
Statsforvalteren vil anbefale at det blir lagt inn ytterligere grøntdrag for å ivareta denne funksjonen på 
en bedre måte. Vi vil også anbefale at kommunen legger inn grøntdrag som går fra fjæra og opp i marka i 
større grad enn det planen i dag legger til rette for. 
 
Tas til etterretning – det vil bli laget et «nytt» temakart ift. blågrønn struktur, turstier, osv. 

 
Markagrense 
 
Merknad 
Statsforvalteren er fortsatt av den oppfatning at kommunen bør tegne inn juridisk bindende markalinjer 
for Finnsnesmarka, Silsandmarka, og Finnfjordbotnmarka. Dette vil være med på å ivareta de viktigste 
sentrumsnære friluftsområdene i kommunen for Senjas befolkning og ivareta disse i et langsiktig 
perspektiv. 
Tas til orientering, og kommunen vil vurdere på nytt om markalinje bør legges inn i planen. 

 
LNFR-områder Silsand 
 
Merknad 
Innenfor planområdet i LNFR-områder på Silsand er det registrert naturtyper som bør vises i 
plankartet som hensynssoner natur/kulturlandskap e.l.: 

 
1) Jordbærlia 1: https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper/?id=NINFP2010024910 
Slåttemark (CR) med lav lokalitetskvalitet (mørk rosa i kart 1): Naturtypen inngår i semi- 
naturlig eng (VU) i norsk rødliste for naturtyper (2018). Slåttemark (CR) er semi-naturlig eng 
(T32) med slåttemarkspreg (SP-a), og er kritisk truet. I Miljødirektoratets verditabell for 
naturmangfold, konkluderes det med at naturtyper som er kritisk trua og har lav 
lokalitetskvalitet, har høy forvaltningsprioritet eller stor verdi (T-2/16). 

 
2) Vikaveien øst: https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper/?id=NINFP2010024845 
Naturbeitemark (VU) sårbar/truet – lav kvalitet (mørk rosa i kart 1): Naturtypen inngår også i 
semi-naturlig eng (VU) og er en sårbar og truet naturtype. Miljødirektoratets verditabell for 



 
 

naturmangfold konkluderer med at sårbare naturtyper (VU) med lav kvalitet har høy 
forvaltningsprioritet eller stor verdi (inngår i T-2/16). 

 
3) Jordbærlia øst: https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper/?id=NINFP2010024912 
Naturbeitemark (VU) sårbar/truet – lav kvalitet (mørk rosa i fig. 1): Samme lokalitetskvalitet 
og verdi som lokaliteten over. 
 
Tatt til etterretning – områdene vil bli avsatt til hensynssoner natur/kulturlandskap 

 
Vassdrag 
Merknad 
I planområdet er det flere mindre vassdrag. Ingen av disse har byggegrense knyttet til seg. Verken 
gjennom bestemmelser eller i kartet. Det er viktig å sikre at det ikke bygges eller gjøres inngrep tett 
inntil vassdragene. Å sikre de vassdragsnære arealene tilstrekkelig er viktig både med hensyn til 
samfunnssikkerhet (flom, erosjon og klimaendringer), naturmangfold og friluftsliv. 
Vi ber om at det settes byggegrense langs vassdrag som ivaretar et naturlig vegetasjonsbelte på 
minimum 30 meter. Det bør også settes av sikringssone langs vassdrag ved bruk av hensynssone 
H320 i plankartet med tilhørende bestemmelser. 
 
Tas til etterretning – plandokumentene vil bli komplettert med sikringssone og byggegrense knyttet 
til aktuelle vassdrag. 

 
Benevning i plankartet 
 
Merknad 
I plankartet har alle nye veger fått benevnelsen A1. Dette gjør det svært vanskelig å lese planen og 
vanskelig å referere til de ulike vegene i planen på en hensiktsmessig måte. Vi anbefaler at kommunen 
gir nye vegområder egne nummer.  
 
Tas til orientering – en rekke «A1‐veier» er fjernet i rev. planforslag okt. 22. Planen i sin helhet vil bli 
gjennomgått og korrigert ift. korrekt og systematisk områdebetegnelse. 

 
 

AREALFORMÅL 
 

A1 
Innsigelse 
For de aller fleste mindre veger i hele planområdet er det benyttet benevningen A1. Ingen av disse 
vegene er konsekvensutredet. Verken helt nye veger eller der det er gjort vesentlige endringer fra 
eksisterende reguleringsplaner som er tenkt opphevet, og vegen er merket som eksisterende. 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til disse vegene. Kommunen kan vurdere om det i noen tilfeller er 
mest hensiktsmessig å konsekvensutrede veg sammen med for eksempel tilknyttet boligfelt. Vi vil også 
bemerke at stikkveger som ikke er gjennomgående mangler vendehammer. Det skilles heller ikke 
mellom offentlig og privat eierskap. 
Tas til orientering – en rekke «A1‐veier» er fjernet i rev. planforslag okt. 22. Planen i sin helhet vil bli 
gjennomgått og korrigert ift. korrekt og systematisk områdebetegnelse. 

 
 

Silsand – Finnjorda 
B166 – B182 
Innsigelse 
Statsforvalteren har innsigelse til boligområdene B166 – B182 med bakgrunn i manglende 
konsekvensutredning. Vi viser til vår innsigelse knyttet til konsekvensutredning av eksisterende områder. 
Selv om vi har innsigelse til alle områdene, vil vi dra ut noen områder der vi allerede nå ser det vil være 
problematisk med etablering og utvidelse av areal der det tillates boligbygging og presisere noen av 
hensynene som gjør seg gjeldende i de ulike områdene. 
Tas til etterretning – KU skal kompletteres med de aktuelle områder 



 

 

B166 
Innsigelse 

Statsforvalteren fremmer innsigelse til området med bakgrunn i manglende konsekvensutredning, 
naturmangfold og landbruk. 
Området er et stort område med en mosaikk av bebygd område, innmarksbeite, fulldyrka jord, 
overflatedyrka jord og jorddekt fastmark. 
 
Vi fremmer innsigelse til boligområdet B166 slik det nå foreligger i utkast til KDP bynære områder, 
da tiltaket er i delvis konflikt med to naturtype-registreringer, der den ene naturtypen kalt gammel 
lågurtselje- rogneskog, har sentral økosystemfunksjon, og den andre naturbeitemark (VU) er sårbar, 
jf. norsk rødliste for naturtyper (2018).  
 
Begge naturtype-lokalitetene ligger i Naturbasen med faktaark under naturtyper, «Naturtyper – 
Miljødirektoratets instruks». Innsigelsen vil kunne løses ved at avgrensningen reduseres noe i vest, 
slik at den delen av naturtypen 1) Mølnhågen som ligger innenfor B166, tas ut av planområdet. I 
tillegg mener vi at 2) Mølnelva vest naturbeitemark, bør legges som hensynssone kulturlandskap. 
Disse kartleggingene er gjennomført i regi av Miljødirektoratet i 2020, og er publisert i Naturbasen 
3.2.2021. 
1) Mølnhaugen: https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper/?id=NINFP2010024909 
Gammel lågurtselje-rogneskogen har sentral økosystemfunksjon og svært høy lokalitetskvalitet 
(mørk lilla figur, kart 1). Det er registrert gammel skog innenfor området av hogstklasse 5. Det er 
også registrert trær med treboende sopp- og lavarter. Naturtypen er ikke trua, men har sentral 
økosystemfunksjon. Miljødirektoratets verditabell for naturmangfold konkluderer med at naturtyper 
med sentral økosystemfunksjon og svært høy lokalitetskvalitet, har svært stor verdi eller høyeste 
forvaltningsprioritet (T-2/16, sist rev. 17.02.21, og tilhørende verditabell for naturmangfold, sist rev. 
mars 2021). 
2) Mølnelva vest: https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper/?id=NINFP2010024846 
Naturbeitemark (VU) er en sårbar naturtype med lav kvalitet (mørk rosa, nederst kart 1). Naturtypen 
inngår i semi-naturlig eng (VU) i norsk rødliste for naturtyper (2018) og er truet. Miljødirektoratets 
konkluderer med at sårbare naturtyper (VU) med lav kvalitet har høy forvaltningsprioritet eller stor 
verdi (T-2/16, sist rev. 17.02.21, og tilhørende verditabell for naturmangfold, sist rev. mars 2021). 

 
 
 
 



 
Figur 1Gammel lågurtselje‐rogneskogen er mørk lilla på bildet, mens naturbeitemarka som er registrert innenfor B166 

ligger nederst til høyre og er mørk rosa. 

 
Konsekvensutredning og kunnskapsgrunnlag 
Vi har innsigelse til at B166 ikke er konsekvensutredet med hensyn på naturmangfold. Deler av 
området er NiN-kartlagt i regi av Miljødirektoratet i 2020 (Naturbasen mars 2021). For resterende 
deler må området nykartlegges. Alternativt kan kommunen avgrense området slik at en unngår 
nedbygging av trua og/eller viktige naturtyper. Vi viser i den forbindelse til rundskriv T-2/16, punkt 2 
b): 

«Dersom det fremmes et planforslag uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger det kan ha for miljøverdiene, skal innsigelsesmyndigheten tidligst mulig i 
planprosessen be planmyndigheten om å frambringe tilstrekkelig kunnskap. (…) Dersom det 
i det aktuelle planforslaget ikke kan frembringes tilstrekkelig kunnskap, bør 
innsigelsesmyndigheten be om mulige endringer i planforslaget slik at negative 
konsekvenser for miljø kan unngås, og vurdere innsigelse dersom endringer ikke blir gjort av 
planmyndigheten.» 

 
Vi mener at det er stor sannsynlighet for at det finnes miljøverdier også her av nasjonal eller 
vesentlig regional interesse. Berggrunnen i området består av marmor, hovedsakelig 
kalkspatmarmor og kalkglimmerskifer, og løsmassene er forvitringsmateriale. Dette kan gi grunnlag 
for trua naturtyper og kalkkrevende arter. Vi ser at det i deler av B166, jf. Mølnhågen og Mølnelva 
vest, er registrert naturtyper av stor eller svært stor verdi. Mange områder rundt Silsand, blant annet 
Senja Familiepark ved Grasmyrbotn og Grønnlihaugen – Nattmålshaugen, er trukket fram som 
kulturlandskap av nasjonal og regional verdi med hensyn på biologisk mangfold (Alm et al. 2013, 
s.36). Førstnevnte er trukket fram som ett av seks «stjerneområder» i Troms, som representative og 



 
 

helhetlige kulturlandskap med store biologisk mangfold-verdier (Alm et al. s.66). Også Nibio har 
kartlagt vegetasjonstyper i området, og definerer Nattmålshaugen beiteområde som et område med 
generelt rike vegetasjonstyper og mye grasmyr av rikmyrtypen (Rekdal og Bjørklund 1998). 
 
Tas til etterretning – KU skal kompletteres med de aktuelle områder. 
I tillegg er de aktuelle boligområder redusert i størrelse for å ivareta  de aktuelle naturtype lokaliteter



 
 

B167 
Merknad 
Boligformålet bør kun omfatte eksisterende bebyggelse i området. 
Tatt til etterretning – boligområde er redusert. 

 
B168 
Innsigelse 
Vi viser til vår innsigelse knyttet til 100-metersbeltet langs sjø. Boligområdet må trekkes bort fra 
fjæra. Naustet som ligger i nord må tas ut. Det må sikres passasje langs sjø i sør for allmenn ferdsel. 
Dette er et viktig hensyn å ta i områder der det ønskes fortetting i 100-metersbeltet langs sjø. 
Området er i stor grad allerede utbygd, men det vil være rom for ytterligere fortetting i området. 
Behovet for å ivareta allmenne interesser i strandsonen forsterkes av at det også ønskes fortetting 
på oversiden av veg. 
Tas til orientering / vurderes nærmere. 

 
B170 
Innsigelse 
Området er et større område med mulig plass til mange boliger jf. de foreslåtte bestemmelsene. 
Deler er fulldyrka jord. Arealet ligger også innenfor 100-metersbeltet til sjø og rett på nedsiden ligger 
en liten vik med en strand. Dette strandområdet er et av få strandarealer uten tiltak i området og 
dermed verdifullt i friluftssammenheng. Kommunen må vurdere å sette byggegrensen mot sjø i flukt 
med eksisterende låve. 
Tatt til etterretning – boligområde er redusert. 

 
B174 
Merknad 
Store deler ligger på fulldyrka mark og innenfor hensynssone landbruk (H510_2). Området må 
justeres til kun å omfatte eksisterende boliger eller legges ut som LNFR dersom dette er et 
gårdsbruk. 
Tatt til etterretning – boligområde er redusert. 

 
B179 
Merknad 
Store deler av området består av fulldyrka mark. Området bør legges ut som LNFR. Eventuelt kan 
små områder rundt eksistrende bolig(er) legges ut til boligformål. 
Tatt til etterretning – boligområde er redusert. 
 

 
B32, B34, B35, B36, B37 og B38, OPT6, P1 og IDR3 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til de foreslåtte boligområdene, samt idrettsanlegg/Senja Ski 
(IDR3), parkering (P1) og OPT3 (skoleområde). Vi mener kunnskapsgrunnlaget innen naturmangfold 
for disse områdene er for dårlig til å vurdere konsekvensene av tiltakene. Kommunen har 
konsekvensutredet områdene med hensyn på naturmangfold, men det er kun registrert en truet art, 
nemlig stær (NT) og ingen naturtyper eller andre arter. Det er i området registrert store 
skogområder og ei stor djup myr på 53 dekar og ei mindre myr på 11 dekar. Vi mener en 
konsekvensutredning må baseres på nykartlegging, da det er stor sannsynlighet for at det finnes 
miljøverdier her av nasjonal eller vesentlig regional verdi, jf. begrunnelse nevnt tidligere. Deler av 
berggrunnen i området er svært kalkrik, som ved B166, mens en mindre del i sørvest består av 



 
 

fattigere bergarter. I tillegg er det et godt klima i området. Temperaturen er kystpreget med en mild 
vinter, men også forholdsvis høye sommertemperaturer til å være så langt nord (Rekdal og 
Bjørklund 1998). Ei myr registrert i 2020 litt lengre nord på kalkrik berggrunn, er definert som rik 
åpen jordvannsmyr, med sentral økosystemfunksjon (Voelvmyra (NINFP2010024595). Det kan ikke 
utelukkes av det er truede naturtyper innenfor området. 

 
Innsigelsen omfatter også nedbygging av karbonrike areal. Særlig i områdene B32, IDR3 og OPT6 og 
P der det er snakk om nedbygging av djup myr på 10,9 daa og 53,3 daa. 
Å bygge ned myr, skog, dyrka mark eller beite som inneholder store lagre av karbon, gir økte 
klimagassutslipp. Framtidig opptak av karbon fra skog reduseres når vi bygger den ned. Skog og myr 
har generelt høyest karbonlagring pr arealenhet, selv om dette varierer innenfor en arealkategori. 
Høybonitet skog på organisk jord og dyp myr har størst evne til å lagre karbon. 
Konsekvensutredningen har ingen vurdering av hvor store myrareal eller skogsareal som går tapt 
ved nedbygging i de ulike områdene. Det fremkommer heller ikke om det er dyp eller grunn myr og 
om utbyggingen vil drenere større myrareal enn akkurat det arealet som blir nedbygd. Dette er en 
svakhet ved konsekvensutredningen. 
Det fremstår som uklart om vegutformingen er godt gjennomarbeidet og gjennomtenkt. 

 
Statsforvalteren fremmet innsigelse til nye boligområder med tilhørende infrastruktur i 
Silsandmarka i forrige høringsrunde. Vi opprettholder denne delen av innsigelsen med tilnærmet 
samme begrunnelse, selv om kommunen nå har konsekvensutredet området. 
Når det gjelder B38 med tilhørende infrastruktur (A1) ber vi kommunen ta ut den nordligste vegen 
og innskrenke boligområdet mot sjø i nord. 
 
Tas delvis til følge – kommunen kan ikke se at statsforvalterens begrunnelse for innsigelsen er 
tilstrekkelig. Kommunen er enige i at KU knyttet til det aktuelle området må kompletteres, og 
kommunens vurderinger i denne sammenheng må tydeligere komme fram. 
Planbestemmelsene skal revideres – det vil bli satt plankrav knyttet til IDR 3 og tilgrensende 
blågrønn struktur, samt utredningskrav knyttet til detaljregulering for dette området. 
B 35/36 er redusert i størrelsen, og områdeavgrensning B 32 og B34 er endret. 
Den nordligste veien i B38 er fjernet og B38 er redusert i størrelse nærmest sjøen. 

 
A1 - veier Silsand - Brenneset 
Innsigelse 
Statsforvalteren har innsigelse til veiene A1, da tiltakene ikke er konsekvensutredet. 
Konsekvensutredning må blant annet baseres på nykartlegging av naturmangfold, jf. begrunnelse 
over og rundskriv T-2/16, punkt 2 b). 
Tas til orientering – en rekke «A1‐veier» er fjernet i rev. planforslag okt. 22. Planen i sin helhet vil bli gjennomgått 

og korrigert ift. korrekt og systematisk områdebetegnelse 
 

GS2 
Innsigelse 
Det er brukt arealformålet hovednett for sykkel i plankartet. Dette er å regne som et utbyggingsformål 
under hovedformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Dette er ikke omtalt i 
konsekvensutredningen og må utredes dersom det er dette kommunen ønsker. Statsforvalteren er i 
utgangspunktet negativ til en slik etablering. Dersom kommunen her egentlig mener å markere turveg i 
dette området må dette endres i plankartet. Da vil det ikke være behov for en konsekvensutredning. 
 
Tas til orientering/vurdering – kommunen vil vurdere om «gangvei» eller «tursti» er mer hensiktsmessig 
for de ulike strekninger. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Silsand – Islandsbotn 
 

A1 - veier Silsand 
Innsigelse 
Statsforvalteren har innsigelse til veiene A1, da tiltaket ikke er konsekvensutredet. 
Konsekvensutredning må blant annet baseres på nykartlegging av naturmangfold, jf. begrunnelse 
over og rundskriv T-2/16, punkt 2 b). 
 
Tas til orientering – en rekke «A1‐veier» er fjernet i rev. planforslag okt. 22. Planen i sin helhet vil bli gjennomgått 

og korrigert ift. korrekt og systematisk områdebetegnelse 



 
 
 

SKV2 
Innsigelse 

Vi fremmer innsigelse til SKV2 med bakgrunn i manglende konsekvensutredning. Flere hensyn gjør 
seg gjeldende både i området og i vurderingen av etablering av en gjennomgående veg 
over/gjennom boligbebyggelsen i området. Vi vil nevne spesielt naturmangfold, klima – nedbygging 
av myr, trafikk, og en helhetlig vurdering av behov. 
Samlevei SKV 2 er fjernet i sin helhet og erstattet med BGS formål + gangsti fra Furumoen barnehage til kryss ved 

skoleområde. 
 

S1 – Silsand 
Merknad 
Statsforvalteren ber kommunen vurdere omfanget av område S1. Vi mener arealet på oversiden av 
fylkesvegen bør tas ut av området som omfattes av S1. Fylkesvegen danner en naturlig avgrensing 
av sentrumsområdet for Silsand. 
Tas til etterretning – område sentrumsformål på vestsiden av fv er fjerner / endret til formål bolig og 
næring. 

 
Det er uklart i plankart og bestemmelser om det er et felles plankrav for hele S1 eller om det er 
plankrav for enkeltområdene som kalles S1 i kartet. Dette må tydeliggjøres. 
Vi viser her også til det som står over om bestemmelsenes pkt. 3.6 Unntak fra plankrav og 3.10 
Regional plan for handel og service. 
Tas til etterretning – bestemmelsene vil bli presisert. 

 
Etter førstegangs høring for KDP for bynære områder har Statsforvalteren i brev datert 15.6.2020 
frafalt vår innsigelse til detaljregulering for Silsand strand. Vi vil minne kommunen om at 
detaljregulering for Silsand strand og en reguleringsplan for S1 vil måtte ses i sammenheng. Andelen 
forretning og kontor kommunen har tillatt gjennom detaljregulering for Silsand strand vil legge 
føringer for utviklingen av Silsand sentrum S1. 

 
B28 
Innsigelse 
I området er det et eksisterende grøntareal. I planforslaget er dette lagt ut til eksisterende 
boligformål. Dette må kommunen rette opp. Dersom kommunen ønsker å fortette og utvikle Silsand 
til et bedre bydelsentrum er det svært viktig at grøntområder blir ivaretatt og utviklet. 
Tas til etterretning – regulert friområde i boligfeltet tas inn i KDPB. 

 
B13, B14, B15, SKV2 og A1 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til områdene med bakgrunn i nedbygging og omslutting av djup 
myr på 6,2 daa. Området vil også omslutte eksisterende barnehage. Området ligger delvis i kartlagt 
område for Silsandmarka, kartlagt som svært viktig. Behovet for boliger i området er ikke redegjort 
for. Vi viser til begrunnelse over knyttet til både manglende vurdering av boligbehov og vurderinger 
knyttet til Silsandmarka i høringsuttalelse til første gangs høring. 
Tas til orientering – område B13-B15 er endret i avgrensningen, og vei SKV 2 og A1 er fjernet i rev 
plan okt. 2022. I møtet 4.11.22 vil kommunen forklare nærmere sin holdning rundt boligbehov og 
realisering av boligbygging. 

 
Merknad 
Statsforvalteren har merknader til tiltakene selv om de er konsekvensutredet med hensyn på 
naturmangfold, da kunnskapsgrunnlaget for disse områdene er for dårlig. Berggrunnen består av 
relativt fattige bergarter, men det er mye myr og våtmarksområder og det er registrert truet fugl i 
området. Her burde det vært gjennomført nykartlegging av naturområdene. 

 
Tas til orientering.



 
 

B12 
Innsigelse 
Området er oppført som eksisterende, men det er etter det vi kan se gjort vesentlige endringer i 
arrondering sammenlignet med eksisterende plan. I planutkastet åpnes det for utbygging i områder 
som var satt av til grønnstruktur og nærmere vannet. Vår vurdering er at dette er et nytt tiltak. Vi 
viser til vår innsigelse knyttet til endring av eksisterende regulerte områder. Som et eksempel er det i 
eksisterende reguleringsplan ca 50 meter fra område regulert til bolig til det lille vannet i nord. I 
kommunedelplanforslaget er det ca 9 meter. 

 
Også gjeldende reguleringsplan legger opp til nedbygging av myr med ukjent dybde og med 
utbygging av både B12, B9 og B2 vil Trollvatnet nesten bli omringet av boligområder. 
Statsforvalteren ber kommunen vurdere behovet for boliger og om hele eller deler av området bør 
forbli ubebygd for å ivareta natur- og friluftsverdier og klimahensyn. 

 
Statsforvalteren ber kommunen også vurdere de andre ubebygde eldre regulerte områder rundt 
Trollvatnet med bakgrunn i nye nasjonale føringer på klimaområdet. Her ligger det større 
boligområder som ikke er bebygd. Trollvatnet er omgitt av større myrområder som bør vurderes på 
nytt i et klimaperspektiv. Trollvatnet er også del av Silsandmarka som etter reguleringsplanen i 
området ble vedtatt er kartlagt og verdisatt og trolig har fått en større og viktigere funksjon ved 
utbygging i de omkringliggende områdene på Silsand. 

 
Vi har merknader til at tiltaket ikke er konsekvensutredet med hensyn på naturmangfold, spesielt 
med tanke på fugl, men også eventuelle trua naturtyper og andre sjeldne arter. Berggrunnen består 
av relativt fattige bergarter, men det er mye myr og våtmarksområder og det er registrert sjøorre 
(VU) og havelle (NT) i området, jf. KU. Her burde det vært gjennomført nye kartlegginger. 
 
Tas til orientering – område inngår pdd i reguleringsplan som legger til rette for boligbygging. KDPB 
krever «ny» reguleringsplan, og i denne detaljreguleringen skal det redegjøres for bla ivaretakelse 
av myrområde. B9 – B12 er justert i sin avgrensning i rev plan okt. 2022. 
KU vil bli komplettert med nærmere redegjørelse vedr. boligbehov 
I møtet 4.11.22 vil kommunen forklare nærmere sin holdning rundt boligbehov og realisering av 
boligbygging. 

 
B22, B23, B24, B25 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til fortetting i boligområdene B22 – B25. 
For de smale byggeområdene som ligger nedenfor veg (også «eksisterende»), for eksempel B22, B23, 
B24, B25, er vår vurdering at det ikke må tillates ytterligere fortetting slik planbestemmelsene legger 
opp til, med bakgrunn i de hensynene som ligger bak § 1-8. 
Tas til orientering – mulighet for moderat fortetting opprettholdes. 

 
B6 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til etablering av boligfelt i området. Innsigelsen er begrunnet i 
hensynet til barn og unge og trafikksikker skoleveg. Området ligger på nedsiden av hovedvegen 
mellom Silsand og Islandsbotn. Mellom det ønska boligområdet og hovedvegen ligger det et etablert 
næringsområde. Adkomsten til det foreslåtte boligormdået går gjennom næringsormådet på en 
utflytende veg som ikke er regulert etter det vi kan se og heller ikke er stilt plankrav til. 
Tas til orientering – planforslaget opprettholdes. Bestemmelsen 3.4 fastsetter plankrav for B6. 
Veien fra fv til B6 er regulert i gjeldende reg. plan også fordi det ligger et kommunalt kommunalteknikk 
område øst for B6. 

 
Ved utlegging av arealet til annet enn grønnstruktur vil det være vesentlig å ta hensyn til at området i 
sin helhet lgiger i 100-metersbeltet langs sjø. På strekningen fra brua og sørover til område B4 er det 
i all hovedsak bygd ut langs fjøra og det er viktig at kommunen prioriterer hensynene som gjør seg 
gjeldende i 100-metersbeltet. 



 
 

B4 
Innsigelse 
Vi viser til vår innsigelse knyttet til 100-metersbeltet langs sjø. Østre del av området er regulert til 
bolig i eksisterende plan. Vestre del av området er uregulert. Det er i store deler av området tillatt 
bygging nærmest helt ned i fjæresteinene. For å ivareta og gjøre de resterende ubebygde områdene 
mer tilgjengelige for allmenheten må kommunen trekke grensen opp til om lag 25 meter fra fjæra i 
den østligste delen av området. I den aller østligste delen med eksisterende bolig må grensa trekkes 
i flukt med eksisterende bolig. 
Tas til orientering – planforslaget opprettholdes. 

 
B149 – B165 
Innsigelse 
For alle disse områdene viser vi til innsigelse knyttet til manglende konsekvensutredning. Ut fra en 
foreløpig vurdering av jordverninteressene i området ber vi kommunen være særlig oppmerksom på 
følgende områder i det videre arbeidet med planen: B163, B159, B156, B155, B151, B150, B149. 

 
For område B158 gjør også hensynet til 100-metersbeltet langs sjø seg gjeldende. Og vi vil gå i mot at 
området blir lagt ut til boligformål. Det er gjort inngrep i området og store deler er planert. Det er et 
større eksisterende lagerbygg i området. 

 
For områdene B149 og B150 må kommunen gjøre en vurdering av om det er ønskelig med 
ytterligere etablering av boliger i området. Området fremstår i dag som et slags boligfelt med om lag 
30 boliger. Vi vil komme med noen bemerkninger til konsekvensutredning og arrondering av 
området. Den sørvestre delen av området må justeres slik at det blir et belte mellom myra/bekken 
og boligområdet. Deler av området består av myr, deler av området består av fulldyrka mark. Arealet 
må justeres slik at det større sammenhengende fulldyrka arealet i nordvest blir ivaretatt. 
Område B149 er langstrakt og boligene ligger en og en langs vegen. De delene i sørvest som ligger 
på dyrka mark bør tas ut. Kommunen må også vurdere hvor i arealet det kan legges til rette for 
lekeareal dersom det skal bygges ytterligere i området uten reguleringsplan. 

 
De øvre delene av området ligger i område hensynssone H_310 Ras- og skredfare. Planen legger opp 
til utbygging uten reguleringsplan. Deler av området ligger i hensynssone H_310. Statsforvalteren 
viser til vår innsigelse til om manglende avklaring av reell fare på siste plannivå. 
Tas til orientering/vurdering – NVE sine innsigelser/merknader vedr. områdestabilitet mm vil bli 
ivaretatt. Flere boligområder vil bli redusert i størrelse i rev. plan okt. 2022. 
Planforslaget, slik det foreligger, er vurdert av kommunal landbruksmyndighet og det er avsatt 
hensynssoner landbruk for å ivareta kjerneområdene landbruk. 
KU og beskrivelsen skal kompletteres ift. relevante tema. 

 
N1 
Det er eksisterende næring på deler av området. Deler av arealet består av skog. Området ligger på 
nedsiden av veg mot sjø. I den nordligste delen av området er det på det smaleste satt av et belte på 
25 meter mellom næringsområdet og sjø. Vi ser av ortofoto og skråbilder at eksisterende inngrep er 
gjort helt ned til 10 meter fra sjø. Vi ber om at kommune følger opp etableringen i området slik at 
inngrepene faktisk forholder seg til det avsatte næringsområdet og grensen mot sjø. Byggesak har 
startet ulovlighetsoppfølging ift. ikke godkjent utfylling / bruk av område for en stund siden. 

 
Deler av arealet består av myr, vi ber om at plangrensen justeres i sørvest slik at myrområdet blir 
spart. Det går videre en bekk gjennom området som ender i et myrområde. 

 
Arealet har ingen plankrav knyttet til seg og vi viser til vår innsigelse knyttet til at planen tillater for 
store etableringer uten reguleringsplankrav. 
Tas til orientering – formålsavgrensning N 1 er justert i rev. plan okt. 2022. Kommunen kan ikke se 
at det er hensiktsmessig eller formålstjenlige at det legges inn plankrav for område N1. 



 
 

IDR2 – idrettsanlegg 
Innsigelse 
Det fremstår som uklart hva som tenkes etablert i området og hvilket behov det er for arealet. Det er 
heller ingen vurdering av mulighet for samlokalisering med områder på nedsiden av veg. Området 
ligger i sin helhet innenfor hensynssone H_310. Området ligger under marin grense og det er marine 
strandavsetninger i området. Det er ikke stilt plankrav for området. Vi viser til vår innsigelse om at 
reell fare ikke er avklart på siste plannivå. 
Området ligger i et større myrområde på om lag 4700 kvm, Svenskebakkmyra. Denne vil i sin helhet 
bli punktert og drenert ved utbygging i området, noe som vil føre til utslipp av klimagass. 
 
Tas til orientering – område IDR 2 er tenkt for uteaktivitet idrettsanlegg, camping ved stemninger, 
osv. (ingen utbygging) og bestemmelsene vil bli presisert ift. tillatt tiltak. 

 
 

Finnsnes – Trollvika 
 

B183 – B213, KBA2 
Innsigelse 
For alle disse områdene viser vi til innsigelse knyttet til manglende konsekvensutredning. Ut fra en 
foreløpig vurdering av områdene ber vi kommunen være særlig oppmerksom på en del av disse 
områdene i det videre arbeidet med planen. Generelt må kommunen vurdere behov for utbygging 
og i hvilke området det skal prioriteres å tillate boligutbygging med bakgrunn i samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging og en eventuell styrking av Trollvik skolekrets. For områdene B211, 
B209, B206, B203, B201, B199, B192 x2, B189 må det legges særlig vekt på hensynene som gjør seg 
gjeldende i 100-metersbeltet langs sjø. 
 
Tas til orientering/vurdering – Flere B-områder er redusert i omfang og KU og beskrivelsen vil bli 
komplettert ift. de aktuelle bebygde tomter. Kommunen kommer til å forklare sin holding ift. 
strandsone nærmere i møtet den 4.11.22. 

 
NAU 
Innsigelse 
Området er ikke konsekvensutredet. Området for naust er lagt tett inntil elveutløpet. Naustområdet 
må flyttes bort fra elveutløpet, Storelvkjeften. 
Tas til orientering/vurdering – aktuelt naustområde inngår i reguleringsplan som gjelder pdd. 

 
B131 (finner område ikke på plankartet) 
Innsigelse 
Området er på over 7 daa og må ha plankrav i tråd med det som kommer frem i 
konsekvensutredningen. Det må tas særlig hensyn til at området i sin helhet ligger i 100- 
metersbeltet til sjø, og vi viser til vår innsigelse knyttet til dette over. 

 
B135, B136, B138, B139, B140, B144, B145 
Innsigelse 
For disse områdene viser vi til vår innsigelse knyttet til 100-metersbeltet langs sjø som står over. I 
disse områdene mener vi arronderingen av boligområdene eller byggegrense mot sjø er 
problematisk med tanke på hensynene som gjør seg gjeldende i 100-metersbeltet langs sjø. For 
noen områder mener vi det ikke bør legges til rette for ytterligere boligbebyggelse. 
Tas til orientering/vurdering – Flere B-områder er redusert i omfang og KU og beskrivelsen vil bli 
komplettert ift. de aktuelle bebygde tomter. Kommunen kommer til å forklare sin holding ift. 
strandsone nærmere i møtet den 4.11.22. 
 

 
B145 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til området i sin helhet. Dette er et større nytt boligområde på 
nedsiden av vegen der det er dyrka mark, det er utfordringer med infrastruktur i området og 



 
 

området ligger i sin helhet i hensynssone H-310 ras og skredfare. På øversiden av veg er det et 
eksisterende boligområde som ikke er bygd ut. Vi vil også vise til vår innsigelse knyttet til samordnet 
bolig-, areal- og transportbehov og manglende vurdering av boligbehov i planforslaget. 
 
Tas til orientering/vurdering – planforslaget opprettholdes. 

 
 

Finnsnes – Skogen 
 

B124 – B130 Sandvikskogen 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmet innsigelse til de nye områdene lagt ut til boligformål i Finnsnesmarka. I 
gjeldende planforslag er disse benevnt B124 til B130, med tilhørende vegsystem (A1). 
Statsforvalteren opprettholder denne innsigelsen med tilnærmet samme begrunnelse som sist. 
Vi vil også legge til at området i dag består av skog med høg og svært høg skogbonitet. Deler av 
området er også innmarksbeite. Nedbygging av skog med høg og svært høg bonitet vil også frigjøre 
større mengder CO2. 

 
Innsigelsen vår er videre begrunnet i at kunnskapsgrunnlaget innen naturmangfold for disse 
områdene er for dårlig til å vurdere konsekvensene av tiltakene. Kommunen har konsekvensutredet 
områdene med hensyn på naturmangfold, men området er ikke kartlagt verken nå eller tidligere. 
Berggrunnen består av kalkglimmerskifer og kalkspatmarmor, og det er stor sannsynlighet for at det 
finnes miljøverdier av nasjonal eller vesentlig regional verdi, som ville hatt konsekvenser for planen. 

 
A1 - veier Sandvikskogen 
Statsforvalteren har innsigelse til veiene A1, da tiltaket ikke er konsekvensutredet. 
Konsekvensutredning må blant annet baseres på nykartlegging av naturmangfold, jf. begrunnelse 
over og rundskriv T-2/16, punkt 2 b). 
 
Tas til etterretning – hele boligfelt Sandvikskogen samt vei A1 er fjernet. Fjerning begrunnes 
hovedsakelig med den økende trafikkbelastningen boligfeltet vil generere i umiddelbart naboskap til 
Finnsnes skolegård. 

 
 

Finnfjordbotn 
 

Delområde Botnhågen næringsområde 
Området er et viktig og relativt stort næringsområde for Senja kommune med variert 
næringsaktivitet med både storhandel, verksted, industri og forurensende virksomhet. Regulert 
næringsarealer er stort sett utbygd. Næringsområde ligger tett opp til store sammenhengende 
boligområder, videregående skole, idrettsanlegg og regulerte friluftsområder, parkdrag og to 
gravlunder. 
Statsforvalteren savner en redegjørelse for status for de ulike funksjonene i området og hvordan en 
vurderer videre utvikling for området sett under ett. Området framstår med en uryddig blanding av 
næring og tungindustri tett opp i myke aktiviteter som gravplass, friidrettsanlegg, boliger og 
friluftsområde. Hovedgrepene fra opprinnelig plan med funksjonsdeling mellom næring, 
parklandskap med gravlund og idretts- og friluftsområder i nær tilknytning til boligområder og 
videregående skole, utfordres i planforslaget ved at næringsarealer ekspanderer som knoppskyting 
inn mot idrettsanlegg, gravlunder og parkdrag. I tillegg ligger et steinbrudd i sør som i stor grad også 
påvirker de samme myke funksjonene. 



 
 

Hvilke konkrete behov ligger til grunn for til dels store endringer i forhold til gjeldende planer? Svarer 
foreslåtte nye arealer til næringsformål ut dagens behov? Er muligheten for gjenbruk av arealer i 
dagens steinbrudd til næringsformål vurdert? 
Store deler av de regulerte boligområdene B55-B58 er ikke utbygd. Hvordan påvirker nærheten til 
næringsområdene videreutvikling av disse regulerte boligområder? Er det hensiktsmessig å 
videreføre dagens veglinje for A1; Nybrottsvegen? Hvordan vil bestemmelsens punkt 5.6 slå ut for 
disse områdene? Hvilke vurderinger ligger til grunn for å ta ut ferdigregulerte boligområder, gang- 
og sykkelvegforbindelser? 
Statsforvalteren ber om en grundigere redegjørelse og begrunnelse for valgte løsninger. 
For de ubebygde regulerte boligområder bør det vurderes om de er egnet for boligbebyggelse i det 
hele tatt. Dersom det er områder som egner seg for leilighetsbebyggelse, rekkehus eller terrassehus, 
bør disse settes av med krav til detaljregulering. 
 
Tas til orientering – Bothågen næringsområde har utviklet seg over flere ti år basert på gjeldende 
reguleringsplan 130. Flere etablerte næringsaktører har spilt inn arealbehov for å kunne utvikle seg 
videre. Kommunen vil redegjør for sitt ståsted og sine vurderinger i møtet 4.11.22. 

 
MAS1 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmet innsigelse til tiltak i Finnfjordmarka uten konsekvensutredning i forrige 
høringsrunde. Med bakgrunn blant annet i konsekvensutredningen er vår vurdering at denne 
innsigelsen står ved lag. 
Området ligger utenfor registrert forekomst i pukk- og grusregisteret. Behovet for å utvide 
massetaket er ikke grunngitt i konsekvensutredningen. Østre del av området inngår som en del av 
kartlagt friluftsområde Finnfjordmarka, verdsatt som svært viktig. Det ligger nært opp mot flyttlei for 
rein og det er verdifull natur i og i nærheten av området. Drenering av myra vil også ha en 
klimakonsekvens. 
Statsforvalteren hadde også merknader til første gangs høring da det er registrert en verdifull 
naturtype i området. Kommunen har ikke nevnt merknaden i konsekvensutredningen, og det er 
heller ikke nevnt at det er registrert en viktig naturtype innenfor planområdet. 
Konsekvensutredningen bygger dermed ikke på eksisterende kunnskap. 

 
Naturtypen er gammel barskog, furuskog, som er registrert som er et B-området og er kalt 
Bjørneholtet: https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00081532. 

 
Tiltaket omfatter torvuttak på ei dyp myr som er relativt rik (ikke nøysam) og som er på 43 dekar. 
Dersom en tar hull på deler av denne, vil også resterende deler av myra dreneres, med medfølgende 
tap av arter knyttet til myra. Det ser også ut som om deler av myra består av kalkspatmarmor i 
grunnen, mens resterende deler er glimmerskifer. I denne saken har kommunen ikke vurdert 
alternative områder som ikke omfatter myr eller viktige naturtyper med trua arter. Kartlegger har 
vurdert at det i området kan være sjeldne vedboende sopp- og lavarter knyttet til gamle furutrær, 
flere av disse kan være trua. Dette bør undersøkes nærmere. Det er også registrert viktige 
hekkeområder for horndykker (VU), stjertand (VU), storlom og smålom knyttet til myrer og småvann 
innenfor Bjørneholtet. Troms, nå Troms og Finnmark, har et spesielt ansvar for å ivareta 
horndykkeren (VU) på nasjonalt nivå, jf. handlingsplan for horndykker (DN-rapport 2009-7). Bevaring, 
restaurering eller forbedring av viktige hekkelokaliteter er et av tiltakene. 
 
.



 
 

Naturmangfold i Bjørnholtet 
Bjørnholtet er i Ecofact rapport nr. 84 «Kartlegging av verdifulle lokaliteter i Berg, Torsken, Tranøy, 
Lenvik og Sørreisa kommune» angitt som gammel furuskog med et mosaikkpreg med myrområder 
og innslag av løvskog. Skogen har relativt trivielt artsinventar av karplanter, men myrene og vannene 
er viktige hekkeområder for horndykker (sårbar), stjertand (sårbar), storlom, smålom, brunnakke, 
toppand, stokkand, småspove, gluttsnipe, rødstilk og grønnstilk. I tillegg er det registrert jordugle og 
perleugle innenfor området som trolig hekker i gode smågnagerår. 

 
Området er et verdisatt som viktig (Verdi B – regional verdi) for naturmangfold. Området er stort og 
fremstår som et godt utviklet, helhetlig og intakt økosystem. Området er grovt kartlagt og det kan 
derfor finnes flere sjeldne arter i området (jf. Ecofact-rapport). 

 
Vi fraråder utvidelse av masseuttaket i Botnhågen. Vi er bekymret for at naturmangfoldet knyttet 
Bjørnholtet kan bli utsatt for en «bit for bit»-nedbygging der en over tid reduserer områdets verdi for 
naturmangfold. Vi mener at kommunen/tiltakshaver bør fremskaffe mer detaljert kunnskap om 
områdets betydning for naturmangfold før en vurderer utvidelse av masseuttaket. 

 
Kunnskapsinnhentingen bør ha såpass god oppløsning at en kan gå opp langsiktige grenser der en 
kan klargjøre hvor menneskelige inngrep kan skje og der natur bare skal få lov til å være nettopp 
natur for naturmangfold, friluftsliv og primærnæringer som legger opp til bærekraftig bruk av natur 
f.eks. forsiktig hogst. 

 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener at selv om området ikke er klassifisert som nasjonalt 
viktig, dvs. verdi A, så har området såpass stor naturfaglig verdi at det fortjener å bli tatt vare på for 
fremtidige generasjoner. Skogen har et godt potensial til å utvikle seg og slik legge til rette for flere 
sjeldne naturtyper og arter. Områdets verdi tilsier at det har betydning for økosystemer som går 
lengre enn Senja kommune sine administrative grenser og kan derfor være viktige for 
naturmangfold og levere økosystemtjenester for flere tilgrensende kommuner. 
 
Reindrift 
Statsforvalteren fremmet ved første gangs høring innsigelse til utvidelsen av MAS1. Vi skrev da at vi 
kunne være åpen for en utvidelse av massetaket i en annen retning. Dette kan vi ikke se at er vurdert 
i det gjeldende planforslaget. 
 
Tas til orientering – planforslag opprettholdes og KU og beskrivelse vil bli komplettert. 
Kommunens vurderinger vil bli nærmere forklart i møtet 4.11.22. 
Både gjeldende reg. plan for masseuttak og driftskonsesjonen setter krav om revitalisering av 
uttaksområde etter at uttaket avsluttes 

 
N5 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til at det ikke er stilt plankrav for området. 
Tas til orientering – planforslaget opprettholdes. Området er faktisk fult ut i sammenheng med 
miljøprosjektet «Silica-deponi», og område tilhører Finnfjord AS. Kommunen kan ikke se at det er 
hensiktsmessig eller formålstjenlige å kreve detaljregulering for område N5. 

 
N6 
Innsigelse 
Eksisterende plan for området er plan 61, vedtatt 6.10.1983, som foreslås opphevet. Planen omfatter 
Senja videregående skole med tilhørende arealer for idrett/sport, idrettshall, parkering og boliger. I 
konsekvensutredningen står det at det ikke er registrert dyrkbar jord. Vi ser av kart at ca 3,5 daa av 
nytt areal er dyrkbart. Planområdet går over et bekkedrag og knyttes sammen med regulert p-plass i 
sør. Det kan se ut som at dette er for å få ny adkomst fra sør. I så tilfelle vil dette bidra til 
næringstrafikk gjennom bolig og skoleområdet. Arealet for N6 må endres slik at bekkedraget tas ut. 



 
 

Statsforvalteren fremmer innsigelse til at eksisterende plan oppheves uten krav til ny 
reguleringsplan. Potensiale for høyere utnyttelse av allerede regulerte areal/omdisponering av 
arealformål bør vurderes og sees i sammenheng med øvrig utvikling i området med omsyn til 
boligområde, barn og unges oppvekstsvilkår, videreutvikling av Senja VGS versus potensielle arealer 
til næringsformål. 
Tas til orientering – planforslag opprettholdes og KU og beskrivelsen vil bli komplettert. 

 
N7 
Innsigelse 
Arealet består av dyrkbar jord på et myrområde. Området ligger på sørsiden av Botnhågveien, og er 
lagt inn i det som i dag er idrettsformål og inn mot eksisterende idrettsbaner (IDR4). På det smaleste 
er det 13 meter mellom det foreslåtte næringsarealet og eksisterende idrettsbane. I 
konsekvensutredningen er det er problem med overflatevann i området. Dette problemet vil ikke bli 
mindre av å ta bort friområde med bekk og etablere næring på arealet. Blågrønne strukturer bør 
være gjennomgående og aller helst følge naturlige vannveier. I gjeldende plan er disse vannveiene 
sikra. I et klimaperspektiv er det uheldig å bygge disse igjen, særlig i tilfeller der behovet ikke er 
tilstrekkelig redegjort for. Vi vurderer det også som uheldig å punktere eksisterende grøntområde på 
sørøstsida av Botnhågveien. 
Tas til orientering – planforslag opprettholdes og KU og beskrivelsen vil bli komplettert. 
 

 
o_PT9 
Merknad 
Området omdisponeres fra offentlig byggeområde, idrett, sport og gangveg. Det omtalte 
problematikk med innlekking av overflatevann må sikres ved utarbeidelse av plan og bestemmelser. 
Tas til orientering. 

 
P3 
Innsigelse 
Arealet som ønskes satt av til parkering er på 16 daa. Dersom en regner at hver parkeringsplass tar 
15 kvm, gir dette i overkant av 1000 parkeringsplasser uten å beregne areal for inn/utkjøring etc. Vi 
ber kommunen redegjøre for behovet ut over det som står i konsekvensutredningen «Det ses på 
som nødvendig å ha større parkeringsarealer i dette området». Alternative plasseringer må også 
vurderes. Størstedelen av området består av myr og det går flere bekkedrag gjennom området. 
 
Tas til orientering/vurdering – nødvendig arealbehov parkering i tilknytning til idrettsanlegg og Senja 
videregående vurderes på nytt og beskrives i KU. 
 
Kommunen ber på generelt grunnlag om en nærmere forklaring hvor denne innsigelsen konkret er 
forankret/hjemlet, og om statsforvalterens begrunnelse er tilstrekkelig for å fremme en slik 
innsigelser. Dette spørsmålet gjelder også flere innsigelser fremmet ift. konkrete områder i 
strandsone. 
 

 
N8 
Innsigelse 
Ca 2/3-del av området endres fra park og friområde bekk. Friområde bekk bør videreføres som 
blågrønn struktur og sikre sammenhengende åpen overvannshåndtering fra Botnvatnet til o_BGS50 
og BGS48. Endringene er ikke konsekvens utredet. 
Tas til orientering – KU vil bli komplettert. 

 
N10 
Innsigelse 
Gangveg og eksisterende grønn buffer mot område for råstoffutvinning må sikres mellom GR2 og 
GR1. Tas til orientering/vurdering. Hvordan er denne innsigelsen ift. «sikret gangvei» konkret 
begrunnet? 
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