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Sammendrag 
Gjeldende forskrift:  FOR-2017-12-08-1950, ikrafttredelse 01.01.2018 
Forskrift om behandling av private planforslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

Forslagsstiller  Consept Eiendom AS ved Johnny Bårdsen 

Plankonsulent  AKTØR prosjektering AS ved Monica Schultz 

Det ønskes å utarbeide privat forslag til detaljregulering med utgangspunkt i gjeldende områdeplan 
341 – Sentrumsplan Finnsnes. 

Planinitiativet omfatter et areal på ca 20 daa totalt. Foreløpige vurderinger er at det ønskes etablert 
omkring 80 boenheter fordelt på to delområder. Bebyggelsen blir variert, med småhusbebyggelse i 
delområde 1 og blokkbebyggelse i delområde 3 (se planskisse i dette dokument). 

Noe av kulturlandskapet som forteller noe om historien til Seljestad-eiendommen ønskes bevart som 
et element som tilfører området kvalitet. Dette gjelder en del av grønnstruktur og gårdsvei med 
steinmur og allé.  

Konsekvensutredning er vurdert ikke nødvendig i dette planarbeidet, da detaljreguleringen 
utarbeides med utgangspunkt i gjeldende områdeplan 341 Sentrumsplan Finnsnes, og justeringer vil 
være av begrenset omfang. Det vil være nødvendig med en nærmere vurdering av støy og eventuelle 
avbøtende tiltak i forbindelse med planarbeidet.  
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A Formålet med planen 
Bakgrunn og utvikling 
Forslagsstiller eier gnr 45 bnr 3 og 83. Disse eiendommene ligger sentralt på Finnsnes, og ønskes 
tilrettelagt for bebyggelse til boligformål. Eiendommen 45/3 består av flere parseller, som ikke er 
sammenhengende.  

Parsell som ligger mellom Sandvikveien og Hågen ønskes utnyttet til småhusbebyggelse på fradelte 
enkelt-tomter, for eksempel tomannsboliger og eneboliger, eventuelt med utleieenhet. Det ønskes 
også en omforent plassering av areal avsatt til grønnstruktur og adkomstveger i forhold til gjeldende 
områdeplan. Prinsipp for adkomst og grønnstruktur er vist i idéskisse plankart senere i dokumentet. 

Parsell mellom Sandvikveien og Storgata (fylkesveg 86) er pålagt reguleringsplankrav. Parsellen 
ønskes utnyttet til blokkbebyggelse. Her tenkes en felles sammenhengende parkeringskjeller, og 
boligbygninger i flere etasjer oppå denne. Det ønskes også en omforent plassering av areal avsatt til 
grønnstruktur i gjeldende plan. Se skisse plankart senere i dette dokument. 

 

N
O

RD
 

SANDVIKVEIEN 

HELSESENTERVEIEN 

SMÅHUSBEBYGGELSE 

BOLIGBLOKKER 
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Innenfor planområdet er det et bevaringsverdig bolighus – det opprinnelige hovedhuset på 
eiendommen Seljestad (45/3). Dette er fradelt på eiendommen 45/429. En vil i planarbeidet 
etterstrebe å danne rammer for bebyggelse og grønnstruktur som ivaretar Seljestads særpreg. 

Eiendommenes sentrale beliggenhet på Finnsnes tilsier at det er samfunnsmessig gunstig å 
tilrettelegge for boligbebyggelse i form av rekkehus og/eller leilighetsbygg. Bebyggelsen bør være 
med en høy utnyttelsesgrad for å ivareta intensjoner i sentrale retningslinjer for samordnet bolig- og 
transportplanlegging og i Sentrumsplan Finnsnes.  

Plankrav 
Arealet er regulert gjennom Sentrumsplan Finnsnes (områdeplan).  

For parsell mellom Sandvikveien og fylkesveg 86 er det satt krav om detaljregulering før utbygging.  

Parsell mellom Helsesenterveien og Hågen er regulert til boliger (D2) med tilhørende adkomstveger, 
og til grønnstruktur. Det er ikke plankrav for dette arealet, men utbygger ønsker å se nærmere på 
området og utarbeide detaljplan som innebærer justeringer i forhold til gjeldende plan. 

Fremdrift 
Det er gjennomført et forberedende møte med Lenvik kommune den 9. januar 2018.  
En ble der enige om at planinitiativ skal behandles politisk i utvalgsmøte den 26.04.2018 forutsatt at 
planinitiativ er levert innen 01.04.2018. 

Det tas sikte på å levere komplett planforslag til politisk behandling innen utgangen av 2018. 

B Planområde og influensområde 
 
Planområdet ligger i østre del av Finnsnes sentrum, like ovenfor Olderhamna.  

Planområdets størrelse vil være cirka 20 daa, og omfatter arealer som i sentrumsplan Finnsnes er 
avsatt til boligformål, vei og fortau, samt grønnstruktur. Detaljreguleringsplanen vil i hovedtrekk 
samsvare med sentrumsplanen. Adkomst tenkes etablert fra Helsesenterveien for småhusområde, og 
fra Sandvikveien for boligblokk. 

Influensområdet vil variere etter hvilket tema som drøftes. Se illustrasjon neste side. 

Aktiviteten innad i området vil begrense seg til boliger med tilhørende nødvendig 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.  
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Planens lokalisering (rød). Primært influensområde (oransje). Trafikalt influensområde (gul) 

Forhold som vurderes nærmere i influensområde 
Det skal foretas ROS-analyse for å avdekke eventuelle utfordrende momenter som krever avbøtende 
tiltak. Tiltakene skal beskrives og eventuelt innlemmes i plandokumenter. 

Trafikk 
Trafikk vil øke noe på vei, det vil utføres beregninger av trafikkmengde med utgangspunkt i 
maksimalt antall boenheter, og forventet trafikkmønster med fordeling gående, syklende og 
kjørende.  For delområde 1 inntil 20 boenheter, delområde 3 inntil 60 boenheter. 

Adkomst til planområdet tenkes løst som vist på foreløpig planskisse for småhusområdet, og i tråd 
med gjeldende plan for blokkområdet. Det kan bli endringer som følge av vurderinger i planarbeidet.  

Det er nylig bygget fortau langs Sandvikveien og Helsesenterveien.  

Støy 
Aktiviteten innad i området vil begrense seg til alminnelig aktivitet og trafikk i et boligområde.  

Planområdet er berørt av rød og gul støysone, kartlagt i forbindelse med kommunedelplan for de 
bynære områdene. Se kart senere i dokumentet. 
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Skisse plankart / idéskisse 

 
Idéskisse plankart 

Planinitiativet omfatter et areal på ca 20 daa totalt.  

Eiendommer som inngår helt eller delvis i planen er gnr: 45 bnr: 3, 12, 83, 239, 317 og 429. 

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Bebyggelse 
Planområdet består av 3 naturlige «hoveddeler», som vist i skissert plankart: 



 

AKTØR prosjektering AS, Postboks 223, 9305 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

8 

Delområde 1 
Nordre del, mellom Helsesenterveien og Hågen. Området tenkes utnyttet til småhusbebyggelse, 
antall boenheter totalt i størrelsesorden 12-16. Etasjetall 2-3. 

Delområde 2 
Hågen og Sandvikveien. Ingen eller beskjeden endring av gjeldende plan (Sentrumsplan Finnsnes). 

Delområde 3 
Søndre del, mellom Sandvikveien og Storgata (fylkesveg 86). Området tenkes utnyttet til boligblokker 
med 1-2 underliggende etasjeplan for parkeringskjeller. Parkeringskjeller kan tenkes i ett til to plan, 
som bygges sammenhengende. Det øvre parkeringsplanet kan eventuelt være parkering i bakre del 
(nord, helt under terreng) og beboelsesrom i fremre del (mot sør, frontvegg over terreng).  

Boligblokker tenkes brutt opp i flere bygninger, og med tre til fem etasjer. Det skal legges vekt på 
variasjon i høyder, sprang i fasade og hensyn til lys og skyggeforhold, samt kontakt mot sjø også for 
bakenforliggende bebyggelse.  

Uteoppholdsarealer og annet uteareal 
Det forutsettes at sentrumsplanens bestemmelser om parkeringsplasser og uteoppholdsareal legges 
til grunn for detaljreguleringens kart og bestemmelser. 

 

Byggetrinn 
Delområde 1 og 3 kan utvikles uavhengig av hverandre. 

Delområde 1 må etableres med infrastruktur før ny bebyggelse kan tas i bruk. Infrastruktur må være 
forberedt for full utnyttelse i området. Dersom det legges ut enkelttomter, vil disse bygges ut etter 
hvert som privatpersoner eller byggefirma er klare til å realisere sitt prosjekt.  

Delområde 3 må etableres med infrastruktur før utbygging kan settes i gang. Infrastruktur må være 
forberedt for full utnyttelse i området.  
Uteområde må være avsatt for full utnyttelse, og opparbeidet før boliger kan tas i bruk.  
Parkeringsanlegg i kjeller bygges ut først, som ett eller to byggetrinn.  
Boligbebyggelse oppå dette kan gjennomføres i flere byggetrinn. 
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D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Delområde 1 
Nordre del, mellom Helsesenterveien og Hågen. Eksisterende terrenghøyde ligger mellom 25 og 39 
moh. Området tenkes utnyttet til småhusbebyggelse, antall boenheter totalt i størrelsesorden 12-16. 
Trehusbebyggelse med saltak, etasjetall 2-3. Utnyttelsesgrad 45 %BYA, tilsvarende i sentrumsplan.  
Tomteinndeling vil vurderes nærmere i planarbeidet.  

Delområde 2 
Hågen og Sandvikveien. Ingen eller beskjeden endring av gjeldende plan (Sentrumsplan Finnsnes). 

Delområde 3 
Søndre del, mellom Sandvikveien og Storgata (fylkesveg 86). Området tenkes utnyttet til boligblokker 
med 1-2 underliggende etasjeplan for parkeringskjeller. Grunnflate cirka 2000 m2. 

Parkeringskjeller kan tenkes i ett til to plan, som bygges sammenhengende. Det øvre 
parkeringsplanet kan eventuelt være parkering i bakre del (nord, helt under terreng) og 
beboelsesrom i fremre del (mot sør, frontvegg over terreng).  

Boligblokker tenkes brutt opp i flere bygningskropper, og med tre til fem etasjer. Det skal legges vekt 
på variasjon i høyder, forskyvninger og hensyn til lys og skyggeforhold, samt kontakt mot sjø også for 
bakenforliggende bebyggelse. Siktlinje som tilsvarer grønnstruktur i gjeldende sentrumsplan skal 
søkes ivaretatt ved utforming av plan og prosjektutvikling.  

Total grunnflate for bebyggelse i delområde 3 kan bli i størrelsesorden 2000 m2, etasjetall 5 til 7, og 
bruksareal cirka 8000 m2, herunder parkeringsanlegg. 

Det er på nåværende tidspunkt ikke tatt konkret stilling til takform, som kan være flatt tak, saltak 
eller pulttak med slak vinkel. Det kan sannsynlig at flatt tak er mest aktuelt. 

Eksempel, idéskisse boligblokker 
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E Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Bebyggelse, anlegg, adkomst og uteområde skal planlegges ut fra bestemmelser og tekniske 
forskrifter som gjelder for boliger. Det er aktuelt å vurdere standard som tilfredsstiller Husbankens 
finansieringsregler. 

Visuelle kvaliteter skal være tilpasset områdets funksjon, og ta hensyn til omgivelsene. På nåværende 
tidspunkt er det for tidlig å beskrive eller illustrere noe konkret. Momenter som vil vektlegges 
vurdering i forbindelse med boligmiljø er: 

- tilgjengelighet og universell utforming 
- adkomstforhold og parkering 
- renovasjon og snørydding 
- uteplasser, felles og private 
- lekeplass for barn i ulike aldersgrupper 
- klimatilpassing, spesielt med hensyn til vindforhold 
- solgang og utsikt internt og relatert til naboer 
- miljø og energibruk (materialvalg, utforming, tekniske anlegg mv) 
- adkomst til strandsonen via gangbro over fylkesvei 

Krav i forhold til aktuelle miljøfaktorer, så som utslipp til luft og sjø, støy, støv, lys, transport, 
innvirkning på arter i sjø og på land vurderes gjennom ROS-analyse. Det forutsettes at all aktivitet 
innenfor området skal overholde aktuelle krav om miljømessig påvirkning. Tilrettelegging for 
avfallshåndtering, snørydding og andre praktiske funksjoner skal vises i plandokumenter i den 
utstrekning det er behov for det. 

F Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 
Planområdet er meget sentralt i Finnsnes sentrum, like ovenfor Olderhamna, med terreng som ligger 
sørvendt. Arealet innenfor foreslått planområde er sparsomt utbygd per i dag, og langt fra utnyttet i 
den grad som gjeldende sentrumsplan tilrettelegger for.  

Terrenget innbyr til to separate byggeområder, med et mellomliggende område der Sandvikveien og 
Hågen møtes. Det er videre av betydning at Seljestad-eiendommen innehar noen kvaliteter som 
bevaringsverdig kulturmiljø. Dette ønskes integrert i planen, spesielt i øvre del som ligger rundt det 
gamle Seljestadhuset. Siktlinjen langs den gamle veien og alléen søkes opprettholdt helt ned til sjø, 
gjennom å etablere rammer for bebyggelse gjennom byggegrenser. 

Vi omtaler ikke småhusbebyggelsen ytterligere her, da den i stor grad vil skli inn i eksisterende 
bebyggelse både i form og plassering. Detaljplanen ønsker å legge til rette for adkomst til hele dette 
området fra Helsesenterveien, og da via én adkomstvei (ikke to som regulert i sentrumsplenen). 

Blokkbebyggelsen vil til en viss grad være et nytt element i dette området. Blokkene vil være 
fremtredende sett fra sjø, og ligger gunstig til med sørvendt hovedfasade og vakker utsikt over 
Olderhamna båthavn og Gisundet.  

Sør for planområdet ligger innfartsveien til Finnsnes og Olderhamna båthavn, noe som gir åpent rom 
foran blokkene, fri sikt og betinger et godt og gjennomtenkt estetisk konsept. Idéskisser som er vist i 
dette dokument er ikke endelig, men synliggjør noen virkemidler som kan benyttes for å tilpasse 
bebyggelsen til terreng og omgivelser. 

På vestsiden er eksisterende eneboligbebyggelse, inngår i formål D1 i sentrumsplanen, og på 
østsiden ligger boligbebyggelse i område D2. Tillatt utnyttelse for D1 er 70%-BYA og for D2 45%-BYA, 
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og 8 boenheter per bygning. I fremtiden vil dermed blokkbebyggelsen i enda større grad skli naturlig 
inn i et tettbygd og bynært boligområde. 

Terrenget stiger fra sør mot nord gjennom hele planområdet, og videre opp mot Helsesenteret, 
Seljebergan, og videre opp i skog og mark til Vardfjellet. 

Kartdata mottat fra Lenvik kommune ved faggruppe VA, viser ingen ledninger som vil være i konflikt 
med bebyggelse i delområde 3 (blokk). I delområde 1 ligger en vannledning gjennom området, og må 
om nødvendig omlegges ved realisering av planen. (Se kartutsnitt i slutten av dokumentet) 

Illustrativ planskisse eksportert til Google Earth:  

 
Landskap sett fra vest 

 

Helvetesbergan 

Vardfjellet 
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Oversikt Finnsnes sett fra øst 

 

 
Planens nærområde sett fra sør 
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Planens nærområde sett fra nord 

Gjennom prosjektering og i planprosessen skal det utarbeides nærmere rammer for bebyggelsens 
volumer og utforming. Omkringliggende bebyggelse er mangfoldig, både i form og størrelse. Ny 
blokkbebyggelse må spesielt formgis med tanke på omgivelsene og synlighet fra sjø. 

Siktlinjer og grønnstruktur 
Forslagsstiller ønsker å ivareta prinsippet for grønnstruktur i øvre del av planområdet, slik det er 
fremstilt i gjeldende sentrumsplan, men med noe justering. Å skape et sentralt, grønt uterom sør for 
det sefrak-registrerte Seljestadhuset, samt bevare steinmuren for opprinnelig gårdsvei, og pleie 
alléen ses på som momenter som vil være med å sikre et godt bomiljø. Samtidig lar det områdets 
historie være synlig også i fremtiden. 

Videre ned i terrenget, fra Hågen og Sandvikveien ned til Olderhamna, skal det søkes å sikre en åpen 
siktlinje og kontakt mellom sjøen og nevnte grønnstrukturen og huset som inngår i et kulturmiljø.  

 
Siktlinje gjennom planområdet 
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Prinsipp for blokkbebyggelse 
Idéskisser – tidligfase. Vi gjør oppmerksom på at endringer må påregnes. Skisser som er vist i dette 
dokumentet er utarbeidet med formål å gi en illustrasjon av tenkt omfang og prinsipp for utforming. 

 
Plan. Blokker med forskyvinger og vinkling. Mellomliggende bygg med glass som hovedmateriale 

 
Snitt. Blokker med ulikt etasjetall. Mellomliggende bygg med glass som hovedmateriale 

 
Perspektiv fra Seljestadhuset 

Eksempel på løsning av siktlinje gjennom område for blokkbebyggelse. 
Bruk av glass som hovedelement i mellombygg (fellesareal med heis og trapp), eventuelt kan 
boligblokker vurderes uten mellombygg. 
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G Plansituasjon 
Områdeplan 341 Sentrumsplan Finnsnes av 17.12.2015 er gjeldende. Det er knyttet krav om 
detaljregulering for en del av planområdet (DB4 boligblokk).  

 

Planstatus  

 
 

  

PLANKRAV 

PLANKRAV 
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H Vesentlige interesser 
Samordnet bolig- areal- og transportplanlegging 
Det er av vesentlig betydning for suksessfull stedsutvikling at sentrumsnære arealer tilrettelegges for 
boliger. Det er gangavstand til dagligvarebutikk (500 m), skole (500 m) og barnehage (500 m), samt 
helsesenter (50 m). Det er også busstopp like ved planområdet. 

Barn og unges interesser 
Boligområdet er høyst aktuelt for barnefamilier, og det må etableres uteområder med god standard, 
også av hensyn til andre aldersgrupper og for eksempel bevegelseshemmede. 

Miljø og klima 
Bebyggelse må plasseres og utformes med tanke på energitilpasning og stedlige forhold, det er ofte 
østlig vind i Finnsnes-Skogen-området. Det gunstige sørvendte terrenget må utnyttes, og det skal 
tilstrebes gode uteplasser og vindusåpninger mot sør og vest. 

Materialbruk skal være bevisst og gjennomtenkt, også i forhold til miljø. 

Sentrumsnær bebyggelse vil redusere bruk av bil, og åpne for mer gående og syklende transport. 

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 godt bomiljø. 

Teknisk infrastruktur 
Avkjørsler fra Helsesenterveien og Sandvikveien. Plassering og utforming skal vises i plankart. 

Tilknyttes kommunalt vann og avløp. Krav om utførelse og tilknytningspunkt opplyses av Lenvik 
kommune. Eventuell oppgradering dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet i eksisterende nett. 

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

Fjernvarmeanlegg. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Eventuell 
tilknytning til dette anlegget vurderes nærmere.  

Naboer 
Eksisterende bebyggelse og aktivitet rundt området vil både ha innvirkning på, og bli påvirket av ny 
bebyggelse i planområdet. Det skal søkes løsninger og utforming som ivaretar nabointeresser 
tilstrekkelig, slik at byen Finnsnes kan videreutvikles på en god måte. 
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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 Utenfor aktsomhetsområde 
Jord- og flomskred Utenfor aktsomhetsområde 
Radon Ukjent risiko 
Naturområder Ingen konflikter med registrerte naturverdier i sjø og på land 
Kulturminner Sefrak-registrerte bygninger innenfor planområdet. 

Kulturlandskap tilknyttet Seljestad-gården 
Infrastruktur Tilknyttes kommunalt vva-anlegg.  

Fjernvarme vurderes. Elkraft og eventuelt ny trafo vurderes. 
Friluftsliv, lek, idrett Bebyggelse på ubebygd areal ved eksisterende boligbebyggelse er 

nødvendig, men kan medføre følelse av tap av noe friområde for de 
nærmeste naboene. Det skal tilrettelegges gode uteområder, samt 
allmenn adkomst til gangbro som fører til strandsonen. 

Forurensning Planområdet berøres av støy, og sannsynligvis støv fra trafikk 
Trafikk Aktivitet i planområdet kan medføre noe økt trafikk, og det må gjøres 

enkle vurderinger i forhold til støy, støv og annen forurensning. 
Grunnforhold Berggrunn med tynt vegetasjonsdekke 

 

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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Risiko knyttet til naturforhold 

 
Kilde: NVE skredatlas 20.03.2018 – aktsomhetsområder for skred og flom berører ikke plan 
 

 

Kilde: NVE skredatlas 20.03.2018 – grunnforhold er fjell (forvitringsmateriale) 
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Kilde: Miljøstatus.no 20.03.2108 – Usikkerhet knyttet til radonforekomst 
 

Friluftsinteresser 

 
Kilde: Miljøstatus.no 20.03.2018 – friluftsinteresser berøres av planen.  
Det må tilrettelegges for allmenn adkomst til strandsonen 
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Arter 

 
Kilde: Miljøstatus.no 20.03.2018 – Ingen truede, prioriterte eller fremmede arter 

Kulturminner 

 
Kilde: Miljøstatus.no 20.03.2018 – sefrak-registrerte bygninger 
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Trafikk og samfunn 

 
Kilde: Miljøstatus.no 20.03.2018 – tettsteder 

Trafikkmengde på veg  

 

Kilde: https://www.vegvesen.no/vegkart pr 20.03.2018  
ÅDT 8350, herav 6% lange kjøretøy 
Fartsgrense 70 km/t 

https://www.vegvesen.no/vegkart%20pr%2020.03.2018
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Støysonekartlegging  

 
Utført i forbindelse med KDPB, tilgjengelig på Lenvik kommunes hjemmeside 

Planområdet berøres av både rød og gul støysone.  
Det må vurderes og beskrives avbøtende tiltak vedrørende støyskjerming. 
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Kommunalt VA-anlegg 

  

I henhold til sosi-fil mottatt fra Lenvik kommune 19.03.2018 

 

Andre tema som er sjekket på Miljøstatus.no pr 20.03.2018, ingen treff i kartlag: 

- Jordbruk, skogbruk 
- Utvalgte naturtyper, verneområder, viktige friluftslivsområder 
- Utslipp og forurensning 
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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 forslagsstillers 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, Lenvik kommune, fjernvarmeselskap 
o Lenvik kommune brann, byggesak 
o Fylkesmannen og fylkeskommunen 
o Berørte myndigheter med innsigelseskompetanse: 

 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
 Riksantikvaren 
 Sametinget 
 Statens vegvesen 
 Mattilsynet 

o Eventuelt andre berørte parter etter opplysning fra planmyndighet 

K Samarbeid og medvirkning 
Oppstartmøte 
Dersom planarbeidet tillates startet, vil oppstartmøte med Lenvik 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, havn og eventuelt næring 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 
Utover oppstartmøte er det nødvendig med et møte i forhold til infrastruktur med: 

• Troms Kraft Nett 
• Statens vegvesen 
• Lenvik kommune, vann og avløp 
• Berørte grunneiere 

Innspill til planoppstart vil synliggjøre om det er behov for særmøter med andre myndigheter og 
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 
Plangrunnlag 
Områdeplan 341 Sentrumsplan Finnsnes legges til grunn for planarbeidet.  
Detaljreguleringsplanen vil i prinsipp samsvare med overordnet plan. 

Planens innhold 
Hele planområdet har et areal på cirka 20 daa. 
Planens innhold er boligområder og tilhørende veger og fortau. 

Det vil settes rammer for type boligbebyggelse. Delområde 1 for småhus og delområde 3 for blokk. 
Totalt omfang for bebyggelse i planen kan bli cirka: 
Delområde 1 (7 daa): 16-20 boenheter, BYA 2500 m2, BRA 5000 m2, etasjetall 1-3. 
Delområde 3 (6 daa):  60 boenheter, BYA 2000 m2, BRA 8000 m2, etasjetall 2-7. 

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: 

25) Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 
Detaljregulering vil foreslå noen justeringer i forhold til gjeldende overordnet plan.  

Justeringene vil ikke være av et slikt omfang at det er formålstjenlig med konsekvensutredning. 

Vurdering om plan kommer inn under vedlegg II:  
Ingen aktuelle tema for denne planen. 

Konklusjon 
Plankonsulent konkluderer med at vesentlige tema i planarbeidet vil bli belyst i tilstrekkelig grad 
gjennom ROS-analyse, NML-vurdering, beregning av trafikkmengde og konkrete vurderinger i 
prosjektet. Det er ikke nødvendig med en særskilt konsekvensutredning for denne planen.  
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Kilder og ressurser 
 

Generelt 

www.planlegging.no  

www.miljokommune.no 

https://atlas.nve.no  

http://www.skogoglandskap.no/kart/kilden 

https://www.tromsatlas.no/ 

http://www.miljostatus.no/ 

https://www.vegvesen.no/vegkart  

https://kart.kystverket.no/  

 

Konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredning  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854  

Veiledningsnotat KMD juli 2017 
https://www.regjeringen.no/contentassets/731d7396e7af4a66bc8d16f730d041c9/veiledningsnotat
_ku_juli2017.pdf 

Veileder vurdering §10 i forskrift om KU (kommentarutgave 29.06.2017) 
https://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kufors
kriften_vesentlige_virkninger.pdf 

Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser… 
https://www.regjeringen.no/contentassets/08e10203a0b14617852fb2ba68b0dd8b/veileder_konsek
vensutredning_metodikk_08072015.pdf  

 

http://www.planlegging.no/
http://www.miljokommune.no/
https://atlas.nve.no/
http://www.skogoglandskap.no/kart/kilden
https://www.tromsatlas.no/
http://www.miljostatus.no/
https://www.vegvesen.no/vegkart
https://kart.kystverket.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://www.regjeringen.no/contentassets/731d7396e7af4a66bc8d16f730d041c9/veiledningsnotat_ku_juli2017.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/731d7396e7af4a66bc8d16f730d041c9/veiledningsnotat_ku_juli2017.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kuforskriften_vesentlige_virkninger.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kuforskriften_vesentlige_virkninger.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/08e10203a0b14617852fb2ba68b0dd8b/veileder_konsekvensutredning_metodikk_08072015.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/08e10203a0b14617852fb2ba68b0dd8b/veileder_konsekvensutredning_metodikk_08072015.pdf
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