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

Fylkeskommunens uttalelse med innsigelse til 2. gangs høring - 
Kommunedelplan for bynære områder, Senja kommune 

……. 
 

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til 2.gangs høring og utlegging av kommunedelplan 
for bynære områder i Senja kommune til offentlig ettersyn. Troms og Finnmark fylkeskommune 
er gitt høringsfrist 10.desember 2021. 

 
Saksopplysninger 
Formålet med kommunedelplan for bynære områder er ifølge planforslaget «å legge til rette for 
en utvikling som gir en god og levende kommune med variert tilbud og mangfoldig bomiljø. 
Planen skal legge tydelige rammer for de som vil bygge, og være et verktøy for god og effektiv 
saksbehandling i plan- og byggesaker» 
Planområdet er 21,5 km² stor 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 

 

 
 

Postadresse: 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Postboks 701, 9815 Vadsø 

Kontakt: 
E-post: postmottak@tffk.no 
Telefon: 77 75 50 00 

Nettside: 
tffk.no 

Dato: 06.12.2021 

Dok.nr: 21/04381-14 

Deres ref: 2020/1428-36 
 
Saksbehandler: 

2017/848 
Anne Øvrejorde Rødven 

Troms og Finnmark fylkeskommune fremmer med hjemmel i plan- og bygningslovens §5-4 
følgende innsigelse til 2.gangs høring av kommunedelplan for bynære områder, Senja kommune: 

 
a) Manglende konsekvensutredning av samlede virkninger av planforslaget og enkeltområder 
b) Manglende ivaretakelse av samordna bolig-, areal og transport og manglende rammer for nye 
tiltak som følge av planforslaget jfr. pbl. § 11-5 
c) Manglende vurdering ved oppheving av gjeldende reguleringsplaner 
d) Boligområder Sandvikskogen, B124-130 - svært viktig friluftsområde og manglende 
begrunnelse 
e) Manglende vurdering - boligområder uten plankrav 
f) Manglende vurdering ved fastsetting av generell byggegrense mot sjø 
g) Manglende rammer og betingelser for nye tiltak innenfor arealformål blågrønn struktur 
h) Manglende vurdering for fastsetting av byggegrense langs fylkesveg 
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Kort oppsummering av fylkeskommunens vurdering av planforslaget 
Senja kommune har sendt på høring et omfattende planforslag med god beskrivelse av intensjon 
og ambisjoner. Fylkeskommunen vurderer likevel at intensjonen ikke gjenspeiles i planforslaget 
og planen inneholder flere planfaglige mangler som må rettes opp før den kan vedtas. 

 
 

Medvirkning og dialog 
Det er etter førstegangshøring gjennomført to dialogmøter med kommunen, disse har imidlertid 
ikke fungert som drøftingsmøter etter innsigelser ved 1.gangs høring, mer som 
informasjonsmøter på overordnet nivå. Planen er presentert for regionalt planforum før 1. gangs 
høring og var innmeldt til planforum i september, men ble trukket like før møtet. 
Fylkeskommunen finner det beklagelig at planen ikke er fremmet for regionalt planforum før den 
ble lagt ut til 2.gangs høring, da dette trolig kunne bidratt til løsning og dialog rundt flere av 
innsigelsene som nå fremmes. 

 
Innsigelser 

 
Fylkeskommunen har funnet grunn til å fremme følgende innsigelser med utgangspunkt i våre 
berørte fagområder og manglende oppfølging av lovkrav. 

 
a) Innsigelse til mangelfull konsekvensutredning - samlede virkninger av planforslaget og 
enkeltområder 
 
Samlede virkninger av planforslaget 
Kommunen har siden førstegangshøringen utført konsekvensutredning av enkeltområder, noe 
Som manglet ved førstegangshøringen. Fylkeskommunen vurderer likevel at 
konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller de formelle krav som følger av Forskrift om 
konsekvensutredninger (KU-forskriften). KU-forskriften § 18 er tydelig på hva som kreves for 
konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel og vi kan ikke se at det er utført 
konsekvensutredning av de samlede virkninger av planen samtidig som flere enkeltområder ikke 
er inkludert i den konsekvensutredningen som er utført. 

 
Spredt boligutbygging - LSB2-områder omgjort til boligområder 
Det mangler konsekvensutredninger for hvert enkelt boligområde, og det fremkommer ikke i 
plandokumentene/KVU hvordan man har vurdert de trafikale forholdene og de transportmessige 
konsekvensene knyttet til blant annet barn, unge og trygg skoleveg. Dette er et svært viktig 
forhold som bør tas med i helhetsvurdereringen i saker som omhandler tilrettelegging for 
boligbygging utenfor tettbygd strøk, hvor viktig infrastruktur mangler. Vår erfaring er at det med 
en utflytende og spredt boligbygging på sikt oppstår ønsker og krav om infrastruktur som det er 
krevende å finne gode, samfunnsøkonomiske og bærekraftige løsninger på, for eksempel gang- 
og sykkelveg, bussholdeplass og veglys. 

Troms og Finnmark fylkeskommune frafaller innsigelse til manglende bestemmelser om tillatt 
areal for detaljhandel i område avsatt til sentrumsformål på Silsand, pkt. 3 i fylkesrådssak 
195/19. 
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Innsigelse/løsning 
For å løse innsigelsen må kommunen konsekvensutrede de samlede virkningene av planen samt 
inkludere de områdene som er utelatt i konsekvensutredningen for enkeltområder. Når dette er 
gjort vil fylkeskommunen kunne ta stilling til planforslaget på nytt. 
Tas til etterretning i sin helhet – KU og planbeskrivelsen vil bli komplettert 

 

b) Innsigelse – manglende ivaretakelse av samordna bolig-, areal og transport (SBAT) og 
manglende rammer for nye tiltak som følge av planforslaget jfr. pbl. § 11-5 
 
Overordna rammer 
Kommunen har angitt forventet befolkningsøkning på 1700 personer/810 husstander frem mot år 
2040. Det er angitt tomtereserve av ulik status før kommunedelplan for bynære områder, men 
ingenting om tomtereserve/boligenheter tilgjengelig som følge av planforslaget. Dette må også 
ses i sammenheng med sentrumsplanen for Finnsnes. 
 
Konkrete grep i planen er ikke beskrevet og det er ikke argumentert for de valg som er tatt. Hvor 
mange boliger er det behov for årlig? Hvilken type bebyggelse er det behov for? Hvilke 
målgrupper retter man seg mot? Hvilken utbyggingsrekkefølge skal man legge til rette for? Slike 
spørsmål ville en samla vurdering av konsekvenser kunne besvart, men dette foreligger ikke i 
dagens planforslag. Planbestemmelsene for boligområder uten plankrav er også for svake og gir 
uklare rammer for utbygging. 
 
Den spredte boligetableringa som det legges opp til i denne planen vil medføre en økning i 
transport og klimagassutslipp. Kommunen må vise hvilke vurderinger som er gjort av tiltakets 
påvirkning på klimagassutslipp. Kommunen bør gjøre vurderinger av hvordan de kan 
tilrettelegge for utvikling samtidig som man unngår unødig utslipp. Kommunen bør også vurdere 
hvilke avbøtende tiltak som kan sikre intensjonen om fremtidsrettet og bærekraftig utvikling, og 
ta med disse i bestemmelser. 
Tas til etterretning – KU og beskrivelsen vil bli komplettert ift. Kommunens vurderinger i denne 
sammenheng. 

 
Boligbygging nord for Gisundbrua 
Fylkeskommunen hadde til 1.gangs høring innsigelse til all ny boligbebyggelse fra og med 
Nygård til Trollvik nord. Vår begrunnelse var at foreslått utbygging ikke var i tråd med planens 
hovedstrategi, der man ville unngå spredt bebyggelse for å legge til rette for en miljømessig, 
bærekraftig småbyutvikling. Videre at kommunen ikke hadde gjort gode nok vurderinger opp 
mot samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi ba om at konsekvensene av nye 
utbyggingsområder – inkludert områder med formål LNFR -Spredt bolig (LSB) – skulle utredes, 
virkningene skulle synliggjøres og ev. rekkefølgekrav og andre føringer ivaretas. 
Kommunen har unnlatt å konsekvensutrede de opprinnelige LSB-områdene og det er dermed 
ikke gjort vurderinger ang. forhold til SBAT. For områdene det er snakk om er det ikke etablert 
gang-og sykkelvei, de ligger langt unna Finnsnes sentrum, øvrige servicefunksjoner og offentlige 
tjenester. At det ligger en skole i nærområdet kan brukes som argument, men sammenstilt med 
fravær av annen infrastruktur og nærhet til viktige funksjoner er det utfordrende å argumentere 
for at dette er i tråd med samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 
Innsigelse/løsning 
Fylkeskommunen er av den oppfatning at samordna bolig-, areal- og transportplanlegging ikke er 
ivaretatt og at pbl. § 11-5 ikke er oppfylt da det ikke er satt rammer i arealdelen for hvilke nye 
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tiltak som kan settes i verk. Vi fremmer innsigelse til disse forholdene. For å løse innsigelsen må 
kommunen angi forventet boligbehov innenfor en gitt tidsramme, hvordan man tenker å løse 
dette boligbehovet gjennom utbyggingsrekkefølge og ønsket boligenheter innenfor 
boligformålsområdene. Videre må det gjøres en konkret vurdering av områdene nord for 
Gisundbrua basert på våre innsigelser og merknader. Når dette er gjort kan fylkeskommunen ta 
stilling til planforslaget på nytt. 
Tas til etterretning – KU og beskrivelsen vil bli komplettert ift. Kommunens vurderinger i denne 
sammenheng. 

 
c) Innsigelse - oppheving av gjeldende reguleringsplaner 
Kommunen skal gjennom planforslaget oppheve «ca. 115 reguleringsplaner». Vi er positive til at 
kommuner går igjennom og vurderer gjeldende reguleringsplaner som ledd i arbeid med 
arealdelen, men det er viktig at man forholder seg til pbl § 12-14, som angir at for «oppheving av 
reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan». 

 
Basert på høringsdokumentene kan vi ikke se hvilke vurderinger kommunen har gjort for hver 
enkelt plan. Dette er særlig problematisk med tanke på overføring av bestemmelser angitt i hver 
enkelt reguleringsplan – og da særlig rekkefølgekrav i bestemmelsene som evt. bør videreføres. 
Flere av reguleringsplanene som er foreslått opphevet inngår i fylkeskommunens 
forvaltningsansvar for fylkesveier. Fylkeskommunen har ikke vært involvert i prosessen ved 
oppheving av disse reguleringsplanene og de vurderinger som er gjort. 

 
Innsigelse/løsning 
Fylkeskommunen fremmer innsigelse til manglende vurderingsgrunnlag for oppheving av 
reguleringsplaner og at pbl. § 12-14 ikke er oppfylt. For å løse innsigelsen må kommunen vise til 
en slik vurdering, grunngi de valg som tas og hvordan de tidligere regulerte områdene kan 
ivaretas i kommunedelplanen. Når dette er gjort vil fylkeskommunen kunne ta stilling til 
planforslaget på nytt. 

 
I den nye veilederen for kommuneplanens arealdel (s. 157) er dette et konkret tema og her vises 
det til konkrete vurderingspunkter når man gjør en slik gjennomgang. 

   Oppheving av gjeldende reguleringsplaner kjøres som egen prosess – uavhengig av      
   planprosess KDPB. 
 

d) Innsigelse til boligområder Sandvikskogen, B124-130 
Fylkeskommunen hadde til førstegangshøringen innsigelse til boligbygging i 
bymarka/Finnsnesmarka (svært viktig friluftsområde) og kommunen har delvis tatt dette til følge 
ved å redusere deler av området og konsekvensutredet de foreslåtte områdene. 

 
Innsigelse/løsning 
Fylkeskommunen opprettholder innsigelse for B124-130 med bakgrunn i det svært viktige 
friluftsområdet og at kommunedelplanen som helhet ikke har belyst eller begrunnet 
utbyggingsbehovet i kommunen, jf. innsigelse SBAT/pbl § 11-5. SPR SBAT angir i pkt. 5.3 
«Ved forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, eller viktige arealer for 
naturmangfold, grønnstruktur eller friluftsinteresser, bør potensialet for fortetting og 
transformasjon være kartlagt.» 
For å løse innsigelsen må kommunen synliggjøre behovet for nye boliger og boligområder før 
man ev. bygger ned viktige friluftsområder. Dernest må de samlede virkninger for planforslaget 
utarbeides og temaene boligformål og friluftsliv må utredes. Når dette er gjort vil 
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fylkeskommunen kunne ta stilling til boligområdene på nytt. 
   Nytt boligfelt Sandviksskogen er fjernet i sin helhet i rev planforslag okt. 2022. 
 

e) Innsigelse til planbestemmelser - Boligområder uten plankrav 
Det er avsatt mange boligformål over eksisterende bebyggelse (i LNFR-områder, i forrige høring 
avsatt til LSB). For disse områdene er det mangelfulle planbestemmelser for rammer i 
utbyggingen. Det angis ikke hvor mange boenheter eller boliger som tillates totalt (ev. nye) 
innenfor hvert felt, som gjør det umulig å angi omfanget av totalt utbyggingsvolum. Dette 
gjelder også for de områder avsatt til naust (bestemmelse 5.14). 
¨ 
I kommunens oppsummering av merknader og innsigelser vedlagt høringen for pkt. 4.2 angis det 
at hovedhensikten med tidligere foreslåtte LSB-områder (som nå er boligformål) er ivaretakelse 
av de eksisterende boligene langs veistrekningene. Denne merknadsbehandlingen harmoniserer 
ikke med hvordan planbestemmelsene er lagt opp og formulert, jf. bestemmelser 3.5 og 5.6. 
Kommunen må være tydelig på hvilke områder som skal være fortettingsområder og hvilke 
områder skal videreføres uten ytterligere boligutbygging. 

 
Innsigelse/løsning 
Fylkeskommunen fremmer innsigelse til utydelige bestemmelser for utbygging i 
boligformålsområder og naustområder med bakgrunn i pbl § 11-5 og 11-10 pkt. 1. Innsigelsen 
kan løses når det tydelig kommer frem av planens bestemmelser hvor mange nye boliger og 
naust som tillates innenfor de ulike områdene. Dette henger sammen med vår innsigelse pkt. 2 til 
manglende ivaretakelse av SBAT og § 11-5. Når dette er gjort kan fylkeskommunen ta stilling til 
planforslaget på nytt. 
 
Tas til etterretning – aktuelle planbestemmelser vil bli gjennomgått og presisert. I møtet den 4.11.22 vil 
kommunen nærmere redegjør for sine vurderinger knyttet til avsatt boligareal/boligbehov/tilrettelegging 
for faktisk boligbygging av ulik type og lokalisering samt tanker rundt forventet «bruksendring» eks. 
bolig. 

 
 

f) Innsigelse til planbestemmelser - Byggegrense sjø 
Planbestemmelse pkt. 5.3. angir at det er fire meter byggegrense mot sjø i områder for 
bebyggelse og anlegg, samferdsel eller teknisk infrastruktur og planbestemmelse 5.14 angir 0 
meter byggegrense mot sjø for naust. Planforslaget har ikke gjort vurdering av bestemmelsens 
konsekvenser ut fra de hensyn som angisi pbl. § 1-8 som angir forbud mot tiltak i 100- 
metersbeltet. 

 
Innsigelse/løsning 
Fylkeskommunen fremmer innsigelse til manglende vurderinger av byggegrense til sjø. For å 
løse innsigelsen må byggegrense langs sjø vurderes både for nye områder som legges ut i 
kommunedelplanen og for områder som er avsatt i gjeldende plan. Kommunen må videre 
konkret gå gjennom eldre reguleringsplaner som ønskes videreført i kommunedelplanen og 
vurdere om disse kan komme i konflikt med pbl. § 1-8 og statlig planretningslinjer for 
strandsonen. Når dette er gjort kan fylkeskommunen ta stilling til de konkrete byggegrensene. 

   Tas til etterretning – plandokumentene vil bli gjennomgått ift. byggegrense mot sjø og     
   bestemmelsene vil bli presisert der det er behov. 
 

g) Innsigelse - Blågrønn struktur 
Kommunen har valgt å sette av store områder for blågrønn struktur og vi viser her særlig til 
o_BGS1 (Silsandmarka) og o_BGS109 (Finnsnesmarka). Fylkeskommunen skjønner og er 
positive til kommunens intensjon for å ivareta de viktige friluftsområdene og å kunne 
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tilrettelegge disse. 
Planbestemmelse 7.2. tilhørende arealformålet er derimot vidtspennende og legger ingen klare 
rammer for hvor mye som tillates av tilrettelegging i området. Slik planbestemmelsene er formulert 
kan man anlegge sykkelparker, skøytebaner, skateparker, bålplasser, gapahuker m.m. hvor som helst 
innenfor områdene uten at disse koordineres eller ses i sammenheng. Videre legger 
planbestemmelsene opp til at det kan settes opp et ubegrenset antall bygg/anlegg/installasjoner som 
ikke overstiger 50 m². 
Kommunen har angitt at det skal utarbeides helhetlig plan for blågrønn struktur i planområdet. Vi kan 
ikke se at arealformålet er angitt i bestemmelse 3.4 for plankrav enkeltområder og er usikre på hva 
kommunens definisjon på helhetlig plan er og hvorvidt den er tenkt forankret i plan- og 
bygningsloven. 
 
Innsigelse/løsning 
Tiltakene som skisseres i planbestemmelsene for arealformål blågrønn struktur angir ikke rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak som kan settes i verk, jf. pbl. § 11-5, og fylkeskommunen fremmer 
innsigelse med bakgrunn i dette. 
Innsigelsen kan løses når det er angitt klare rammer og lokalisering for tilretteleggingstiltak innenfor 
arealformål blågrønn struktur. For de største sammenhengende områdene kan en juridisk bindende 
illustrasjonsplan som følger kommunedelplanen være mest hensiktsmessig, alternativt en område-
/detaljreguleringsplan, og mer konkrete volum/antallsbestemmelser for de mindre områdene. Når 
dette er gjort kan fylkeskommunen ta stilling til arealformålet blågrønn struktur og tilhørende 
bestemmelser. 
Tas til etterretning – aktuelle bestemmelser og retningslinjer vil bli gjennomgått og presisert. 
Kommunen vurderer også plankrav knyttet til de tre store BGS områder (Silsand, Bymarka og 
Finnfjord). 
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h) Innsigelse – Byggegrense langs fylkesveg 
Ved 1. gangs høring hadde Statens vegvesen, som den gang hadde forvalteransvaret for både 
riks- og fylkesveg, innsigelser og merknader til planforslaget i brev datert 28.08.2019: 

 
Statens vegvesen kan ikke godta byggeavstand på 7 meter fra formålslinje. 

 
Etter vegloven er byggegrensen 50 meter fra midten til fv. 86, 855 og 861, og 15 meter 
langs fv. 7874 (263). Byggeavstand «7 meter fra formålslinje» i bestemmelse 3.2.4 
ivaretar ikke hensynet til utvikling, drift og vedlikehold av fylkesvei. 

 
I tillegg er det bestemmelser knyttet til andre arealformål som sier at byggegrense følger 
av de generelle bestemmelser i vegloven. Dette skaper motstrid i planen. Statens 
vegvesen ønsker å få avklart og fastsatt byggegrense i plan. 

 
Foreløpig innspill til endring/løsning: 
Vi ber om at byggegrense langs fylkesvei fastsettes i kommunedelplanen. Avstandskrav 
avgjøres av Statens vegvesen etter en nærmere gjennomgang av veg- og 
trafikkinteresser på enkeltstrekninger. Der forholdene ligger til rette for en mer 
differensiert og lempelig holdning, er det en fordel å avklare dette i kommunedelplan for 
å unngå unødvendige dispensasjonssøknader i fremtiden 

 
 

Innsigelse/løsning: 
 

Troms og Finnmark fylkeskommune opprettholder innsigelsen som gjelder byggegrense, og ber 
om en nærmere vurdering og dialog før endelige byggegrenser blir regulert inn i 
kommunedelplanen. Bestemmelsen om en byggeavstand på 7 meter fra formålsgrense er nå 
fjernet, og byggegrenser langs fylkesvegene er delvis lagt inn i plankart. Byggegrensene er 
imidlertid ikke lagt inn i områder som ikke er bygge- og anleggsområder, og mangler på deler av 
fylkesvegstrekningene innenfor planområdet. 
Fylkeskommunen kan ikke se at kommunen har gjort en vurdering av hvorfor byggegrensene er 
lagt inn som de er gjort, og hvilke avstander som er lagt til grunn. Det har heller ikke vært en 
dialog med Statens vegvesen eller fylkeskommunen, om avstandskravet på de enkelte 
vegstrekningene. 

 
Vi ber om at byggegrense langs fylkesvei fastsettes i kommunedelplanen. Avstandskrav 
avgjøres av Statens vegvesen etter en nærmere gjennomgang av veg- og trafikkinteresser 
på enkeltstrekninger. Der forholdene ligger til rette for en mer differensiert og lempelig 
holdning, er det en fordel å avklare dette i kommunedelplan for å unngå unødvendige 
dispensasjonssøknader i fremtiden 

 
Tas til etterretning – plandokumentene vil bli gjennomgått og både byggegrense mot vei og sjø skal komme 
entydig fram i planforslaget.
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Frafall av innsigelse til 1.gangs høring: 
Manglende bestemmelser om tillatt areal for detaljhandel i område avsatt til sentrumsformål på 
Silsand. Kommunen har tatt innsigelsen til etterretning – bestemmelsene om regional plan for 
handel og service er «flyttet» til fellesbestemmelsene, slik at de gjelder for hele planområdet. Det 
er presisert at det ikke tillates kjøpesenter med BRA ≥ 3000 m² i planområdet. Innsigelsen kan 
frafalles 

 
 
 

 
Merknader 

 

Generelt 
Planen angir ikke oversikt over alle arealformålene med feltnummer. Dette gjør det utfordrende å 
enkelt vurdere hvilke som er nye, da det er meget inkonsekvent bruk av "fremtidig" og 
"eksisterende" (Hvorfor er f.eks. B184-185 avsatt som fremtidig, mens B142 er eksisterende?). 
Det bør også angis hvilke felt som erstatter respektive reguleringsplaner som skal oppheves. 
Tas til etterretning – også kommunen har oppdaget at flere områder i planen ikke er korrekt markert 
når det gjelder «framtidig» og «eksisterende». Dette skal rettes opp. 

 
Konsekvensutredning 
Det er generelt vanskelig å navigere i KU-dokumentet. Det er ikke gitt noen fullstendig oversikt 
over hvilke felt som er konsekvensutredet og heller ingen oversikt over hvor de enkelt kan finnes 
frem (ingen innholdsfortegnelse). 
For flere av områdene er det angitt særlige tema som må utredes i detaljregulering. Disse er ikke 
overført til planbestemmelsene. 
Tas til etterretning – plandokumentene vil bli oppdatert. 

 
Planbestemmelser 
Fylkeskommunen kommenterer her noen av planbestemmelsene i planforslaget, det understrekes 
at denne lista ikke er uttømmende. 
Alle merknader nedenfor tas til orientering/vurdering og plandokumentene 

   vil bli systematisk gjennomgått og ved behov oppdatert/juster
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Generelt fremstår formuleringene og grensene mellom bestemmelser og retningslinjer som uklare, 
noe som kan gi for stort rom for tolkninger og uforutsigbarhet. Planbestemmelsene bør også 
henvise til hvilken hjemmel de er gitt med grunnlag i. 
 

Forhold til kommende kommuneplanens arealdel 
Bestemmelse 9.1. "Bruk av område og tiltak må vurderes opp mot arealformål og bestemmelser 
fastsatt i kommuneplan for sjøområde som gjelder til en enhver tid.". Det er ikke angitt om 
kystsoneplanen eller KDPB skal gjelde ved motstrid. 

 
3.4 Plankrav enkeltområder 
Ett av enkeltområdene er i KUen angitt skal detaljreguleres, men er ikke inkludert i tabellen for 
plankrav pkt. 3.4 i planbestemmelsene. Dette gjelder B131. 

 
3.5. Plankrav knyttet til fortettings- og transformasjonsområde 
3.5. angir at det innenfor «fortettings- og transformasjonsområder kreves utarbeidet 
detaljregulering». I retningslinjene nevnes noen definisjoner, men her må det angis konkrete 
områder spesifisert direkte i plankartet for at en slik bestemmelse skal fungere. Enten gjennom 
bestemmelsesområder eller et utvalg av boligområder, en retningslinje er ikke god nok. 

 
3.6 Unntak fra plankrav 
Avsnitt om fradeling legger til rette for et ubegrenset antall fradelinger og er ikke en forsvarlig 
bruk av en bestemmelse. 

 
4.7. Barn og unges interesser, uteoppholdsareal og lekeplasser 
Arealkrav-fellesareal: ikke angitt m2. 
Bestemmelsen angir ikke når krav til nærlekeplass/strøkslekeplass slår inn i utarbeiding av 
reguleringsplaner. 

 
5.1. Dokumentasjonskrav til tiltak 
Referer til planbestemmelser pkt 1.5-1.8 med underpunkt. Kapittel 1 innehar kun 1.1 og 1.2. 

 
5.6 Boligområder 
Planen legger fortsatt til rette for et ukjent antall nye boliger. Usikker hvordan 3.5 og 5.6 
fungerer sammen og opp mot denne bestemmelsen. 
Bestemmelsene angir ikke hvor mange boenheter som tillates innenfor de ulike 
områdene/feltene. Dette vil si at det kan bygges så mange bygg man ønsker med 4 boenheter i 
hvert bygg helt til maks %BYA for feltet er møtt. Mener kommunen %BYA for området som 
helhet, eller per eiendom? 

 
5.13. Andre typer bebyggelse 
«I alle utbyggingsområdet kan det etableres mindre bygninger, konstruksjon og tiltak knyttet til 
kommunalteknisk anlegg.» 
I alle utbyggingsområder, eller kun innenfor dette arealformålet? Hvis førstnevnte, så må det 
være en fellesbestemmelse. 

 
8. LNFR 
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Mindre tilretteleggingstiltak for fritidsbruk og friluftsliv kan ikke tillates direkte i LNFR- 
formålet. 

 
FRIT1. 
Fritids- og turistformål avsatt med bakgrunn i eldre reguleringsplan for campingplass fra 1985. 
Ikke angitt planbestemmelser til formålet. Ingen rammer for bruken vil si at ingenting kan gjøres. 

 
Grav- og urnelunder 
ikke angitt i planbestemmelser. 

 
Bestemmelser 5.12 og 5.14 
skal inngå i formål «andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg» og må slås sammen med 
5.13. 

 
Planbestemmelsenes punkt 6.5 Samleveg (O_SKV21) 
Vi finner ikke O_SKV21 i plankartet. Alle offentlige veger må listes opp i bestemmelsene og 
knyttes bestemmelse til. Plankart og tegnforklaring må gjenspeiles i og stemme overens med 
planbestemmelsene. 

 
Lekeplasser 
Kommunen har laget gode bestemmelser for lekeplasser og uteområder slik at barn og unges 
utemiljø ivaretas. Vi kan derimot ikke se at det er angitt når disse bestemmelsene slår inn. 
Gjelder det ved alle reguleringsplaner som legger til rette for boliger? 

 
Avslutning 

Troms og Finnmark fylkeskommune ser at det vil være behov for tett dialog i det videre arbeidet 
med å få ferdigstilt planen. Vi vil derfor oppfordre Senja kommune til å ha lav terskel for å ta 
kontakt undervegs for dialog og avklaringer. Vi ønsker lykke til i det videre arbeidet. 

 
 
 

Med hilsen 
 

Charles Petterson 
Ass.avd.leder plan, folkehelse og kulturarv 

Anne Øvrejorde Rødven 
Fagleder plan 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur
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