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Sted: Digitalt på teams 

Tid: 16.03.2022 kl. 13-1520 

Møteleder: Anne Øvrejorde Rødven 

Referent: Christina Solhaug Joakimsen 

 

Sak 1: Kommuneplanens arealdel i Senja kommune – oppstart med 

planprogram 
 

Deltakerliste 
(TFFK = Troms og Finnmark fylkeskommune, SF= Statsforvalteren i Troms og Finnmark) 

Sektormyndigheter 

Anne Øvrejorde Rødven Anne.ovrejorde@tffk.no  TFFK, plan 

Christina Solhaug Joakimsen christina.joakimsen@tffk.no TFFK, plan 

Randi Ødegård randi.odegard@tffk.no  TFFK, kulturarv 

Eivind Høstmark Borge Eivind.borge@tffk.no TFFK, friluftsliv 

Martha Kårevik Stalsberg martha.stalsberg@tffk.no TFFK, klima 

Harald G Johnsen Harald.johnsen@tffk.no TFFK, kulturarv 

Anne Eriksson Steigen anne.steigen@tffk.no TFFK, folkehelse 

Stein Arne Rånes stein.a.raanes@tffk.no TFFK, næring 

Bjørn Roar Walsøe Bjorn.roar.walsoe@tffk.no TFFK, samferdsel 

Helga Elisabet Instanes helga.instanes@tffk.no  TFFK, samferdsel 

Oddvar Brenna fmtrobr@statsforvalteren.no  SF, plan 

Astrid Fjose asfjo@statsforvalteren.no  SF, plan 

Iris Jæger fmtrija@statsforvalteren.no SF, plan 

Lars Smeland smlar@statsforvalteren.no SF, plan 

Elina Hakala elina.hakala@samediggi.no  Sametinget, areal og miljø 

Anita Andreassen anan@nve.no  NVE 

Søren Elkjær Kristiansen sek@nve.no  NVE 

Arita Stene arita.stene@dirmin.no Direktoratet for mineralforvaltning 

Kjell Ove Schei kjell.ove.schei@vegvesen.no Statens Vegvesen 

Tor Vidar Olsen tor.olsen@kystverket.no Kystverket 
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Audun Århus auarh@fiskeridir.no Fiskeridirektoratet, kyst og havbruk 

Øystein Løvli Oystein.lovli@forsvarsbygg.no Forsvarsbygg 

Senja kommune 

Tom-Rune Eliseussen tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no Ordfører 

Hogne Eidissen hogne.eidissen@senja.kommune.no  Rådmann 

Hege Vigstad hege.vigstad@senja.kommune.no  Kommunalsjef samfunnsutvikling 

Torkel Johnsen torkel.johnsen@senja.kommune.no  Leder UFS 

Sylvia Friedrich sylvia.friedrich@senja.kommune.no  Fagansvarlig plan og byggesak 

Wenche Pedersen wenche.pedersen@senja.kommune.no Virksomhetsleder plan og utvikling 

Estela Garcia Novo estela.garcia.novo@senja.kommune.no  Planlegger 

Audun Sivertsen Audun.sivertsen@senja.kommune.no Planlegger 

Oda Eithun Paulsen Oda.eithun.paulsen@senja.kommune.no Planlegger 

 

Møtereferat 
• Møteleder ønsket velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 

 

Innledning v/Senja kommune 
Ordfører innleder og presenterer. 

Sylvia Friedrich presenterer planarbeidet og planprogrammet. 

 

Innspill fra sektormyndighetene 
 

Fylkeskommunen 

• Veldig flott med politisk deltakelse. Veldig nyttig og gir god forankring 

• Godt og gjennomarbeida planprogram. TFFK gir innspill basert på sine fagområder på 

folkehelse, friluftsliv, klima, kulturarv, samferdsel og plan. 

• Planprogram tilfredsstiller i stor grad krav iht. pbl. § 4-1, men med noen behov for 

konkretiseringer. 

• Tre overordna tema i arealplanlegginga trukket frem i planprogrammet. Det er ikke nevnt 

hvordan disse konkret skal benyttes og overføres til i planprosessen og heller ikke hvordan 

man har valgt ut disse tre. 

o  «Leve hele livet» eget fokus uten at det er nevnt hvorfor dette er et overordna tema 

og ikke f.eks. barn og unge som er trukket frem av ordføreren i sin presentasjon 

o Bra fokus på klima i planprogrammet og som eget fokusområde. Viser til veileder for 

konsekvensutredning av miljøkonsekvenser og klimasårbarhetsanalyse. 
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o En ting er hvordan skape gode fysiske omgivelser, bedre kvalitet for eldre og 

håndtering av klima - en annen ting er hvilke kvaliteter og ressurser kommunen har 

og består av, da spesielt naturgitte og menneskeskapte ressurser. Hvordan ta vare på 

det man har som er verdt å ta vare på. 

• Kommunen har laga gode og nyttige arealstrategier 

o Hvordan ivareta både konsentrert og spredt utbyggingsmønster sett i sammenheng 

med f.eks. SBAT og infrastrukturutfordringer (trafikksikkerhet, gang-/sykkelvei, 

kollektivløsninger) 

o Fokus på gående og syklende i kommunesenteret – må overføres konkret gjennom 

begrensning av bilbruk og parkering fastsatt gjennom bestemmelser 

o Positivt med fokus på funksjonell og bærekraftig strandsoneforvaltning. Viktig å ha 

allmenhetens interesser i førersete med fokus på funksjon, adkomst, mulighet for 

telting og samla belastning. 

o Viktig grep med hensynssoner rundt viktige arealtyper som er felles goder for 

klima/miljø. Hvordan vil arealstrategien samsvare med konkrete målsetninger i andre 

kommunale planer som eksisterer og som er under utarbeiding? 

o Fritidsbebyggelse. Bra med en helhetlig gjennomgang. Mange 

dispensasjonssøknader, særlig i strandsona. 

o Positivt med tilbakeføring av uhensiktsmessige utbyggingsområder. Arealnøytralitet i 

planarbeid i fokus flere steder som kan være til inspirasjon. 

• Utredningstema og kunnskapsgrunnlag 

o God gjennomgang av utredningstema, men lite om kunnskapsgrunnlaget generelt og 

hvordan utredningene tenkes gjennomført. Trekke ut i tabellformat kan gi bedre 

oversikt. 

o Oversikt over planer/strategier som skal utarbeides iht. planstrategien hvor flere 

fungerer som kunnskapsgrunnlag – beskrive hvordan disse prosessene skal 

samkjøres eller bidra i kommuneplanarbeidet? 

o Folkehelseoversikten fra 2019 kapittel 5.7. kommer med konkrete utfordringer 

relevant for arealplanen. 

o Fokus på trafikksikkerhet og samferdselsplaner. Primært punktutbedringer som ev. 

stiller krav om reguleringsplan for fylkesveier. 

o Senja rik på verdifulle kulturminner/-miljø for alle tidsperioder og med interesse 

lokalt og internasjonalt. Utfordringer med kunnskapsgrunnlaget og bør 

konkretiseres. Fylkeskommunen kan f.eks. bidra med registreringer i Askeladden 

etter forespørsel fra kommunen 

o Oppstart av flere relevante planer knytta til friluftsliv sommeren 2021, bl.a. 

kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Avgjørende at revisjonen foreligger før 

arealformål vurderes. Besøksforvaltning må knyttes opp mot aktivitet på land, ikke 

bare i sjø/strandsone. 

• Konsekvensutredning 

o Godt grep at arealstrategier tas med i KU 

o Viktig at endringer iht. gjeldende plan konsekvensutredninger – ikke endringer i 

faktisk bruk. Dette gjelder særlig fradelte bolig- og fritidseiendommer, som også må 

konsekvensutredes. 

o Samla virkninger må også utredes. 

o Ved endring i byggegrense mot sjø må konkrete strandsoneverdier kartlegges, 

virkninger vurderes og synliggjøres i planen 



4 
 

• Bra og viktig med gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner. En viktig vurdering er 

hvorvidt bestemmelser kan overføres fra detaljnivå til kommuneplannivå. For samferdsel er 

det viktig å videreføre rekkefølgebestemmelser og byggegrenser. I tillegg er også flere 

kulturminner gitt juridisk vern i reguleringsplaner, og disse er ikke direkte overførbare til 

kommuneplannivå. 

• Innspill til planarbeidet 

o «Senjapakka» relevant. Arealdisponering for framtidig tunnelinnslag bør inngå i 

arealplanen. 

o KULA (viktige kulturlandskap) gjelder for deler av gamle Torsken kommune. 

Retningslinjer for forvaltning anbefales tilknytta arealplanen, kan også enkelt 

omsettes for andre områder i Senja. 

o Påpekt at myrer ikke skal nydyrkes eller brukes til bygging. Hensiktsmessig å bruke 

hensynssoner her. 

• Oppsummering 

o Applaus for høyt ambisjonsnivå. Komplekst arbeid med mye å forholde seg til. 

o Kunnskapsgrunnlaget viktig – hva vet man og hva trenger man vite mer om. 

o Fylkeskommunen deltar gjerne som sparringspartner og veileder i selve 

planprosessen. Deltar også gjerne på møter for drøfting av utvalgte tema og 

fagområder 

o Bruke regionalt planforum proaktivt for å unngå potensielle innsigelser. Viktig å 

komme med planen før høringsfasen. 

 

Statsforvalteren 

• Kommunen har pekt på alle relevante hensyn med klart bilde av sine utfordringer. 

• Interessant planarbeid fremover – utvikling av interessant region og samtidig slå sammen fire 

tidligere kommuneplaner 

• Hvordan kondensere og konkretisere alle interesser og hensyn til omfang og lokalisering av 

arealformål? Spent på hvordan alt dette skal omsettes til en ferdig plan. 

• Ingenting imot oppdeling av en landdel og sjødel. Selv om sjødelen er relativt ny peker nylige 

dispensasjonssøknader på behov for revidering. 

• Hvordan håndtere utbyggingsmønster kombinert med ressursvern? 

o Godt grep å evaluere mulighetsrommet i gjeldende planer. Vil bli utfordret på faktisk 

behov og hva som ønskes videreført. 

o Vesentlig å definere gode byområder og ikke minst tettstedsnivåer. Fire tidligere 

kommuner med ulike forventninger til utvikling. 

o Utvikle gode næringsarealer, jf. Senjahopen, Husøy og Klubben som er nevnt av 

kommunen. 

o Håndtering av spredt utbyggingsmønster i LNFR – definere utbyggingsbehovet i de 

ulike bygdene. Flere måter å omsette dette i kart, både som formål LNFR-spredt men 

også formål bolig/fritids/næringsbebyggelse med bestemmelser etter pbl. § 11-10. 

o Skarpt fokus på reguleringsplaner i Torsken og Lenvik i de tidligere planer. Mulig å se 

på andre verktøy enn reguleringsplaner for utvikling. 

o SBAT – sette klare grenser mellom byggeområder og LNFR. Må gjelde både for 

Finnsnes/Silsand og lokalsentre. 

• Må kartfeste landbrukets kjerneområder, jf. regional plan for landbruk. 

• Reindriftsinteresser må håndteres. Særlig gjelder dette flyttleier. 
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• Mange viktige naturområder å ta vare på. Gode arbeidsprosesser i gang på 

naturtypekartlegging 

• Fornøyd med evaluering av strandsonen. Statsforvalteren opptatt av differensiert 

stransoneforvaltning. Senja med mange viktige strandområder, f.eks. Ersfjorden med både 

lokal og internasjonal interesse. 

• Sikker byggegrunn viktig tema. Snø og steinskred utfordring for veisystem og 

næringstransport. 

• Friluftsliv, klima og bærekraft må også hensyntas. 

• Vesentlig med gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner – hvilke man vil beholde og ikke 

beholde. Viktig å se på overføringsgrad av f.eks. bestemmelser. 

• Planarbeidet må også ses opp mot arbeidet med kommunedelplan for bynære områder. 

• Er gjerne med på fortløpende drøftingsmøter når kommunen har behov for det. 

Statsforvalteren stiller opp der kommunen ønsker det på utvalgte tema, f.eks. landbruk, 

reindrift, naturmangfold, friluftsliv og strandsoneforvaltning. Opp til kommunen å gi 

tilbakemelding om behovet. 

• Ønsker planen i regionalt planforum før høring. Mulig å luke ut potensielle innsigelser og 

konfliktpunkter 

• Konsekvensutredning 

- Alle nye områder på konsekvensutredes. 

- Ved overføring av arealformål fra gjeldende kommuneplaner bør det vurderes om 

grunnlaget er godt nok. Jf. f.eks. lite fokus på sikker byggegrunn i Torsken sin plan fra 

2010. 

- Viktig med samla vurdering av utbyggingsmønsteret og ressursvern. Vil kunne bidra til at 

sektorinteresser må vike dersom kommunen har belyst og argumentert godt nok i 

planen. 

- Naturmangfoldloven må ivaretas. 

• Modell for konsekvensutredning som har utviklet seg i Troms, jf. særlig forrige revidering i 

Tranøy, egnet. Vesentlig at alle temaer er med og at de er tilstrekkelig argumenter og med 

godt kunnskapsgrunnlag. 

• Forventninger til planprosessen 

- Medvirkning. Tydelig og klart opplegg. Ha med særskilte grupper og god politisk 

forankring og oppslutning. 

- Kommunens selvråderett styrt av hvor godt man har klart å omsette nasjonale 

forventninger. Kommunalt handlingsrom kan oppleves stort, men samtidig bundet av 

nasjonale forventninger og krav fra ulike sektormyndigheter. 

- Alle regionale myndigheter skal bidra, både rett og plikt til å delta. Statsforvalteren 

samordner ev. innsigelser fra ulike sektormyndigheter. 

- Fornøyd så langt at ordfører deltar i planarbeidet. Erfaring at dette gir god kobling 

mellom administrativt og politisk nivå. Ordfører som videreformidler i møte med 

sektorer. 

 

Sametinget 

• Sametinget gir også tilbakemelding til høringen og begrenser innspillene her. 

• Ryddig, lettfattelig og godt oppbygd planprogram.  

• Sametingets planveileder ikke nevnt i planprogrammet. Revidert for ett år siden. 
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• Arealstrategiene er interessante og positive. Positivt med fortetting og utvikling i 

eksisterende utbygde områder. Viktig for reindriftsnæringa at det ikke nedbygges. 

• Medvirkning viktig for samiske lokalsamfunn og forventer at dette legges til rette for. Jf. 

samisk kultursenter, m.m. 

 

Fiskeridirektoratet 

• Viser til veileder for planlegging i sjø 

• Viktig at kommunen benytter Yggdrasil 

• Vil komme med anbefalinger i innspill til oppstartsvarsel. Unngå kampen om arealer og 

planlegger for sameksistens. 

• Ulik planleggingspraksis for akvakultur i de ulike kommunene. Noen arealer ikke i drift – se 

om arealer er egna ev. egna for noe annet. Presentere en plan med relevante arealer. 

 

NVE 

• Bra og ryddig planprogram. Viser at det er et godt stykke arbeid som skal gjøres. 

• Utfordringer i Senja innenfor alle NVEs fagområder (flom, erosjon, skred, vassdragsmiljø). 

o Vassdrag. Fire verna vassdrag i kommunen som må tas hensyn til. 

o Skredfare. 15 områder kartlagt i 2019, ni nye områder kartlegges i 2022. 

o Grunnforhold og kvikkleire. Ikke kartlagt og dermed ingen god oversikt. Behov for 

ekstra fokus på utfylling i sjø og tiltak i strandsonen – spesielt mtp. havbruksnæringa 

og tiltak i strandsonen: hvordan dokumentere og ivareta sikkerhet i 

plandokumentene. 

• Tilrettelegges for en del næringsarealer som ofte er store områder med store tette flater. 

Viktig med fokus på overvann og hvordan man ivaretar dette – gjerne tenke blågrønn 

struktur med alternative løsninger: grønne lunger, grønne tak, m.m. 

• Ny veileder for håndtering av overvann i arealplaner utgitt nettopp. 

• Bra med fokus på klimaendringer og samfunnssikkerhet og vurdering av effekter. 

• Enig med bruk av temakart. Godt hjelpemiddel, men de er ikke juridisk bindende. 

Fareområder anbefales lagt inn som hensynssoner. 

• Positivt med fortetting enn fokus på spredt bebyggelse. Forhåpentligvis færre 

dispensasjoner. 

• NVE stiller gjerne på møter underveis. 

 

Statens vegvesen 

• Variert og omfattende veinett i Senja.  

• Trafikksikkerhet. Fokus på bygging av gang- og sykkelvei, men også andre faktorer med 

betydning for trafikksikkerhet. 

o Spredt utbygging og økt gang/sykkeltrafikk 

o Frisikt i kryss og avkjørsler 

o Byggegrenser til vei 

o Antall avkjørsler og beliggenhet. Bedre å konsentrere avkjørsler. 

• Mange veier bygd uten forutsetning for tungtrafikk. Bæreevne, stigningsforhold og dårlig 

kurvatur. Likevel viktig å ivareta veiene som transportfunksjon men dessverre ikke ubegrensa 

midler for å bygge nytt eller gjøre omfattende utbedringer. 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2022/veileder2022_04.pdf
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• Være obs på økende henvendelser fra befolkning boende langs vei med utfordringer på støy 

og støv. Gjelder også boliger utenfor byggegrensen på 15 meter. Bør tillegge dette vekt mtp. 

spredt utbygging av boliger og fritidsbebyggelse. 

• Nasjonal turistvei Botnhamn til Gryllefjord, med arm til Husøya og Mefjordvær. Investert mye 

penger i tilretteleggingstiltak fra Statens vegvesen, opptatt av at særegenheten ved 

strekningene ivaretas.  

• Troms og Finnmark fylkeskommune er veiforvalter, men Statens vegvesen ønsker også å 

motta høringer relatert til disse veiene som sektormyndighet. 

 

Forsvarsbygg 

• På land er det få installasjoner i kommunen. De som eksisterer, trenger ikke kartfestes som 

forsvarsformål 

• I sjø er forsvaret en stor aktør, jf. stor høring ang. struktur på skytefelt i sjø. Senja omtrent 

omringet av skytefelt. Strukturen fastsettes sannsynligvis denne våren. 

• I arealplansammenheng kun faste installasjoner som ikke tillates innenfor skytefeltområder. 

Fiskeri kan hovedsakelig operere uhindret i områdene, men ikke akvakultur. 

• Skytefeltene må avmerkes som hensynssoner, både nye og gamle. 

• Anbefaler å kontakte Forsvarsbygg for å avklare underveis hvis man ser det kan oppstå 

konfliktpunkter 

 

Direktoratet for mineralforvaltning 

• Planprogrammet viser at kommunen har god oversikt over områder avsatt til 

råstoffutvinning 

• Fornøyd at det tas en gjennomgang av eksisterende masseuttak. Fordelaktig ved vurdering av 

tidsaspekt og behov av masser i fremtiden 

• Prioritere å benytte eksisterende områder heller enn avsetting av nye. 

• Legge til rette for mer lokale uttak ved større utbygginger for å slippe lang transportvei. 

Reduserer klimagassutslipp. 

• Opptatt av at ikke fornybare mineralressurser sikres som hensynssoner slik at de ikke bygges 

ned. NGU sin database nyttig å bruke. 

• Stiller gjerne opp i drøftingsmøter. 

 

 

Mattilsynet (ikke til stede i møtet men gitt skriftlig innspill) 
- Hensyn rundt drikkevann  

- Hensynssoner til drikkevannskilder, også reservekilder. 

- Sikringssonebestemmelser er nedfelt i arealplanens tekstdel. 
- Bestemmelser om at nye bolig og hyttefelt skal ha trygt vann. 
- Oversikt over alle vannverk, kommunale og private samt avløp. Synlig i plankart. 

 
- Andre viktige tema: 
- bruk og vern av sjø og vassdrag 

- hensyn til plantehelse og spredning av planteskadegjørere 

- helse hos akvatiske dyr og mulig overføring av smitte. 
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Diskusjon/oppsummering 
 

Sylvia 

• Veldig godt møte med mange gode tips og veiledning 

• Fint å få bekreftelse at man ikke er på villspor 

 

Tom-Rune 

• Konstruktivt møte med gode tilbakemeldinger 

• Ser frem til videre samarbeid 

• Skredproblematikk. Kommunens geografi gir store utfordringer. Viktig med god dialog med 

NVE. 

• Viktig for Senja kommune med godt samarbeid med reindrifta. Hatt møter med 

reindriftsdistriktene og er opptatt av at denne næringa skal ivaretas. 

• Enige med innspillene ang. fortetting. Særlig fritidsbebyggelse. 

• Politisk forankring og involvering er satt som en selvfølgelighet. Sterkt fagutvalg i kommunen 

(UFS).  

• Trafikksikring. Jobbes med Senjapakke og egen satsning på samferdsel. Jobbes med flere g/s-

veier i Finnsnes. Men ønsker også grep i Trollvika, Finnfjordbotn, forbi Klubben, m.m. 

Vektberegninger på brua gjennomføres for ev. g/s-trase. Jobber med mange tiltak og mange 

grep. 

• Forsvarets øvingsaktivitet og skjæringpunkt mellom fiskeri/oppdrett, men også f.eks. 

reiselivsaktivitet. Håper på godt samarbeid for å få et nyansert vedtak ang. skytefeltområder. 

• Mineralressurser. Hjørnesteinsbedriften Skaland grafittverk. Avdekket nye forekomster som 

man vurderer å se på. Viktig at disse arealene hensyntas. 

• Skal jobbe så godt at det ikke blir innsigelser når høringen kommer 

• Takknemlig for sterk og kompetent fagavdeling i kommunen 

 

NVE 

• Fjordgård og faresonekartlegging. Gjøres tiltak og kartlegging for å ivareta området og skape 

utvikling. 

 


