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Kommuneplanens arealdel for land- og sjøarealene i Senja 
kommune 2023-2040 
 
Planprogram og overordnet arealstrategi til offentlig ettersyn og høring 
 
Notatet er utarbeidet med bakgrunn i forslag til fellesplanprogram for Kommuneplanens arealdel for 
land- og sjøarealene i Senja kommune 2023-2040 som er lagt ut til offentlig ettersyn og høring. 
 
Senja kommunestyret har tidligere konkludert at kystplanarbeid er «fersk-vare», og det vil trolig oppstå 
behov for hyppig rullering av sjødelen. 
Med denne bakgrunn legger Senja kommune opp til en felles planprosess for KPA landområde og 
KPA sjøområder, og at det fattes to planvedtak, slik at Senja kommune har en plan for landområder 
og en for sjøområder. 
Funksjonelt og arealmessig samspill mellom sjø- og landdelen vil få stort fokus i den videre 
planprosess. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020-2032, vedtatt 11.12.2019 er utgangspunktet 
for ny KPA for land- og sjøområdene for Senja kommune. 
 
Utgangspunktet for KPA arbeidet er 4 kommunedelplaner vedtatt i de 4 tidligere senjakommunene, 1 
kystplan vedtatt i Senja kommune og 1 kommunedelplan for bynære områder som er i prosess. 
For å sikre at KPA for Senja kommune baseres på en «ny og samlet» arealpolitikk i Senja kommune – 
sammenlignet med ulik politikk og kultur i de 4 tidligere kommuner – er det utarbeidet en overordnet 
arealstrategi som skal være bindeledd mellom KPS og KPA. 
 
Forslag til overordnet arealstrategi er innlemmet i planprogram KPA Senja kommune, men strategien 
vil bli vedtatt som eget dokument. Arealstrategien skal også legges til grunn i all annen relevant 
planarbeid kommunen gjennomfører. 
 
I regionalt planforum ønsker Senja kommune å orientere om: 
 
 Utgangspunktet for planarbeidet er 4 kommunedelplaner vedtatt i de tidligere senjakommunene, 

1 kystplan vedtatt i Senja kommune og 1 kommunedelplan for bynære områder som er i 
prosess. Ulikt vedtakstidspunkt og lovgrunnlag, samt ulik politisk tilnærming og kultur i de 4 
senjakommunene gjør, at utarbeidelsen av KPA for Senja kommune vil ha andre «karakter-
trekk» enn en ren revisjon av KPA. 

 Arealreservene i Senja kommune basert på gjeldende planstatus. 
 Planlagt opplegg for utredning og pol. og annen medvirkning 

 
Som en del av tilbakemeldingen fra regionalt planforum ønsker vi: 
 
 Generell tilbakemelding på planprogram og overordnet arealstrategi 
 5 (6) kommunedelplaner med 5 (6) ulike sett planbestemmelser og intensjoner og behov som 

ble lagt til grunn i de 4 senjakommunene. Med denne bakgrunn ønsker kommunen en generell 
tilbakemelding om hvordan kan Senja kommune ved KPA utarbeidelsen fremme arealpolitikk 
kontinuitet/stabilitet og samtidig møter behovet og muligheter Senja kommune har framover. 



 Side 2 av 2 

 

 Generell tilbakemelding om mulige samarbeidsformer med regionale sektormyndigheter i 
planarbeidet underveis (i tillegg til møter i regionalt planforum). 

 Generell tilbakemelding om nivå og omfang på utredningsarbeidet 
 Generell tilbakemelding om hvilke forventninger regionale sektormyndigheter har til planprosess 

og planinnhold KPA Senja kommune. 
 Andre innspill til det videre planarbeidet fra planforum? 
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