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Regional plan for reindrift; planprogram - uttalelse fra Lenvik 
kommune 
 
Viser til brev dat. 12.4.17 der det bes om uttalelse til planoppstart og planprogram 
Regional plan for reindrift. 
 
Aktuell uttalelse fra Lenvik kommune gis fra administrativt nivå, og kopi av svarbrevet 
sendes til Ordfører og planutvalgsleder til orientering. 
 
Lenvik kommune har følgende innspill til planoppstart og det videre arbeidet med den 
aktuelle regionale planen: 
 
 I planprogrammet s. 13 nevnes at eventuelle kommunesammenslåinger vil trolig 

ha liten betydning for arbeid med regional plan for reindrift i Troms. Etter Lenviks 
vurdering bør planens eventuelle konsekvenser for den nye Senja kommune 
utredes nærmere i det videre planarbeidet. 

 Lenviks arealdel ble vedtatt med hjemmel i pbl fra 1985, og dermed hadde 
kommunen ingen anledning til å fastsette hensynssoner i arealdelen. I Lenviks 
planstrategi 2016-2019 er det fastsatt at både kommuneplanens arealdel og sjødel 
skal revideres. Revisjon av sjødelen vil trolig satt i gang om kort tid som et 
interkommunalt planprosjekt. Revisjon av arealdelen vil trolig bli lagt på vent inntil 
ny planstrategi til fordel for andre prioriterte kommunale reguleringsprosesser 
knyttet til næring og bolig. 

 Regional plan må hensyn ta føringer og rammen i relevante kommunale planer, 
f.eks. næringsplanen, kommuneplanens samfunnsdel, boligpolitisk handlingsplan, 
m.fl..  

 Lenvik kommune har påbegynt en rekke planprosesser der reindriftsinteressene 
kan være berørt. I denne sammenheng ønsker kommunen et tett samarbeid, og 
en konstruktiv dialog med Fylkeskommunen slik at både kommunens og 
reindriftsnæringens interesser ble hensyn tatt på en hensiktsmessig og gangbart 
måte. 

 Lenvik kommune ligger innenfor Nord Senja og Fagerfjell reinbeitedistrikt. Lenvik 
halvøya ligger utenfor reinbeitedistriktene, men det går flere drivingsleir «over» 
Lenvik halvøya. Kommunen sikter på å utarbeide bl.a. ei forskrift som legger til 
rette for snøscooterkjøring bl.a. på Lenvik halvøya. Det ble også påbegynt en 
rekke reguleringer innenfor Lenvik halvøya, og eventuelle interessekonflikter med 
reindriftsnæringen må avklares/tydelig gjøres i denne sammenheng. Planlegging 
«Rekreasjonsløype, jfr. Motorferdselloven» vil trolig bli startet opp februar 2018. 
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 I planprogrammet nevnes at regional plan gir grunnlag for mer detaljert planlegging 
vedr. reindrift på kommunalt nivå. I denne sammenheng gjøres oppmerksom på at 
kommunene generelt sett kun råder over relativ begrensete planressurser, og 
derfor bør det tilstrebes at mest mulig relevante forhold avklares i regional plan 
også sett i sammenheng med de ulike gjeldende kommuneplaner. Videre bør 
regional plan samt retningslinjer utformes på en «brukervennlig» måte, slik at både 
arealplanlegger og byggesaksbehandler men også befolkningen generelt har 
mulighet til å bruke planen på en hensiktsmessig måte. 

 Kommunen anser det som positivt at regional plan skal danne grunnlag for en mer 
enhetlig forvaltningspraksis når det gjelder dispensasjoner og behandling av 
reindriftsinteresser i reguleringsplanarbeid, og at det digitale kartgrunnlaget skal 
styrkes. Plan-, bygge-, og delingssaker håndteres i dag full- elektronisk, og effektiv 
og kundeorientert saksbehandling krever i denne sammenheng at også relevante 
reindrifts-kartbaser foreligger i digitalt og «forståelig» form, og at de basene er 
allmenn tilgjengelig. 

 I planprogram s. 34 vises til eksempler der arealkonflikter oppleves, og avsnittet 
avsluttes med at regional plan bør omtale de nevnte temaene. 
Flere av de nevnte arealbrukskategoriene har stor betydning for Lenviks (og Senja 
kommunens) videre positive utvikling. Med denne bakgrunn anmoder Lenvik 
kommune om at de aktuell konfliktområder/arealutfordringer belyses på en helt 
konkret og detaljert måte, og konsekvensene for reindriftsnæringen men også 
konsekvensene for annen arealbruk analyseres på en grundig måte, og 
resultatene fra KU-utredningen må tydelig gjenspeile seg i planforslaget. 

 
Lenvik kommune ønsker lykke til med aktuell plan, og vi ønsker å bidra på en konstruktivt 
måte i den videre prosessen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 

Sylvia Friedrich 
Fagleder plan- og byggesak 
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