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Sammendrag 
Forslagstiller er grunneier og ønsker å utvikle deler av sin eiendom g.nr 43, b.nr 5 til å bygge flere 

boenheter for turister samt tilrettelegge for naturbaserte aktiviteter i et planområde på om lag 100 

dekar. Det skal avsettes arealer for nordlysobservasjon, lek og enkle naturopplevelser og bygges flere 

flytebrygger. Området har en skjermet beliggenhet med gode utsiktsforhold mot sjøen som gir gode 

muligheter for både rekreasjon og stedstilknyttet aktiviteter og næring.  

I Skrolsvik er det allerede lagt til rette for turisme. Det finnes en museums/suvenir-butikk, muligheter 

for å leie boenheter, camping, utleie av båter. Andre tilbud gjelder utleie av snø, lavvo, utstyr som 

trengs for isfiske for å nevne noe. Planen vil knyttes sammen med næringen allerede etablert ved 

Skrolsvik. Større andel av utleiemuligheter og kjøp og salg av hyttetomter vil gjøre Skrolsvik til et 

enda mer ettertraktet område. Den stedstilknyttede næringen vil bidra til at barn og unge, og senere 

generasjoner vil lære og få et nært forhold til kystkulturen.  

Nærmere vurdering om forvaltning av reindriftsinteresser er nødvendig, da planområdet berører 

beite for tidlig vinterland, vår og høst. Det er også registrert automatisk fredete kulturminner like 

inntil planområdet. Dette vil bli ivaretatt ved for eksempel avsetting av hensynssone i planen. Planen 

angår også en del SEFRAK-registrerte bygg. Utviklingen av det nye vil ta sikte på å ta vare på det 

verdifulle kulturmiljøet som allerede preger området. Da planen ikke vil omhandle vesentlig endring 

av bygning eller fasade anser plankonsulent det ikke nødvendig med en tyngre saksgang der 

konsekvensutredning utarbeides.  



 

Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
d

e4
 

 

Adkomst til planområdet tenkes løst med mulig utvidet bruk av eksisterende privat vei, eller gjennom 

Skoglundveien. Planen vil stille krav om anlegg for vann og avløp. 

Det bes om oppstartmøte med Tranøy kommune i mai 2019 

Det tas sikte på å levere komplett planforslag til politisk behandling innen oktober 2019. 

 

A Formålet med planen 
Forslagstiller er eier av eiendom g.nr 43, br.nr.5 i Tranøy kommune, og ønsker å utvikle tomter og 

fellesarealer rettet mot turistvirksomhet. I tillegg til utviklingen av tomter skal det etableres 

tilhørende flytebrygger, observatorium for nordlysobservasjon, vei, vann og avløpsanlegg. For å 

knytte næringsvirksomhet til tomtene er det forutsatt at deler av arealet må omreguleres.  

Planen har avsatt et område hvor tomter blir lagt ut for salg til private for å delfinansiere. Dette går 

til finansiering av resten av planområdet – som etablering av utleiehytter og fellesarealer for 

turistvirksomhet. Planen strekker seg fra kaia og delvis innover dalen. Hyttetomtene vil ligge skjermet 

i naturskjønne omgivelser samtidig som det er kort vei til næringsvirksomhet nærmere sjøen. Det gir 

gode muligheter for både rekreasjon og turistaktiviteter. 
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B Planområde og influensområde 
Orientering 

 
Figur 1: Eiendomsoversikt 

Planområdet dekker ca. 100 dekar der deler av planområdet allerede er regulert, og der deler er tatt 

inn i kommuneplanens arealdel som næringsområde. Planen omhandler primært landarealer og til 

dels sjøarealer. Tettstedet er vestvendt ut mot Skrollsvikskjeret. Høyeste punkt i planområdet ligger 

på 47 moh.   

Eiendommer som inngår helt eller delvis i planen er Gnr/bnr: 43/5, 43/5/3, 43/5/4, 43/9, 43/42, 

43/55, 43/98, 43/149, 43/166, 43/167, 43/185, 43/194, 43/227.  
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Det er kjøreadkomst til deler av planområdet. Skrolsvikveien fylkesveg 221 svinger seg langs 

kystlinjen og binder sammen store deler av bebyggelsen langs en sentral akse. Fra Skrolsvikveien går 

det en vag traktorsti ca. 220 meter øst, fra hovedvei ved siden av og over eiendommen g.nr 43 b.nr 5, 

f.nr 4. Det er også mulig ankomst til planområdet gjennom Skoglundveien. 

Skrolsvikveien er allmenn tilgjengelig og benyttes av både beboere, reisende, turister, og de som 

driver næring. Ved opprettelse av hyttetomter må det utarbeides veiløp fra den eksisterende veien 

(skrolsvikveien) og opp mot hyttetomtene. Hvordan dette skal gjøres må utredes nærmere. 

Næringsvirksomheten det ønskes lagt til rette for vil gi ny aktivitet i form av turisme og 

fritidsaktiviteter ved Skrolsvik. Etableringen av hyttetomtene vil legge til rette for gode utearealer og 

rekreasjonsmuligheter. Videreutvikling av planen forutsetter at områdets infrastruktur og tekniske 

anlegg opparbeides som vei, vann, avløp, elkraft og eventuelt etablere fibertilknytning til tomtene.  
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Figur 2: Grovskisse med plan- og influensområde 

 

Planområde  

 

Influensområde 

 

Forhold som vurderes nærmere i plan- og influensområde 
Det skal foretas ROS-analyse for å avdekke eventuelle utfordrende momenter som krever avbøtende 

tiltak. Tiltakene skal beskrives og eventuelt innlemmes i plandokumenter.  

Enkelte arkeologiske kulturminner er observert i planens influensområde og i planens kjerneområde. 

Næringsbebyggelsen – og boligbebyggelsen langs Skrolsvikveien som ønskes omregulert, er SEFRAK-

registrerte bygninger. Bygninger som står på eiendommene;43/5/4 (låve) og 43/227 (seterhus, eldre 

enn 1850), er eldre bygninger. Sistnevnte har meldeplikt ved eventuelle endringer. Planen inngår i et 

større kulturmiljø som det nye skal respektere. Se kartutsnitt over kulturminner i (kapittel I – 

Samfunnssikkerhet). 

Planen inngår i Sør-Senjas beitedistrikt for rein, som område for vinter, vår og høstvinterbeite, se 

vedlagt kart i (kapittel I – Samfunnssikkerhet). På planinitiativets stadium er man ikke kjent med 

andre spesielle utfordringer som er til hinder for utbygging i planområdet.  

Planområdet nordvestlige del (nærmest Skrolsvikelva) vil kunne endres på grunn av 

aktsomhetsområde flom (se Kapittel I Samfunssikkerhet). Hvordan dette gjøres må avklares 

nærmere.  
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Sårbarhet for klimaendringer 
Se vedlegg for identifisering av fysisk sårbarhet, som havnivåstigning, flom, jord- og flomskred. For de 

tema som eventuelt viser seg å ha høy risikofaktor, skal tiltak vurderes og beskrives. 

Natur og miljøforhold 
Vurdering av havneforhold i sjø, avrenningsforhold på land og avløpsanlegg med godkjent rensing er 

sentrale tema. Videre må det sjekkes ut om det er spesielle forhold som sårbar flora eller fauna. 

Reindrift 
Planområdet inngår i tidlig vinterland, vårbeite og høstvinterbeite. Se vedlegg. Nærmere vurdering 

og dialog med forvaltning av reindriftsinteresser anses derfor som nødvendig. 

Kultur 
Kulturmyndighetene vil få tilsendt oppstartvarsel, og må da vurdere om det er nødvendig med 

befaring for nærmere undersøkelser utover det som allerede er foretatt og registrert. 

Friluftsliv 
Dette er et attraktivt område for friluftsliv på Senja, og planen vil drøfte forholdet mellom privat 

utfart og bruk av naturområder, og organisert aktivitet tilknyttet turistvirksomheten. 

Trafikkmengde, -sikkerhet og adkomstforhold 
Trafikk vil øke noe på vei, det vil utføres beregninger av trafikkmengde med utgangspunkt i 

bebyggelse i omfang som beskrevet under punkt C, og forventet trafikkmønster med fordeling 

gående, syklende og kjørende. Planen, med tilrettelegging for flytebrygge og utleie av båt vil ha 

innvirkning på skipstrafikken i området. 

Transportbehov til turistanlegg vil hovedsakelig være privatbiltrafikk. Adkomst til hyttetomtene i 

planområdet må diskuteres nærmere. Det kan tenkes løst med utvidet bruk av eksisterende privat 

vei over g.nr 43 b.nr 5, f.nr 4 og g.nr 43, b.nr 167 

Forurensning 
Aktiviteten innad i området vil begrense seg til alminnelig aktivitet og trafikk i et reiselivs- og 

fritidsområde, planen vil drøfte tema støy og støv fra trafikk. 

I utkanten av området, nede ved kaia ligger det et industriområde som driver lakseslakteri og 

videreforedling av laks. Industrien vil være av lite støyende karakter. Andre aktivitet på tilgrensende 

eiendommer er ikke støyende.  

Planen vil stille krav om anlegg for avløpsrensing og ordnet renovasjonsløsning. 

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Forslagstiller er eier av (gnr. 43 bnr 5) og ønsker å etablere tomter og fellesarealer med tilhørende 

flytebrygger knyttet til turistvirksomhet. Noen av planområdets tomter skal selges som hyttetomt for 

å delfinansiere utvikling av næringsformål. 

Deler av planområdet må reguleres, og noe må omreguleres. Planområdet som vil romme 

hyttetomtene er regulert til fritids- og turistformål (BFT) i kommuneplanens arealdel. Hyttetomtene 

ønskes anlagt oppover ubebygd terreng. Det er nødvendig å kartlegge nærmere tomtenes 

orientering og plassering i senere planleggingsprosess for å sikre gode frilufts – og 

rekreasjonsområder. I område rundt fritidsbebyggelse tenkes det etablert et observatorium for 

nordlysobservasjon. 
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I tilknytning til tomtene regulert til BFT, ønskes det også å omregulere to bygninger fra 

museumsformål til næringsformål (BFT 1/2). Videre ønskes det utarbeiding av flytebrygger (VS), vann 

og avløp og det må videre legges til rette for vei til de planlagte tomtene. Andre tekniske tiltak må 

kartlegges nærmere.  

Område Innhold 

BFT   Observatorium 

BFT 1/2   Omregulering til næringsformål 

BFT3  Hytter til leie 

BFR 1  Hytter til salgs  

BFR2  Hytter til salgs (eller utleie) 

BFT  Observatorium  

B  Boligformål 

VS 1/2  Utvidelse av flytebrygger 

LF  Grøntområder, friluft 

 

 

Figur 3: Grovt skissert planområde. 

(BFT) 

(BFR2) 

(BFR) (LF) 

(BFT3) 

(BFT1) 

(BFT2) 

(VS2) 

(B) 
(VS1) 
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D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Etableringen av tomtene er i kystnære omgivelser. Det er ikke gjort volumstudier for bebyggelse og 

anlegg. Men det vil være naturlig å holde fritidsbebyggelsen på 1 – 2 etasjer for at bebyggelsen ikke 

skal dominere for mye på sikten i friluftsområdene rundt. Form, farge, orientering, materialbruk og 

proporsjoner kartlegges videre med tanke på de bygningskrav tilhørende kystnære områder. 

E Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Bebyggelse, anlegg, adkomst og uteområde skal planlegges ut fra bestemmelser og tekniske 

forskrifter som gjelder for aktuelt bruksområde.  

Det må drøftes hvilke miljøvennlige løsninger det kan være aktuelt for i planområdet. Alt av teknisk 

anlegg som vann, avløp, elektrisitet og signalkabler må kartlegges før videre arbeid med planforslag. 

De visuelle kvalitetene ved planen skal være tilpasset områdets funksjon, og ta hensyn til 

omgivelsene og stedets vegetasjon. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å beskrive eller illustrere 

noe konkret. Men hyttetomtene vil inngå i et ubebygd terreng, slik at utforming må ta til sikte å 

bevare denne naturlige kvaliteten av miljøet. 

Andre momenter som vektlegges ved fritidsbebyggelse er gode utsiktsforhold, nær tilknytning til 

naturomgivelsene og bevaring av landskapets særegenhet. Å unngå store inngrep i vegetasjon vil for 

eksempel derfor være et viktig punkt i etableringen av hyttetomtene.  

F Virkning og tilpasning 
Planområdet er småkupert og strekker seg så høyt som 47 moh på det høyeste der observatoriet 

tenkes plassert. Det småkuperte terrenget skjermer for eksisterende bebyggelse (ca. 100 m. sør for 

planområdet), og delvis bebyggelsen nede ved Skrolsvikveien og nord for planområdet. Det gjør at ny 

bebyggelse i liten grad vil påvirke den eksisterende bebyggelsen samtidig som terrenget skjermer for, 

gir ly, intimitet og angir rammer for hyttetomtene. Hyttebebyggelsen vil ha liten visuell innvirkning på 

bebyggelsen rundt. Det vil likevel være viktig at det nye innordnes i bosetningsmønsteret som preger 

kulturlandskapet.  

For å komme seg til planområdet kjører man via fylkesvei 221. I dag eksisterer det en privat, vag 

traktorsti opp mot areal avsatt til hyttetomt fra Skrolsvikveien. Det kan være aktuelt å utbedre dette 

veiløpet, som kan koble hyttetomtene (BFT3 og BFR) med bebyggelsen som ønskes regulert til 

næringsformål (BFT1/2). Tomten (markert som BFT på illustrasjon over) kan få tilgang fra 

Skoglundveien. 

Planen ligger på et naturskjønt område i Tranøy kommune der kyst og natur bør sette premisser for 

planens anlegg og bebyggelse. Næringsfunksjonene legges til rette ved Skrolsvikveien, mens 

hyttetomtene ligger mer privat lagt innover dalen. Det kuperte terrenget ved hyttefeltene (BFR1 og 

(BFR2) bør danne premisser på den arkitektoniske formgivningen både praktisk og estetisk. For at 

bebyggelsen ikke skal dominere på det naturskjønne området bør det etasjenivå holdes på 1 – 2 

etasjer.  

Planområdet innehar SEFRAK-registrerte bygg som i tillegg til naturlandskapet danner premisser for 

næringsbebyggelsen (BFT1 og BFT2). Det er viktig at kulturminnenes verdi, som er med på å 

karakterisere stedet ikke blir forringet (både når det gjelder omregulering av bebyggelsen og 

etableringen av tomtene innover dalen). Dette er et aspekt ved planen som kan måtte redegjøres 

nærmere for. 
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G Plansituasjon 
Kommuneplanens arealdel 2018-2020 vedtatt 18.12.2018 gjelder for planområdet (se bildeutsnitt 

under).  

 

 

Figur 4: Kommunens arealplan. Kartutsnittet viser gjeldende planer. 
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Figur 5: Grovskisse av forslagstillers omregulering og regulering av planområdet. 

Planen som vil bestå av hyttetomter, er fra før regulert til framtidig fritids- og turistformål (BTF17). 

Noen av tomtene er regulert til museums- og boligformål (Plan-id: 199702), se reguleringsplanen 

nedenfor.  
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Figur 6:Reguleringsplan fro fergeleie i Skrolsvik. Markering viser del av plan og forslag til omregulering av areal. Rundinger 
viser område for utvidelse av flytebrygger. 

 I forbindelse med sistnevnte plan, ønskes det å omregulere noen av tomtene som er avsatt til 

museumsformål til næringsformål (Gnr 43/227og 43/5/4), se plankart over. Det er ønskelig å utvikle 

flere flytebrygger ved Fergeleiet og et ved Vasselv-vika i nedre hjørne av planområdet. Det skal gjøres 

i samarbeid med naboer.  Planen vil ligge innenfor kommuneplanens arealdel, evnt. forlenge den litt 

med tanke på flytebryggene.  

Andre nærliggende planer er reguleringsplan for Skrolsvik industriområde som lokaliseres på 

nordsiden av Fuglneset, langs Hamneveien. Det vil ikke fysisk berøres av forslagstillers initiativ.  

I tilknytting til kommuneplanens arealdel er det gjort et KU og ROS analyse av planområdet, hvor 

tiltaket ble anbefalt grunnet positive konsekvenser for næringsutvikling, næringsliv og sysselsetting. I 

tillegg gir det positive konsekvenser for barn og unge og tiltaket har akseptabel virkning på miljø.  
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Generelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel 
o § 2.3 Vei, vann og avløp Felles kommunal vegnorm, datert september 2007 og VA-norm for 

kommunene, datert november 2012, og eventuelle senere revisjoner, skal legges til grunn 

ved utarbeidelse av reguleringsplaner, og gjelder ved kommunal overtakelse. 
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o § 2.5 Nye avkjørsler: Nye avkjørsler eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsler fra 

fylkesveger skal godkjennes av Statens vegvesen (N100 Veg- og gateutforming). Fra 

kommunal veg godkjenner kommunen. Tranøy kommune har en meget spredt utbygging 

med mange avkjørselspunkter som også er mulige konfliktpunkter. Alle nye avkjørsler i LNFR-

områder skal knyttes til eksisterende godkjente avkjørsler der det er mulig. 

o § 2.7 Landskap, natur og kultur: Områdene som er vurdert som verdifulle skal forvaltes slik at 

kvalitetene i landskapet, opprettholdes og styrkes.  Åsprofiler, landskapssilhuetter og 

horisontlinjer skal bevares. Naturgitte og kulturskapte nøkkelelementer som fungerer som 

blikkfang og særlig historiebærende randsoner og elementer i landskapet, skal bevares og 

styrkes.  Alle tiltak skal gjennomføres på en måte som ivaretar det enkelte landskaps 

særpreg, med naturgitte og kulturskapte kvaliteter 

o § 2.10 Nyere tids kulturminner: Saker som angår kulturmiljø og bygningsvern av prinsipiell 

karakter og dispensasjonssaker skal forelegges kulturminnevernet hos fylkeskommunen for 

uttalelse. I alle bygninger eldre enn 1930 skal fylkeskommunen som kulturminnemyndighet 

høres mht. restaurering av kledning, fasadematerialer og vinduer.  Ethvert tiltak som berører 

et kulturminne eller dets omgivelser, skal prosjekteres og utføres slik at det har gode visuelle 

kvaliteter både i seg selv og i forhold til tiltakets funksjon og dets bygde og naturlige 

omgivelser og plassering.   

o § 2.11 Estetiske bestemmelser: Det skal sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 

funksjon i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger på tak 

eller vegg som skiller seg fra omgivelsene på en negativ måte. 

o § 2.13 Ved utbygging i beiteområder: Der næringsformål kan berøre reindrift, må tiltakshaver 

bli enig med reindriftsnæringen om brukstider, eller eventuelt andre avbøtende tiltak, slik at 

reindrift fortsatt kan bruke området. Ved utbygging av områder som berører beiteområder, 

plikter tiltakshaver å ta hensyn til dette. Hytter/hyttefelt tillates ikke gjerdet inn/avsperret 

slik at beite og dyrenes bevegelse blir hindret. 

 

For fritidsbebyggelse: 

o § 4.1 Utnyttelse på tomter: Grad av utnytting skal ikke overstige BYA (bebygd areal)=170 m2; 

arealberegning i hht TEK17/veileder Grad av utnytting. 

o § 4.2 Antall bygg på fritidseiendom: På hver tomt tillates maksimalt 3 bygg; en hytte og inntil 

2 uthus 

 

H Vesentlige interesser 

Barn og unges interesser 
Planens tilrettelegging for turistformål åpner også opp for vektlegging av barn og unges interesser 

gjennom aktiviteter som oppleves meningsfullt og som kan bidra til å videreføre kulturarv til 

kommende generasjoner.  

Miljø og klima 
Miljø og klima danner viktige premisser for utviklingen av hyttefeltet. Som det allerede er gjort rede 

for under (F Virkning og tilpasning), må bebyggelsen utformes og plasseres med tanke på 

energitilpasning og stedlige forhold. Materiale, form og farge skal ta utgangspunkt i omgivelsene. 
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Utbyggingen skal ivareta alle krav til utslipp, og støynivået skal samsvare kravene som er avsatt til 

fritidsformål. Planen vil ta hensyn til klima og miljøforandringer – som havnivåstigning, flom og 

overflatevann.  

Teknisk infrastruktur 
Utvidelse av veg med avkjørsel fra fylkesveg 221 må avklares med Statens vegvesen som 

vegmyndighet og Troms fylkeskommune som vegeier.  

Det må bygges anlegg for vann og avløp og vei opp mot de planlagte hyttetomtene. Vann og avløp er 

kommunalt i området.  

Naboer 
Eksisterende bebyggelse og aktivitet rundt området vil både ha innvirkning på, og bli påvirket av ny 

bebyggelse og aktivitet i planområdet. Det skal søkes løsninger og utforming som ivaretar 

nabointeresser i tilstrekkelig grad, slik at området kan videreutvikles på en god måte for alle parter. 

Naboer nærliggende planområde: g.nr 43/b.nr 185, 43/167, 43/166, 43/4, 43/194, 43/227, 43/98, 

43/55, 43/149 

I Samfunnssikkerhet 
ROS-vurdering, hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas.  

Sjekk ut de viktigste og mest kritiske momenter i henhold til ROS-analyse for planer. 

Tema  Kommentar 

Snøskred Utenfor aktsomhetsområde. 

Jord- og flomskred Flomskred inngår i liten skala i en del av planen. Det må kartlegges 
forebyggende tiltak for flomskader. 

Radon Moderat til lavt nivå i kartverk. 

Naturområder Ingen konflikter med registrerte naturverdier i sjø og på land. 

Kulturminner Registrerte kulturminner på land. Det dreier seg hovedsakelig om 
SEFRAK-registrerte bygg og et arkeologisk enkeltminne i form av en 
gravrøys plassert nedenfor Gnr 43/167. Det finnes flere arkeologiske 
enkeltminner rundt planområdet. 

Infrastruktur Utvidelse av privat vei/etablering av nytt veiløp til hyttetomtene både 
fra Skrolsvikveien og Skoglundveien. Det må etableres avløpsanlegg og 
vanntilførsel til tilhørende tomter.  

Friluftsliv, lek, idrett Som turist- og rekreasjonsområde vil bebyggelsen legge til rette for at 
flere kan benytte seg av områdets naturkvaliteter på sjø og land.  

Forurensning Liten risiko for at planområdet berøres av forurensning.  

Trafikk Planen vil kunne medføre noe økt trafikk. Det må gjøres enkle 
vurderinger i forhold til støy, støv og annen forurensning. 

Grunnforhold Delvis marin strandavsetning tykt dekke, delvis bart med tynt/el. 
usammenhengende dekke og noe hav- og fjordavsetning. Se kartutsnitt. 

 

De viktigste og mest kritiske momenter er sjekket ut i dette planinitiativet, og synliggjort i de 

påfølgende kartutsnitt. Kilder er oppgitt under hvert kartutsnitt.  
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Vannkvalitet og flom - aktsomhet 

 

Kilde: Miljøstatus.no. Hentet 16.04.19 

Aktsomhetsområde, snø og steinskred 

 

Kilde: Miljøstatus.no. Hentet 16.04.19 
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Løsmasser 

 

Kilde: Milæstatus. Hentet 16.04.19 

Kraftledninger 

 

Kilde: Miljøstatus.no. Hentet 16.04.19 
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Kulturminner 

 

 

Kilde: miljøstatus.no. Hentet 16.04.19 

 



 

Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
d

e2
0

 

Reindriftsinteresser 

 

Kilde: miljøstatus.no. Hentet 16.04.19 

Arter 

 

Kilde: miljøstatus.no. Hentet 16.04.19 
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Sårbarhet, klimaendringer 

 

Kilde: Miljøstatus.no. Hentet 23.04.19 

Radon 

 

Kilde: miljøstatus.no. Hentet 16.04.19 
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Bonitet, treslag, jordbruk 

 

Kilde:Kilden.nibio.no. Hentet 16.04.19 
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Grunnforhold 

 

 

Kilde: Kilden.nibio.no. Hentet 16.04.19 

Havnivåstigning 
(År 2090, 200-års stormflo) 
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Kilde:kartverket.no. Hentet 16.04.19 

 

Friluftsinteresser 

 

Kilde:miljøstatus.no. Hentet 16.04.19 



 

Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
d

e2
5

 

Foreslått verneområde i natur 
Se faktaark: https://faktaark.naturbase.no/?id=VP00000682  

 

 
Kilde: Miljøstatus.no. Hentet 23.04.19 

Skipstrafikk 

 

Kilde: miljøstatus.no. Hentet 29.04.2019 

https://faktaark.naturbase.no/?id=VP00000682
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J Varsling 
Planmyndigheten skal behandle planspørsmål fra privat forslagsstiller i henhold til plan og 

bygningsloven (pbl) § 12-8. Dersom det vedtas at planarbeid kan starte, og etter at oppstartmøte er 

avholdt, vil planoppstart varsles på følgende måte: 

• Annonse i Troms Folkeblad 

• Kunngjøring på nettside (plankonsulent eller kommunens hjemmeside) 

• Brev til: 

o registrerte grunneiere og festere i planområdet 

o naboer (eventuelt utvidet naboliste etter myndighetenes vurdering) 

o representanter for eldre, barn, unge 

o eiere av infrastruktur; Troms kraft nett, Tranøy kommune 

o Tranøy kommune brann, byggesak 

o Fylkesmannen i Troms 

o Troms fylkeskommune 

o Berørte myndigheter med innsigelseskompetanse: 

▪  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

▪  Riksantikvaren 

▪ Sametinget 

▪ Statens vegvesen 

▪ Mattilsynet (drikkevann) 

o Eventuelt andre berørte parter etter opplysning fra planmyndighet 

K Samarbeid og medvirkning 
Dersom planarbeidet tillates startet, vil oppstartmøte med Tranøy kommune være det første og 

viktigste møtet for en god planprosess. Det er ønskelig at representanter fra kommunens faggrupper 

for plan, byggesak, vei, vann, avløp, brann, næring og eventuelt havn er til stede, slik at 

plankonsulent og forslagsstiller kan få en god oversikt over viktige momenter i planarbeidet. 

Planstart varsles så ved brev og annonse som beskrevet i punkt J. 

Særmøter 
Innspill til planoppstart vil synliggjøre om det er behov for særmøter med sektormyndigheter, naboer 

og andre interessegrupper.  

Informasjonsmøter 
Det tilbys et informasjonsmøte for naboer og hjemmelshavere i området, dersom det kommer 

innspill som viser det nødvendig. For øvrig vil det gjennom hele prosessen være mulig for 

interesserte å stille spørsmål til og få informasjon fra plankonsulenten. 

L Vurdering om konsekvensutredning 
Gjeldende forskrift om konsekvensutredning er FOR-2017-06-21-854, ikrafttredelse 01.07.2017. 

Aktuelle bestemmelser i vurdering om planen skal konsekvensutredes er §6.b) og §8.a) og b) 
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Reguleringsplanen er stort sett i samsvar med kommuneplanens arealdel. Tilrettelegging for næring i 

avsatt areal krever bare en omregulering fra museumsformål til næringsformål. Det forutsettes at 

Tranøy kommune i sitt planarbeid har gjennomført konsekvensutredning i tilstrekkelig omfang for de 

avsatte områdene BTF17 og reguleringsplanen for fergeleie i Skrolsvik.  

Planarbeidet vil omfatte ROS-vurdering og andre nødvendige analyser i tilstrekkelig grad uten at det 

gjennomføres full konsekvensutredning med tilhørende tyngre saksgang. Planområdet berøres ikke 

av noen kritiske områder som skred, sårbare arter mv.  

Forskrift 
Gjeldende forskrift om konsekvensutredning er FOR-2017-06-21-854, ikrafttredelse 01.07.2017. 

Aktuelle bestemmelser i vurdering om planen skal konsekvensutredes er §6.b) og §8.a) og b)

 

Vurdering om plan kommer inn under vedlegg I: 

A. Planer og tiltak Relevans i plan 

1. Råoljeraffinerier Nei 

2. a) Varmekraftverk og andre forbrenningsinstallasjoner, minst 150 MW 

(mindre anlegg omfattes av vedlegg II nr. 3a). 

b) Kjernekraftverk og andre kjernereaktorer 

Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

3. a) Anlegg for opparbeiding av bestrålt kjernebrensel 

b) Anlegg beregnet for kjernebrensel, radioaktivt avfall 

Nei 

4. a) Integrerte anlegg for førstegangssmelting av støpejern og stål 

b) Anlegg for produksjon av ikke-jernholdige råmetaller osv. 

Nei 

5. Anlegg for utvinning av asbest og for behandling og bearbeiding av 

asbest og produkter som inneholder asbest. 

Nei 

6. Integrerte kjemiske installasjoner, dvs. anlegg for fremstilling i 

industriell målestokk av stoffer ved hjelp av kjemiske prosesser osv. 

Nei 

7. a) Jernbanelinjer  

b) Motorveier og andre avkjørselsfrie veier  

c) Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt osv. 

d) Forstads- og T-baner, investeringskostnader over 750 millioner kr 

e) Andre vei- og jernbanetiltak over 750 millioner kr 

Nei 

8. a) Etablering av innlands vannveier og havner for trafikk på innlands 

vannveier der skip over 1 350 tonn kan  

b) Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 

1 350 tonn kan seile og anløpe.  

Nei 

9. Anlegg for behandling av farlig avfall ved forbrenning, kjemisk 

behandling eller deponering av farlig avfall i jorden. 

Nei 

10. Avfallsanlegg for behandling av husholdnings- og næringsavfall ved 

forbrenning eller kjemisk behandling over 100 tonn per dag  

Nei 

11. Anlegg for grunnvann der den mengden vann som tas ut eller infiltreres 

utgjør minst 10 millioner m³ pr. år. 

Nei 

12. a) Anlegg for transport av vann …over 100 millioner m³ pr. år 

b) I alle andre tilfeller; konsesjonspliktige anlegg for transport av vann 

…. over 2000 millioner m³ pr. år gjennom flere år… 

I begge tilfeller unntas transport av drikkevann gjennom rørledninger. 

Nei 

13. Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 

personekvivalenter (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11c). 

Nei 

14. Utvinning av olje og naturgass i kommersiell hensikt … over 500 tonn 

pr. dag for olje og 500 000 m³ pr. dag for gass  

Nei 

15. a) Dammer og andre anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann 

…over 10 millioner m³ 

b) Vannkraftverk med en årlig produksjon over 40 GWh  

Nei 

16. Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en lengde på over 

40 km: 

a) Til transport av gass, olje og kjemikalier 

b) Til transport av CO₂ -strømmer med sikte på geologisk lagring 

Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

17. Anlegg for intensivt fjørfe- eller svineavl med plass til mer  

a) 85 000 broilere, 60 000 høner 

b) 3 000 slaktegriser (over 30 kg) eller 

c) 900 purker. 

Nei 

18. Industrianlegg for: 

a) Produksjon av papirmasse av tømmer eller lignende fibermateriale 

b) Produksjon av papir og papp med en produksjonskapasitet på mer 

enn 200 tonn pr. dag  

Nei 

19. Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser 

dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak 

omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, eller uttak av torv på et 

område større enn 200 dekar.  

Nei 

20. Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere 

og en lengde på mer enn 15 km. 

Nei 

21. Lagringsanlegg for olje eller petrokjemiske eller kjemiske produkter 

med en kapasitet på 200 000 tonn eller mer. 

Nei 

22. Anlegg for CO₂ -fangst med sikte på geologisk lagring fra anlegg som 

omfattes av dette vedlegg eller av petroleumsloven. 

Nei 

23. Lagringsanlegg for geologisk lagring av CO₂, …. Nei 

24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 

allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2  

Nei 

25. Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med 

overordnet plan. 

Ja, omregulering fra BFT til BFR på 

Storhågen der hyttetomter 

ønskes til salgs samt 

omregulering av 43/5/4 og 

43/227 fra museumsformål til 

næringsformål. 

Omregulering av den 

eksisterende bebyggelsen vil ha 

lite omfang. Det vil være viktig å 

bevare det kulturmiljøet disse 

bygningene er del av.  

26. Større militære skyte- og øvingsfelt. Nei 

27. Omlasting av olje og gass fra skip til skip av et visst omfang eller 

frekvens. 

Nei 

28. Vindkraftanlegg med en installert effekt på mer enn 10 MW  Nei 

29. Verneområder større enn 250 km² . Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

30. Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i Vedlegg I der utvidelsen eller 

endringen i seg selv overstiger størrelseskriteriene i vedlegget. 

For utvidelser og endringer av tiltak etter annen lov enn plan- og bygningsloven 

gjelder ikke krav til melding og behandling etter kapittel 4. 

Der det ikke er gitt oppfangingskriterier skal utvidelsen eller endringen 

vurderes etter forskriften kapittel 3. Tilsvarende gjelder for tiltak i vedlegg I 

som utelukkende eller hovedsakelig tjener til utvikling og prøving av nye 

metoder eller produkter, og som ikke pågår i mer enn to år. 

Nei 

 

Vurdering om plan kommer inn under vedlegg II:  

A. Planer og tiltak Relevans i plan 

1. JORDBRUK, SKOGBRUK OG AKVAKULTUR 

a) Prosjekter for omstrukturering av jordeiendommer. Nei 

b) Prosjekter for bruk av uoppdyrkede landområder eller delvis naturlige 
områder til intensivt landbruk, herunder nydyrking over 50 dekar. osv 

Nei 

c) Vannforvaltningstiltak innen landbruk, herunder vannings- og 
dreneringsprosjekter. 

Nei 

d) i. Avskoging med sikte på omlegging til annen arealbruk Nei 
 

ii. Skogreising .. på mer enn 500 dekar. osv Nei 

e) Anlegg for intensivt dyrehold Nei 

f) Akvakultur Nei 

g) Landgjenvinning fra havet. Nei 

h) Reingjerder på mer enn 30 km. Nei 

i) Etablering av landbruksvei dersom nyanlegget overstiger 5 km. Nei 

2. UTVINNINGSINDUSTRI 

a) Mineraluttak, herunder torvskjæring. Nei 

b) Gruvedrift under jorden. Nei 

c) Mudringsrelatert kommersiell utvinning av mineraler fra havbunnen Nei 

d) Dypboring, særlig: Nei 
 

i. Geotermisk boring Nei 
 

ii. Boring for atomavfall Nei 
 

iii. Boring med sikte på vannforsyning Nei 
 

med unntak av boring som utføres for å studere jordbunnens fasthet.  

e) Anlegg for utvinning av kull, olje, naturgass, malm og oljeskifer. Nei 

3. ENERGIANLEGG 

a) Industrianlegg for produksjon av elektrisk energi, damp og varmtvann 
som krever konsesjon etter energiloven. 

Nei 

b1) Industrianlegg og rørledninger for transport av olje og gass, damp og 
varmtvann. 

Nei 

b2) Kraftledninger som krever anleggskonsesjon. Nei 

c) Lagring av naturgass på jordoverflaten. Nei 

d) Lagring av brennbar gass under jorden. Nei 

e) Lagring av fossilt brensel på jordoverflaten Nei 

f) Industriell brikettering av kull og lignitt. Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

g) Anlegg for bearbeiding og lagring av radioaktivt avfall der det kreves 
tillatelse fra Statens strålevern. 

Nei 

h) Anlegg for produksjon av vannkraft. Nei 

i) Konsesjonspliktige anlegg for utnytting av vindkraft til 
energiproduksjon. 

Nei 

j) Anlegg til oppsamling av CO₂ -strømmer fra anlegg med sikte på 
geologisk lagring. 

Nei 

4. PRODUKSJON OG BEARBEIDING AV METALL 

a) Anlegg for produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs 
smelting) med tilhørende utstyr for kontinuerlig støpning. 

Nei 

b) Anlegg for bearbeiding av ferrometaller ved hjelp av:  
 

i. Varmevalsing Nei 
 

ii. Smiing med hammere Nei 
 

iii. Påføring av beskyttelseslag av smeltet metall. Nei 

c) Ferrometallstøperier. Nei 

d) Anlegg for smelting, herunder legering, av ikke-jernholdige metaller, 
unntatt edelmetaller, herunder gjenvinningsprodukter (raffinering, 
støpning). 

Nei 

e) Anlegg for overflatebehandling av metaller og plast ved hjelp av en 
elektrolytisk eller kjemisk prosess. 

Nei 

f) Anlegg for produksjon og montering av motorvogner. Nei 

g) Skipsverft. Nei 

h) Produksjons- og reparasjonsanlegg for luftfartøy. Nei 

i) Produksjon av jernbanemateriell. Nei 

j) Eksplosjonsforming. Nei 

k) Anlegg for røsting og sintring av malm. Nei 

5. MINERALINDUSTRI 

a) Koksverk (tørrdestillasjon av kull). Nei 

b) Sementproduksjonsanlegg. Nei 

c) Anlegg for produksjon av asbest og fremstilling av asbestbaserte 
produkter. 

Nei 

d) Anlegg for produksjon av glass, herunder glassfibrer. Nei 

e) Anlegg for smelting av mineralske stoffer, herunder produksjon av 
mineralfibrer. 

Nei 

f) Anlegg for produksjon av keramiske produkter ved brenning, særlig 
takstein, murstein, ildfast stein, fliser, steintøy eller porselen. 

Nei 

6. KJEMISK INDUSTRI (tiltak som ikke omfattes av vedlegg I nr. 6) 

a) Behandling av halvfabrikata og produksjon av kjemikalier. Nei 

b) Produksjon av plantevernmidler og legemidler, maling og lakk, 
elastomer og peroksider. 

Nei 

c) Lagringsanlegg for olje, samt petrokjemiske og kjemiske produkter. Nei 

7. NÆRINGSMIDDELINDUSTRI 

a) Fremstilling av dyre- og plantefett. Nei 

b) Konservering av dyre- og planteprodukter. Nei 

c) Fremstilling av meieriprodukter. Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

d) Brygging og malting. Nei 

e) Sukkervareproduksjon. Nei 

f) Slakterier. Nei 

g) Industriell fremstilling av stivelse. Nei 

h) Fiskemels- og fiskeoljefabrikker. Nei 

i) Sukkerfabrikker. Nei 

8. TEKSTIL-, LÆRVARE-, TREVARE- OG PAPIRINDUSTRI 

a) Industrianlegg for produksjon av papir og papp. Nei 

b) Anlegg for forbehandling (vasking, bleking, mercerisering) eller farging 
av fibrer eller tekstiler. 

Nei 

c) Anlegg for garving av huder og skinn. Nei 

d) Anlegg for produksjon og behandling av cellulose. Nei 

9. GUMMIINDUSTRI 
 

Produksjon og behandling av elastomerprodukter. Nei 

10. INFRASTRUKTURPROSJEKTER 

a) Utviklingsprosjekter for industriområder. Nei 

b) Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder, inkludert 
kjøpesentre og parkeringsanlegg. 

Nei 

c) Bygging av jernbane og anlegg for omlasting av gods, samt terminaler 
som betjener flere transportsystemer. 

Nei 

d) i. Bygging av flyplasser Nei 
 

ii. Landingsplass for helikopter. Nei 

e) i. Bygging av veier Nei 
 

ii. Bygging av havner og havneanlegg, herunder fiskehavner og 
offshorerelaterte havner 

Nei 

 
iii. Utvidelse eller vesentlig endret bruk av eksisterende farleder. Nei 

f) Bygging av innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I, samt 
kanalisering og flomsikring. 

Nei 

g) Demninger og anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann. Nei 

h) Sporveier, høybaner og undergrunnsbaner, svevebaner o.l… Nei 

i) Rørledninger for transport av CO₂ -strømmer, på geologisk lagring. Nei 

j) Vannledningsanlegg over større avstander. Nei 

k) Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs 
som kan medføre endringer av kysten, f.eks. diker, moloer, sjeteer og 
andre bygg til vern mot havet, bortsett fra vedlikehold og 
gjenoppbygging av slike anlegg. 

Nei.  
 

l) Anlegg for uttak eller kunstig infiltrasjon for gjenoppbygging av 
grunnvann. 

Nei 

m) Anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørfelt. Nei 
  

 

11. ANDRE PROSJEKTER 

a) Permanente konkurranse- og testbaner for bil og motorsykkel. Nei 

b) Anlegg for avfallsdisponering basert på forbrenning. Nei 

c) Renseanlegg for spillvann. Nei 

d) Opplagringsplasser for slamavleiring. Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

e) Lagring av skrapjern, herunder opphoggingsplasser for kjøretøyer. Nei 

f) Prøvingsbenker for motorer, turbiner eller reaktorer. Nei 

g) Anlegg for produksjon av syntetiske mineralfibrer. Nei 

h) Anlegg for gjenvinning eller destruering av eksplosjonsfarlige stoffer. Nei 

i) Destruksjonsanlegg for dyreskrotter. Nei 

j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg 
for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. 

Nei 

k) Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 
m³ masse. 

Nei 

12. TURISME OG FRITID 

a) Hoppbakker, skianlegg og skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging. Nei 

b) Lystbåthavner. Nei 

c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 
utbygging. 

Nei 

d) Permanente campingplasser. Nei 

e) Temaparker, herunder golfbaner o.l. Nei 

13. UTVIDELSER ELLER ENDRINGER 
 

Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg II som 
kan få vesentlige virkninger. 

Nei 

 

Sammendrag kartlegging vedlegg I og II 
Følgende punkter medfører at planen skal vurderes nærmere jf. Forskriftens vedlegg I og II:  

Vedlegg I: 25) Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan 

Det er avsatt et område i kommuneplanen BTF17 – for fritids og turistformål der forslagstiller ønsker 

hyttetomter plassert. Siden forslagstiller ønsker å selge tomtene som settes av ved Storhågen, må 

det omreguleres fra BFT til BFR. Bebyggelsen som skal få næringsmessige funksjoner (43/5/4 og 

43/227) må omreguleres fra museumsformål til næringsformål og blir i liten grad endret siden de er 

SEFRAK-registrerte av Riksantikvaren.  

Opplysninger fra forslagsstiller jf. §9 
Opplysninger som skal fremlegges av forslagsstiller før oppstartmøte er angitt i forskriftens §9: 

Forslagsstiller skal gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger 

for miljø eller samfunn etter §10. Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av: 

a) Planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 

rivningsarbeider 

b) Miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 

c) Planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 

produksjon av avfall 

d) Forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser 

Kriterier for vurdering om en plan kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. §10 
Kriterier for vurdering om en plan kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn skal gjøres av 

ansvarlig myndighet (Tranøy kommune) er angitt i forskriftens §10.  
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Forslagsstiller skal også selv gjøre en foreløpig vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger 

basert på kjent kunnskap.  

Egenskaper ved planen: 

a) Størrelse, planområde og utforming 

b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske 

c) Avfallsproduksjon og utslipp 

d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 

Lokalisering og påvirkning av omgivelsene omfatter en vurdering om planen eller tiltaket kan 

medføre eller komme i konflikt med: 

a) Verneområder etter NML kap. V eller markaloven §11, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og -vassdrag, objekter, områder og kulturmiljø 

fredet etter kulturminneloven 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner, kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 

utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktig for friluftsliv 

c) Statlige planretningslinjer, - planbestemmelser eller regionale planbestemmelser i medhold 

av PBL, rikspolitiske bestemmelser eller – retningslinjer i medhold av PBL 

d) Større omdisponering av områder satt av til LNFR eller som er regulert til landbruk og er av 

stor betydning for landbruksvirksomhet 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, f.eks. vann- eller luftforurensning 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

h) Risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer som ras, skred eller flom 

Det skal ses hen til virkningens intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkninger inntreffer, 

når de inntreffer, varighet, hyppighet, mulighet til å reversere eller begrense dem, om virkninger 

strekker seg over landegrenser, samt samlede virkninger av forslaget til plan og andre eksisterende, 

godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 

Forslagsstillers foreløpige vurdering om vesentlige virkninger 
Vurderingen er basert på forskriftens §10 og veileder, kommentarutgave av 29.06.2017. Størrelse og 

om virkning er reversibel er de viktigste elementene i vurderingen 

Egenskaper ved planen eller tiltaket (2. ledd) 

a) Størrelse, planområde og utforming 

Beskrivelse Vurdering 

Størrelse på planområde er omtrent 100 dekar 
med både land og sjøareal.  

Planens innhold vil tilrettelegge for anlegg som 
vil ha en høyde og et omfang som er vanlig i 
tradisjonell kystbebyggelse. Områdets karakter 
til friluftsbruk vil beholdes, med tilrettelegging 
for ordnede forhold for brukere av 
friluftsområder på sjø og land.  

b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 

Beskrivelse Vurdering 

Planen legger ikke til rette for uttak av mineral-, 
vann eller biologiske ressurser. 

Planen har ikke vesentlig virkning på bruk og 
uttak av naturressurser. 

c) Avfallsproduksjon og utslipp 

Beskrivelse Vurdering 
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Avfallsproduksjon Ikke vesentlig. Husholdningsavfall 

Utslipp Ikke vesentlig 

d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 

Beskrivelse Vurdering 

Båtulykker 
Trafikkuhell 
Brann  

Økt trafikk både i sjø og land vil naturligvis også 
øke fare for uhell. Etablering av bygde miljøer 
vil på lik linje medføre risiko for brann. 
Aktiviteten i denne planen er ikke spesielt 
risikofylt. 
 
Det er ikke sannsynlig at planen medfører store 
ulykker eller enkelthendelser med svært mange 
involverte personer. 
Planen har ikke vesentlig virkning på risiko for 
alvorlige ulykker og katastrofer. 

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene (3. ledd) 

a) Verneområder etter naturmangfoldloven kap. V eller markaloven §11, utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven kap. VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og -
vassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

Beskrivelse Vurdering 

Vern etter naturmangfoldloven eller markaloven (Lunde, teist, alke, tyvjo og fiskemåke) 

Utvalgte naturtyper (NML kap VI) Ingen utvalgte naturtyper i eller nært 
planområdet. 

Prioriterte arter (Lunde, teist, alke, tyvjo og fiskemåke) 

Vernede vassdrag Ikke relevant 

Nasjonale laksefjorder og -vassdrag Ikke relevant 

Objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven 

Ingen kulturminner under fredning  

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og -miljø, viktige 
mineralressurser, stor betydning for samisk utmarksnæring og reindrift og områder som er særlig 
viktige for friluftsliv 

Beskrivelse Vurdering 

Truede arter eller naturtyper 
 

 

Truende arter er observert utenfor 
planområde. Dette omhandler lunde, teist, 
alke, tyvjo, fiskemåke. Gyteområde for 
kysttorsk like bortfor industrien.  
 
Det er snakk om å etablere flere flytebrygger i 
planområdet. En eventuell endring av 
kaiområde vil kunne påvirke disse i svært liten 
grad . 

Verdifulle landskap  

Verdifulle kulturminner/kulturmiljøer Planområdet innehar flere SEFRAK-registrerte 
kulturminner som inngår i et større kulturmiljø 
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og det er registrert enkelte arkeologiske 
enkeltminner i dets nærmeste kontekst.  
Utvikling av planen og bebyggelsens størrelse, 
omfang og estetikk vil ta stort hensyn til 
kulturmiljøet. 

Nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser Nei 

Områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring og reindrift 

Planområdet inngår i vinter, høst og vårbeite. 
Reindriftsfaglige må uttale seg om betydningen 
av dette. 

Områder som er særlig viktige for friluftsliv  

c) Statlige planretningslinjer, - bestemmelser, regionale planbestemmelser i medhold av pbl av 27. 
juni 2008 eller rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer gitt i medhold av pbl av 14.juni 1985 

Beskrivelse Vurdering 

Statlig planretningslinje for samordnet bolig, 
areal, transportplanlegging, strandsone, klima- 
og energiplanlegging: 
 
Planlegging av arealbruk og transportsystem 
skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og 
effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal 
bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 
livskvalitet. 

Planen legger til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling med utgangspunkt i de 
naturgitte ressursene på stedet. 
Planen legger ikke opp til utvikling av et 
tettsted eller by, men vil gi grunnlag for 
stedbunden næring. 
Planen medfører ikke inngrep i landbruk eller 
jordvern ressurser. 
Det er ikke hensiktsmessig å etablere 
kollektivknutepunkt i forbindelse med planen. 
Trafikkavvikling skal sikres gjennom regulering 
av adkomstvei, samt krav til ordnet parkering. 
Planen vil ta hensyn til overordnet 
grønnstruktur, overvann, kulturhistoriske og 
estetiske kvaliteter.  
Kulturminner i planområdet vil innarbeides som 
et aktivum i utviklingen, i tråd med plan-
retningslinjen. Universell utforming og 
tilgjengelighet ivaretas i planen. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, 
verna vassdrag 

For øvrig vil anlegget bidra til ordnete forhold 
for utfart og bruk av naturen på en ordnet og 
trygg måte. 
Planprosess organiseres slik at synspunkter 
som gjelder barn og unge kommer frem. 

Rikspolitisk bestemmelser for kjøpesentre Ikke relevant  

d) Større omdisponering av LNF(R) områder eller områder regulert til landbruk og er av stor 
betydning for landbruksvirksomhet 

Beskrivelse Vurdering 

Områder regulert til LNF(R) Det tenkes å regulere deler av området til LF 
slik at frilufts og rekreasjonsområder blir 
ivaretatt.  

LNF(R) i kommuneplanens arealdel En del av landområdet rundt planen er avsatt til 
LNFR i kommuneplanens arealdel. Planområde 
egner seg ikke til jord - eller skogproduksjon. 
Det er registrert lauvskog i planområdet.  
Planområdet berører tidlig vinter -, vår og 
høstbeite for rein. Betydning må vurderes av 
reindriftsfaglige. 
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e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Beskrivelse Vurdering 

Miljøkvalitetsstandard for vann Ikke vesentlig 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 

Beskrivelse Vurdering 

 Planen medfører ikke utilbørlig belastning på 
befolkningens helse pga. vann eller luft-
forurensing. Tvert imot vil planen legge til rette 
for bruk av friluftsområde som virker positivt 
på helsa. 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

Beskrivelse Vurdering 

Forurensning til luft Ikke vesentlig 

Forurensning til vann Ikke vesentlig 

Forurensning til sedimenter Ikke vesentlig 

Forurensning til grunn Ikke vesentlig 

Ubehagelig lukt Ikke vesentlig  

Støy Ikke vesentlig 

Stråling Ikke vesentlig 

Klimagass Ikke vesentlig 

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom 

Beskrivelse Vurdering 

Flom og skredfare Liten risiko for flom nordvest for Storhågen. 
Ingen skredfare.  

 

Egenskaper ved virkningene (4. ledd) 

Beskrivelse Vurdering 

✓ Virkningenes intensitet og kompleksitet 
✓ Sannsynlighet for at virkningene inntreffer 

og når de inntreffer 
✓ Varighet og hyppighet 
✓ Mulighet for å begrense eller reversere 

virkningene 
✓ Om virkningene strekker seg over 

landegrensene 
✓ Samlede virkninger av forslaget til plan eller 

tiltak og andre eksisterende, godkjente eller 
planer eller tiltak 

Kulturminner: Kulturminnene vil innarbeides i 
planen. Det tilsies ingen vesentlig konflikt eller 
hinder for planens formål som et hele. Sammen 
inngår de i et verdifullt kulturmiljø det vil være 
ønskelig å ta vare på og videreføre. 
Reindrift: Intensitet og kompleksitet må 
vurderes nærmere av reindriftsfaglige 
sektormyndighet i forbindelse med varsling av 
planoppstart. Planområdet inngår i tidlig 
vinterland, i vår og høstbeite. 
Konsekvensanalysen som allerede er gjort for 
Storhågen anbefaler tiltaket. Dette initiativet vil 
ikke endre forholdene til reindriften ved at de 
opprinnelige grensene ved Storhågen 
overholdes. 
Flom: Det er en risiko for flom nordvest for 
Storhågen kan resultere i at det foreslåtte 
arealet (BFR1) flyttes litt lenger opp i terrenget. 

 

I tilknytting til kommuneplanens arealdel (2018 – 2020) er det gjort et KU og ROS analyse av 

Storhågen, hvor tiltaket ble anbefalt grunnet positive konsekvenser for næringsutvikling, næringsliv 
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og sysselsetting. I tillegg gir det positive konsekvenser for barn og unge og tiltaket har akseptabel 

virkning på miljø.  
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En samlet vurdering av disse faktorene taler for at det ikke er nødvendig med planprogram og ny 

konsekvensutredning for denne detaljreguleringsplanen. 

Konklusjon 
Plankonsulent vurderer at vesentlige tema i planarbeidet vil bli belyst i tilstrekkelig grad gjennom 

ROS-analyse, NML-vurdering, beregning av trafikkmengde, innarbeiding av innspill og konkrete 

vurderinger i prosjektet.  

Eventuell vurdering fra Riksantikvaren og reindriftsmyndighetene kan tilsi at KU kan måtte 

utarbeides. Plankonsulent vurderer kulturminnene som ressurs i planen, der de vil bli brukt som 

premisser i utførelsen av planen. Det bør derfor være tilstrekkelig å vie dette spesiell 

oppmerksomhet i planprosessen uten en tyngre saksgang med planprogram og full 

konsekvensutredning. Storhågen (BFT17) er allerede avsatt til bebyggelse i kommuneplan der det 

også er gjort konsekvensutredning i forhold til reindrift. Den nye planen vil ikke bidra til endringer i 

forhold til reindriftsinteresser.   

Plankonsulent vurderer at det ikke er nødvendig med en særskilt konsekvensutredning for planen.  

 

 


