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Sammendrag 
Planinitiativet omfatter et areal på ca. 220 daa totalt. Det ønskes å regulere for å muliggjøre for ny 
utvikling av næringsfunksjoner og etablere flere hyttetomter tilknyttet g.nr 18, br.nr 13 i Tranøy 
kommune. Planområdet omfatter primært landarealer. Og er nordvestvendt ut mot Småbotnsundet. 

Planområdet består i dag av 9 hytter, og forslagstiller ønsker å fortette med ytterligere 10 tomter. I 
tillegg ønskes det å opprette et næringsbygg på nytt regulert felt rettet mot turisme, med tilhørende 
naust og parkeringsplass.  

Eiendommer som inngår helt eller delvis er: gnr 18 bnr: 175, 191, 123, 203, 120, 121, 133, 189, 161  

Adkomst til planområdet tenkes løst med utvidet bruk av eksisterende privat vei. Planen vil stille krav 
om anlegg for avløpsrensing og ordnet renovasjonsløsning. Forslagsstiller ønsker å ha fokus på 
miljøvennlige løsninger for bebyggelse og anlegg i planområdet 

Planstatus er kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 vedtatt 16.02.2016. 

Nærmere vurdering om forvaltning av reindriftsinteresser er nødvendig, da planområdet berører 
flyttlei og tidlig vinterland. Det er registrert automatisk fredete kulturminner like inntil planområdet. 
Dette vil bli ivaretatt ved for eksempel avsetting av hensynssone i planen. Tema reindrift er det 
eneste som kan tilsi at KU kan måtte utarbeides. I og med at det begrenser seg til kun ett tema, bør 
det være tilstrekkelig å vie dette spesiell oppmerksomhet i planprosessen uten en tyngre saksgang 
med planprogram og full konsekvensutredning.  

Plankonsulent vurderer at det ikke er nødvendig med en særskilt konsekvensutredning for planen.  
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Det bes om oppstartmøte med Tranøy kommune i april 2019 
Det tas sikte på å levere komplett planforslag til politisk behandling innen september 2019. 

A Formålet med planen 
Forslagsstiller er grunneier, og ønsker å danne næringsgrunnlag og arbeidsplasser ved å utvikle et 
reiselivs- og konferanseanlegg. For å kunne gjøre dette, må det utarbeides en detaljreguleringsplan 
med basis i kommuneplanens arealdel.  

Planområdet ligger på Refsneshalvøya, og innenfor gnr 18 bnr 13 som er avmerket i utsnitt: 

 

B Planområde og influensområde 
Orientering 
Planområdets størrelse er om lag 220 daa, og omfatter landarealer. Hyttefeltet er nordvestvendt ut 
mot Småbotnsundet. 

Det er delvis kjøreadkomst til planområdet, en grusvei (Refsnesveien) med avkjøring fra fylkesveg 
231 Skatvikveien følges helt ut til Liksanden og sørover mot Revsnes. Refsnesveien er allmenn 
tilgjengelig og benyttes av både hytteeiere på halvøya og av allmennheten som adkomst til 
rekreasjon i naturgitte fine områder langs sjøen. Adkomst til fritidsbebyggelsen langs småbotnsundet 
strekker seg om lag 200 m nordover fra Refsesveien og knytter til seg to fritidshus. For å bedre 
tilgjengelighet til fritidsbebyggelsen nordover, og de hyttene som ønskes oppført ønskes det å bygge 
delvis vei frem mot hyttene som gjør adkomst lettere.  

I planområdet tenkes det å fortette hyttefeltet med ca. 10 tomter (BFR) med tilhørende nødvendige 
anlegg og infrastruktur; vei, vann, avløp, elkraft, data- og telekommunikasjon. Der det ikke er 
tilstrekkelig kapasitet i eksisterende anlegg, kan det bli nødvendig med oppgradering eller 
nyetablering av tekniske anlegg. I tillegg ønskes det oppføring av et næringsbygg på to etasjer (BFT) 
sør for eksisterende kai. I området mellom eksisterende kai og parkeringsplass ønskes det 
tilrettelegging for naust og parkeringsplasser (BUN). Se kart for plassering.  
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Arealer utenfor planområdet blir i liten grad berørt. I kjernen av hyttefeltet vil det derimot fortettes 
og kan påvirke naturlandskapet. Om lag 200 meter ovenfor gnr: 18, bnr. 219 og 217 er det registrert 
kulturminner i form av hustufter fra yngre steinalder, se vedlagt kart.  

 

 

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. På planinitiativets stadium 
er man ikke kjent med spesielle utfordringer som er til hinder for utbygging i planområdet. 

Sårbarhet for klimaendringer 
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 
Nærmere vurdering om forvaltning av reinsdriftsinteresser er nødvendig, da planområdet berører 
arealer angitt som tidlig vinterland i tilgjengelig kartverk. 

 

 

(BFR) 

(BFT) 

(BUN) 

(LF) 
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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 av mange attraktive områder for friluftsliv på Senja, og planen vil drøfte forholdet mellom 
privat utfart og bruk av naturområder, og organisert aktivitet tilknyttet reiselivsanlegget. 

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.   

Adkomst til planområdet tenkes løst ved å byge delvis vei ut mot hyttefeltet, og mulig utvidelse av 
eksisterende vei. 

Transportbehov til næringsbygg og fritidsbebyggelse vil være både med privatbiltrafikk, men også 
mulighet for organisert transport med minibuss, båt eller bil.  

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. Aktivitet på tilgrensende eiendommer 
er ikke av støyende karakter.  

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

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Forslagsstiller er eier av størsteparten Refsneshalvøya (gnr 18 bnr 13), og ønsker å skape grunnlag for 
næringsvirksomhet som kan skape arbeidsplasser og ny aktivitet på denne slektsgården. 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel regulert til fritidsbebyggelse. Forslagstiller ønsker å 
fortette bebyggelsen på tomten ved å tilrettelegge for om lag 10 ekstra hyttetomter. Den planlagte 
bebyggelsen blir derfor en utvidelse av den eksisterende tiltenkte bruk. Her er det ønskelig å 
tilrettelegge for gode frilufts arealer. 

I tillegg vil en bit utenfor kommuneplanens arealdel bli regulert til fritids – og turistformål som 
knytter sammen planområdet. Her er det tiltenkt område for framtidig næringsvirksomhet (et hus i 2 
etasjer. med utleie, kjøkken, sal og lager). Samt ønskes det oppføring av naust og en parkeringsplass 
tilrettelagt imellom den allerede regulerte planen og den nye. Se neste side for foreløpig skissering av 
omfang. 

Det må videre gjøres til rette for veiløp i planområdet for bedre tilgjengelighet ved hyttetomtene. 

Område Innhold 
BFR Fortettes med 10 utleiehytter 
BFT Næringsbygg med utleie, kjøkken, sal og lager. Serviceanlegg 
BUN Naust og parkeringsplass 
LF Grøntområder, friluft  
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D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det er per dato ikke gjort konkrete volumstudier for bebyggelse og anlegg utover det som er 
redegjort for under punkt C. Det vil være naturlig å begrense bebyggelse til 1 og 2 etasjer for at 
bebyggelsen ikke skal virke dominerende på sikten i friluftsområdene rundt.  

E Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Det må drøftes videre hvilke miljøvennlige løsninger det er aktuelt for i bebyggelsen og anlegget i 
planområdet.  

For hyttene tenkes det felles kloakksystem som flere av de eksisterende hyttene kan knytte seg til. 
Ellers må det bores etter nytt vann, eventuelt bygges en stor tank som kan forsyne de nye hyttene. 
Dette diskuteres nærmere i planarbeidet.  

F Virkning og tilpasning 
Planområdet inngår i et landskap som byr på skjønne naturopplevelser. Her er flott utsikt mot 
Småbotnsundet, om lag 370 meter over til Forrøya. Det er også åpen utsikt mot de mange små-øyene 
som befinner seg på halvøyas sør-side. Halvøyen er småkupert der den er 85 moh på det høyeste 
over hyttetomtene. Det gjør at bebyggelsen ved Sundet blir skjermet av vegetasjonen samtidig som 
det skjermer områder utenfor. Det nærmeste bebygde området, Mykleneset befinner seg 1,6 km 
nord fra Refsnes i luftlinje. Hyttebebyggelsen ved Refsnes vil ha liten innvirkning på de bebygde 
omgivelsene rundt, også med tanke på Forrøya som ligger ovenfor reguleringsområdet og skjermer 
for hele området.  

BFR 

LF 

BUN 

BFT 
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For å komme seg til planområdet fra landsiden, kjører man fra «fastlandet» Senja over en ganske 
smal val til Refshamna. Liksanden ligger cirka 2 km fra veikrysset på «fastlandet», og er lite synlig 
herfra på grunn av terreng og vegetasjon. Videre her i fra må det reguleres for et veiløp som fører 
delvis til hyttetomtene.  

De naturgitte forholdene bør danne premisser for videre utvikling av ny bebyggelse og anlegg, som er 
viktig å utforme med respekt for dette vakre landskapet. Nede ved den eksisterende kaien ønskes 
det regulering for et næringsbygg på to etasjer, et naust og en parkeringsplass. Bebyggelsen anlegges 
på en åpen slett som vil være synlig fra store deler av strandlinjen, fra bebyggelsen både nord og sør 
for kaia. Til tross for områdets allerede «åpne kjerne» og plassering ved veiløpets endestasjon passer 
stedet godt regulert til en mer offentlig funksjon.  

Aktiviteter som skal foregå innenfor området, vil i utgangspunktet gjelde nærområdene, for 
eksempel padling, turgåing og båtliv. Den praktiske og estetiske utformingen av bebyggelsen må 
derfor gjøres med respekt for stedets karakter.  

G Plansituasjon 
Gjeldende planer har betydning for planarbeidet: 

Kommuneplanens arealdel 2018-2020 vedtatt 18.12.2018. BFR2 er regulert for fritidsbebyggelse, noe 
det nye planinitiativet i stor grad vil etterfølge. Planområde ønskes noe utvidet med nye funksjoner. 
Den rosa linjen på kartet markerer område som reguleres for næringsformål og som ønskes knyttes 
til BFR2.  
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Forslagstiller vil også levere planinitiativ for område VS2 Refshamna, som ligger omtrent 760 m fra 
hyttefelt BFR2. De streifer ikke hverandre men vil på grunn av næringsinteressene sammen ha 
innvirkning på hverandre.  

Planbestemmelser 
Planbestemmelser avsatt til fritidsformål i kommuneplanens arealdel (datert til 4.4.2018) kapittel 4: 

Grad av utnytting skal ikke overstige BYA (bebygd areal)=170 m2; arealberegning i hht 
TEK17/veileder Grad av utnytting. Maks tomtestørrelse er 2 daa for selveier- og festetomter. På hver 
tomt tillates maksimalt 3 bygg; en hytte og inntil 2 uthus (som garasje, vedbod, anneks e.l. som ikke 
skal benyttes til beboelse). Elektrisitetsforsyning I fjellområder og der det ellers er naturlig bør strøm 
ev. framføres ved jordkabel. Luftspenn kan vurderes i andre områder - der dette ikke vil være til 
sjenanse. Dersom det er felles adkomstveg bør det vurderes hvorvidt det i 
reguleringsbestemmelsene skal tas inn krav om etablering av veglag for drift og vedlikehold. I 
reguleringsplaner for hyttefelt skal også private brønner og avløp være et beskrevet tema slik at 
vannkilder registreres på plankartet og sikres mot forurensning. 

Utover kommuneplanens arealdel foreligger det ikke andre gjeldende planer for området. Det 
foreligger ingen tilgrensende områdeplaner eller reguleringsplaner. Forslagsstiller er heller ikke kjent 
med pågående planarbeid i eller i nærheten av området. 

Forslagsstiller leverer 2 planinitiativer samtidig, Fortetting av fritidsbebyggelse (dette initiativ) og et 
eget for Refneshamna. Disse to planene grenser ikke direkte til hverandre, og berøres av ulike 
forhold som gjør det ønskelig med separate planprosesser slik at ikke det ene feltet kan forhefte 
fremdrift i det andre. 

H Vesentlige interesser 
Barn og unges interesser 
Barn og unge er alltid viktige og skal tillegges stor vekt i planleggingsarbeid. I dette tilfellet vil planens 
innhold medføre positive elementer til glede for den oppvoksende slekt og vil gi gode 
familieaktiviteter. Planen legger til rette for et næringsbygg (med kjøkken, sal og lager) som kan gi 
muligheter for utleie eller lagring av friluftsutstyr. Planen bidrar til å etablere stedbunden 
næringsvirksomhet som sannsynligvis kan drives også av kommende generasjoner. 

Miljø og klima 
Bebyggelse må plasseres og utformes med tanke på energitilpasning og stedlige forhold. 
Materialbruk skal være bevisst og gjennomtenkt, også i forhold til miljø. Det skal tilstrebes gode 
uteplasser både i området avsatt for næringsfunksjon og i planområdet regulert for fritidsbebyggelse. 

Utbygging må ivareta alle krav til utslipp, være seg til sjø, grunn eller luft. Videre er gode støyforhold 
en viktig faktor for å få et attraktivt bo- og fritidsmiljø. 

Teknisk infrastruktur 
Fortetning i området for fritidsbebyggelse og ny etablering av bebyggelse forutsetter en 
forlenging/forbedring av eksisterende veiløp med avkjøring fra fylkesveg 231. Videre arbeid må 
avklares med Statens vegvesen som vegmyndighet og fylkeskommunen som vegeier. 

Kommunalt avløpsanlegg er ikke utbygd i dette området. Dette temaet må kartlegges nærmere i 
planprosessen. Privat avløpsanlegg med rensetrinn må godkjennes av kommunen som 
forurensningsmyndighet etter søknad. 



 

Aktør Prosjektering AS, Postboks 223, 9305 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

10
 

Fritidsbebyggelsen i området er allerede tilknyttet bore-vann. Ved fortetning av området er det 
nødvendig å enten bore etter nytt eller bygge en tank som forsyner de nye hyttene. Dette må 
kartlegges nærmere.  

Kraftforsyning er Troms Kraft Nett AS. Eventuell oppgradering eller ny transformator etter nærmere 
avklaring med kraftselskapet. 

Naboer 
Eksisterende fritidsbebyggelse 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 tilstrekkelig, slik at området kan videreutvikles på en god måte for alle parter. 

Stedbundet næring og reindrift 
Kommunenes arealplan legger til rette for en ønsket næringsutvikling i kommunen. Naturen og 
landskapet er den fremste ressursen for næringsutvikling i området og vil derfor være viktig for 
turismen dette anlegget i stor grad er rettet mot. Reguleringsplanen BFR2 legger til rette for utvikling 
av stedbunden næring som blant annet er knyttet til friluftsliv på sjø og land. Refsneshalvøya er ikke 
egnet for hverken jord- eller skogbruk, og eier er derfor avhengig av å etablere annen type næring.  

Reindriftsinteresser blir berørt av planforslaget, tilgjengelige kartkilder angir halvøya som tidlig 
vinterland, og valen fra Senjasiden til Refsneshalvøya som flyttlei. Hvor stor betydning dette 
spesifikke arealet har for reindrifta og hvordan man kan tilpasse planen for å ivareta dette, må 
næringa og reindriftsfaglig myndighet uttale seg om ved varsel om oppstart av planarbeid. 

I Samfunnssikkerhet 
I planarbeidet skal det gjennomføres en ROS-vurdering, med skala for sannsynlighet og konsekvens, 
og definisjon av akseptabelt nivå i samsvar med hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas. Der det 
viser seg nødvendig med avbøtende tiltak, vil disse beskrives. Planmyndighetens mal benyttes. 

Sammenstilling av forundersøkelser i fase for planinitiativ 

Tema Kommentar 
Snøskred Et mindre område kan berøre planen. Det kan hende at 

aktsomhetsområdet underveis i planprosessen kan finnes å utgå. 
Jord- og flomskred Utenfor aktsomhetsområde 
Radon Høy risiko i kartverk.  
Naturområder Ingen konflikter med registrerte naturverdier i sjø og på land 
Kulturminner Registrert kulturminner på land ligger i gjeldende kartverk. 
Infrastruktur Utvidet bruk av eksisterende privat adkomstvei. 

Vann og avløp – nytt anlegg 
Friluftsliv, lek, idrett Ny bebyggelse skal tilrettelegge for at flere kan benytte områdets natur-

kvaliteter på sjø og land. 
Forurensning Det er liten risiko for at planområdet berøres av forurensning eller bidrar 

til vesentlig forurensning. 
Trafikk Aktivitet i planområdet kan medføre noe økt trafikk, og det må gjøres 

enkle vurderinger i forhold til støy, støv og annen forurensning. 
Grunnforhold Delvis bar berggrunn og delvis tynn, strandavsetning. Noe marin avsetning 

i planområde. 
Prøvegraving eller grunnundersøkelser må vurderes. 
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De viktigste og mest kritiske momenter er sjekket ut i dette planinitiativet, og synliggjort i de 
påfølgende kartutsnitt. Kilder er oppgitt under hvert kartutsnitt. 

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 
Oppstartmøte 
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. 
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L Vurdering om konsekvensutredning 
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)

 

Reguleringsplanen vil all hovedsak være i samsvar med overordnet kommuneplan. Det forutsettes at 
Tranøy kommune i sitt planarbeid har gjennomført konsekvensutredning i tilstrekkelig omfang for 
det avsatte byggeområdet BFR2. 

Planarbeidet vil omfatte ROS-vurdering og andre nødvendige analyser i tilstrekkelig grad uten at det 
gjennomføres full konsekvensutredning med tilhørende tyngre saksgang. 

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 

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. 

Nei 



 

Aktør Prosjektering AS, Postboks 223, 9305 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

13
 

A. Planer og tiltak Relevans i plan 

d) Forstads- og T-baner, investeringskostnader over 750 millioner kr 
e) Andre vei- og jernbanetiltak over 750 millioner kr 

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 

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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

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. 

Nei 

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 

 

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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 
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 
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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 
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 
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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 
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 
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 
Planens innhold og omfang medfører ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskriftens vedlegg I. 
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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.  

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. 
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Det er ikke gjennomført konsekvensanalyse av det aktuelle planområdet i kommuneplanens arealdel 
2018-2020. Imidlertid foreligger det en utredning og ROS-analyse på nordsiden av Refsneshalvøya, i 
forbindelse med innspill til utvidelse av felt avsatt til hyttebygging. (Utdrag vedlagt i dette dokument) 

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. Tema reindrift er det eneste som kan tilsi at KU kan måtte utarbeides. Men i 
og med at det begrenser seg til kun ett tema, bør det være tilstrekkelig å vie dette spesiell 
oppmerksomhet i planprosessen uten en tyngre saksgang med planprogram og full 
konsekvensutredning.  

Kartvedlegg 
Aktsomhetsområde snøskred og steinsprang. Samt jord og flomskred  
Kilde: Miljostatus.no. Hentet 02.04.19 
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Naturvernområde  
Kilde: Miljostatus.no. Hentet 02.04.19
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Kulturminner 
Kilde: Miljostatus.no. Hentet 02.04.19
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Radon 
Kilde: Miljostatus.no. Hentet 02.04.19 
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Trekklei, reindrift 
Kilde: Tromsatlas.no. Hentet 02.04.19 
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Reinbeite, årstid 
Kilde: Tromsatlas.no. Hentet 02.04.19 
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Friluftsinteresser  
Kilde: Troms Atlas. Hentet 02.04.19 

 

Nettanlegg 
Kilde: NVE.no. Hentet 02.04.19 
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Arealressurser jord og skog 
Kilde: kilden.nibio.no. Hentet 02.04.19 
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Løsmasser 
Kilde: geo.ngu.no. Hentet 08.04.19
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Flom aktsomhet 
Kilde: miljostatus.no. Hentet 02.04.19 
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