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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 

Planinitiativet omfatter et areal på ca 140 daa totalt. Det ønskes å regulere for å muliggjøre utvikling 
av stedbunden næring tilknyttet landbrukseiendommen 16/15 i Tranøy kommune.  

Forslagsstiller er grunneier, og vil utvikle et anlegg for fritids-, rekreasjons- og turismebruk med en 
tydelig profil og aktiviteter tilknyttet den tradisjonelle nordnorske fiskerbonden. Omfanget beskrives 
nærmere senere i dokumentet. 

Forslag til planområde som vist i dette dokumentet:  
Eiendommer som inngår helt eller delvis er gnr: 16 bnr: 15, 99, 110, 111, 116 og 117.  

Plankonsulent ber Tranøy kommune vurdere om det er nødvendig å utvide planområdet slik at privat 
adkomstvei helt fra fylkesvei 223 (over gnr/bnr 16/3 og 16/19). 

Planområdet er pr i dag delvis bebygd, med våningshus, landbruksbygninger, fritidsboliger og naust.  
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Planstatus er kommuneplanens arealdel 2015-2027 vedtatt 16.02.2016. Denne planen er under 
revisjon, og planforslag er lagt ut til høring pr d.d.  

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. 

A Formålet med planen 
Bakgrunn og utvikling 
Forslagsstiller er grunneier og ønsker å utvikle et attraktivt anlegg for fritids-, rekreasjons- og 
turismebruk med en tydelig profil og aktiviteter tilknyttet den tradisjonelle nordnorske fiskerbondens 
liv og virke. Dette vil gjenspeile seg i et «miniatyr-bruk» med små driftsbygninger for dyr, andre 
småhus for aktiviteter som tradisjonelt er knyttet til primærnæringene og ei beskytta havn for 
småbåter.  

Planen inneholder også et område der det skal tilrettelegges for fradeling og salg av hyttetomter til 
private. Dette for å skaffe kapital til restaurering av bygninger pluss gjennomføring av plan med 
adkomstveier, vanntilførsel og så videre. 

Eiendommenes idylliske beliggenhet er skjermet og fredelig, men samtidig med kort vei til nærmeste 
tettbebyggelse, Stonglandseidet. Dette er gode premisser for tiltenkt fritids- og rekreasjonsbruk. 

 
Forslag til avgrensing av planområde 
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B Planområde og influensområde 
 
Lokalisering 

 

Planområdet ligger nordøst på Stonglandshalvøya, nærmere bestemt ved Risøyness. Cirka avstand i 
luftlinje til Stonglandseidet, kryss mellom fv 221 og fv 223 er cirka 1,2 km. Planområdets størrelse vil 
være cirka 140 daa, og har adkomst fra eksisterende privat vei som er tilknyttet fv 223.  

Aktiviteten innad i området vil være relatert til landbruk, fritids-, rekreasjons- og turismeformål 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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Influensområde

  

Planens lokalisering (rød). Primært 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. På planinitiativets stadium 
er man ikke kjent med spesielle utfordringer. 

Natur og miljøforhold 
Vurdering av strømforhold i sjø, avrenningsforhold på land og avløpsanlegg med godkjent rensing er 
sentrale tema. 

Trafikk 
Trafikk vil øke noe på vei, det vil utføres beregninger av trafikkmengde med utgangspunkt i antall 
enheter i omfang som beskrevet under punkt C, og forventet trafikkmønster med fordeling gående, 
syklende og kjørende.   

Adkomst til planområdet tenkes løst med utvidet bruk av eksisterende privat vei, trasé må endres 
noe ut fra terrenggitte forhold, og etablering av sideveier til de enkelte delområder. 

Støy 
Aktiviteten innad i området vil begrense seg til alminnelig aktivitet og trafikk i et fritidsområde. Det 
er et mål i seg selv at planen legger til rette for rekreasjon, noe som stiller krav til støynivå. 

Aktivitet på tilgrensende eiendommer er ikke av støyende karakter.  
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Skisse plankart 

 
Grovskisse plankart 

Forslag til planområde som vist i dette dokumentet:  
Eiendommer som inngår helt eller delvis er gnr: 16 bnr: 15, 99, 110, 111, 116 og 117.  

Plankonsulent ber Tranøy kommune vurdere om det er nødvendig å utvide planområdet slik at privat 
adkomstvei helt fra fylkesvei 223 (over gnr/bnr 16/3 og 16/19). 

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Planens innhold 
Planens innhold vil i grove trekk være: 

Formål Areal 
delområde 

Bebyggelse/enheter 
(eksisterende og nytt) 

Bruksareal 
max m2 

Bolig 2 daa 1-2 boenheter 400 
Fritids- og turistformål 9 daa 12 utleieenheter + fellesfunksjoner 1 600 
Fritidsbebyggelse, 
frittliggende 

60 daa 12-14 enheter 2 100 

Veg 9 daa Privat veg, omlegging av trasé må gjøres 
Samlet lengde inntil 1,5 km 

- 

Landbruk, natur, 
friluftsliv, reindrift 

45 daa 4-5 driftsbygninger  
1 naust 

500 

Småbåthavn 11 daa Inntil 10 båtplasser + molo eller bølgebrytere - 
SUM 140 daa  4 600 
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D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det vil settes krav til at bebyggelsen i planområdet plasseres, organiseres og utformes med tanke på 
et kystnært miljø, og med basis i den historiske byggetradisjonen. For eksempel saltak orientert 
vinkelrett på eller parallelt med strandlinjen, veiledning for fargesetting, materialbruk og 
bygningsproporsjoner.  

Det vil settes rammer for type, plassering, høyder, arealer og utnyttelsesgrad av bebyggelse etter 
nærmere vurdering innenfor det enkelt formålsområde.  

Ny bebyggelse må formgis med tanke på omgivelsene og synlighet fra sjø. 

En foreløpig vurdering er at det tillates bygninger i 1 til 2 etasjer, og med grunnflate ikke større enn 
om lag 250 m2. Sammenknytting av flere småhus kan vurderes. 

Total grunnflate for bebyggelse i planen kan bli 4 600 – 5 000 m2 . 

E Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Bebyggelse, anlegg, adkomst og uteområde skal planlegges ut fra bestemmelser og tekniske 
forskrifter som gjelder for aktuelt bruksområde.  

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 
- eventuelt lekeplass for barn i ulike aldersgrupper vurderes i forbindelse med turistanlegg 
- 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 

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 ligger på østsiden av Middagshaugen, som er 140 m høy.  

Terrenget er småkupert, med vegetasjon og grunnforhold som er typiske for kysten i Nordland og 
ytre Troms. En stor del av planområdet er dyrket mark, og skal fortsatt benyttes til dette formålet. 

Området er spredt bebygd, og videreutvikling bør tilstrebe at denne karakteren beholdes gjennom at 
ny bebyggelse er begrenset i størrelse, småhus og hytter med noe avstand mellom. 

Tilpasning av prosjekt til terreng (og ikke motsatt) skal vektlegges, og terrenginngrep skal være 
skånsomme. Vegetasjon skal søkes beholdt så langt det er mulig.  
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Illustrativ planskisse eksportert til Google Earth:  

 
Fjernvirkning – sett fra øst 

 
Planområdet – sett fra nordøst 

 

 

  



 

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

Si
de

10
 

 

G Plansituasjon 
 

Planstatus  
Kommuneplanens arealdel gjelder for området.  Denne er under rullering, og høringsforslag er slik: 

 

Kilde: Tranøy kommune, høringsutkast av 04.04.2018 

Vi legger til grunn at det er mulighetsrom til å justere formålsgrenser i , spesielt BFT7 og BFR 5 ved 
detaljering.  

Grovskissert detaljplan lagt oppå høringsutkast til kommuneplan: 
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Plankrav 
For å kunne starte realisering av tiltak, må det utarbeides detaljreguleringsplan da det ikke er 
tilstrekkelig med kommunedelplan som grunnlag for søknad om tillatelse til bygningstiltak. Blant 
annet må veitrasé og plassering av annen teknisk infrastruktur vurderes nærmere, og rammer for 
bebyggelse defineres. 

Fremdrift 
Det bes om oppstartmøte med Tranøy kommune i mai 2018. 
Det tas sikte på å levere komplett planforslag til politisk behandling innen utgangen av 2018. 

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. Det vil tilrettelegges 
aktiviteter som gir barn og unge givende og meningsfylt aktivitet, og som bidrar til å videreføre viktig 
kulturarv til de kommende generasjoner. 

Miljø og klima 
Bebyggelse må plasseres og utformes med tanke på energitilpasning og stedlige forhold. Det skal 
tilstrebes gode uteplasser og vindusåpninger mot sør og vest. Materialbruk skal være bevisst og 
gjennomtenkt, også i forhold til miljø. 

For å kunne etablere en sjøtilknyttet turistaktivitet, er det nødvendig å etablere avskjerming av havn i 
sjø. Det vurderes utfylling for molo for en liten småbåthavn samt for å sikre hovedbrukets adkomst til 
sjø hele året.  

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 
Utvidet bruk av privat veg med avkjøring fra fylkesveg 223 må avklares med Statens vegvesen som 
vegmyndighet og Troms fylkeskommune som vegeier. Lanesøyra veglag eier og driver den privat 
veien, og eksisterende avtaleverk følges ved videreutvikling og bruk av veien. 

Kommunalt avløpsanlegg er slik vi kjenner det ikke utbygd i dette området. Dette temaet må 
kartlegges nærmere i planprosessen. Krav om utførelse og tilknytningspunkt opplyses av Tranøy 
kommune dersom det knyttes til kommunalt anlegg. Privat avløpsanlegg må godkjennes av 
kommunen etter søknad. 

Bebyggelse tilknyttes kommunal vannforsyning. Krav om utførelse og tilknytningspunkt opplyses av 
Tranøy kommune.  

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

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 tilstrekkelig, slik at området kan videreutvikles på en god måte for alle parter. 
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Stedbundet næring 
Reguleringsplanen legger til rette for en ønsket utvikling av stedbunden næring. Fritids- og 
turistformål ønskes tett knyttet til aktiviteter som tilhører den historisk «nordnorske fiskerbondens» 
miljø med kombinert landbruk og fiske. I tillegg knyttes den samiske reindriftsnæringen inn mot 
dette gjennom et samarbeid med lokale reindriftsutøvere. 

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 Høy risiko i kartverk.  

Måling i eksisterende hus med grovkjeller (åpen grunn) er utført, med 
resultat langt under gjeldende grenseverdier. Metode strips 3 mnd, 
innsendt til laboratorium. 

Naturområder Ingen konflikter med registrerte naturverdier i sjø og på land 
Kulturminner Registrert kulturminner på land ligger i gjeldende kartverk. 

Grunneier opplyser at dette i realiteten var en påbegynt fjøstomt fra 
begynnelsen av 1900-tallet. Denne ble gjenfylt i 1955 og eksisterende vei 
ligger delvis bygget oppå dette. 

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 Planområdet ligger mellom lavt trafikkert vei og sjø.  
Det er liten risiko for at planområdet berøres av 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 berggrunn, bart. Delvis marin avsetning i tynt lag. 
Prøvegraving eller grunnundersøkelser må vurderes. 

 

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 
Aktsomhetsområde flom 

 

Kilde: NVE skredatlas 24.04.2018 – aktsomhetsområder for flom 
 

 
Kilde: NVE skredatlas 24.04.2018 – aktsomhetsområder for skred berører ikke plan 
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Kilde: NVE skredatlas 24.04.2018 – marin grense 

  

Kilde: NVE skredatlas 24.04.2018 – Løsmasser 
Tynt dekke med hav- og fjordavsetning (blågrå). Bartfjell (rosa) 
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Nedbørsfelt 

 

Kilde: NVE skredatlas 24.04.2018 – Kystfelt Skipbåtsneset - Stongodden 
Planområdet ligger i vassdragsområde 194  
LAKSELVA OG LYSELVVASSDRAGET/SENJA ØST 
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Sårbarhet for klimaendringer 

 
Kilde: miljøstatus.no 24.04.2018 – Sårbarhet for klima, aktsomhet jordskred 

 
Kilde: Miljøstatus.no 24.04.2108 – Høy risiko for radon 
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Reindrift 
Planområdet ligger i Oarjiit Sázza / Sør-Senja reinbeitedistrikt. 
Stonglandshalvøya er imidlertid ikke et reinbeiteområde. 

Jordbruksinteresser 

  

Kilde: kilden.nibio.no 24.04.2018 – markslag med bonitet 
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Kilde: kilden.nibio.no 24.04.2018 – beite  

Vegetasjon 

 

Kilde: kilden.nibio.no 24.04.2018 – vegetasjon, hovedtyper 
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Kilde: kilden.nibio.no 24.04.2018 – verdiklasser for jordbruksareal 
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Friluftsinteresser 

 
Kilde: Miljøstatus.no 24.04.2018 

Planområdet ligger i strandsone som betegnes som «potensielt tilgjengelig» i kartverk. 
Området er ikke klassifisert som viktig friluftsområde. 

I realiteten er det begrenset tilgjengelig, på grunn av til dels bratte berg. 
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Arter og naturtyper 

 
Kilde: Miljøstatus.no 24.04.2018 – Ingen truede, prioriterte eller fremmede arter 

 

Trafikk og samfunn 

 
Kilde: Miljøstatus.no 24.04.2018 – hyttetetthet 
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Trafikkmengde på veg 

  

Kilde: https://www.vegvesen.no/vegkart pr 23.04.2018 

 

Kulturminner 

 

Kilde: Miljøstatus.no 24.04.2018 – karttema kulturminner 

https://www.vegvesen.no/vegkart%20pr%2023.04.2018


 

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

Si
de

23
 

 

 

Kilde: Kulturminnesøk 24.04.2018 
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/27451  

  

https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/27451
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Dybdeforhold i sjø 

 
Kilde: https://kart.kystverket.no/ pr 24.04.2018 – Marine grunndata  

  

https://kart.kystverket.no/
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Skipstrafikk og farleder 

 

Kilde: https://kart.kystverket.no/ pr 24.04.2018 - Skipsled, sjømerker, havner  
 

https://kart.kystverket.no/
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Kilde: https://kart.kystverket.no/ pr 24.04.2018 – Skipstrafikk 2016.  

  

https://kart.kystverket.no/
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Fiskeri og havbruksinteresser 

 
Kilde: https://kart.kystverket.no/ pr 24.04.2018 – Fiskeri og havbruk, fiskerihavner  

 

Andre tema som er sjekket på Miljøstatus.no pr 24.04.2018, ingen treff i kartlag: 

- Villaks 
- Viktige skogsområder 
- Arter av særlig stor forvaltningsinteresse 
- Fremmede arter 
- Truede arter 
- Elvemuslinger 
- Utvalgte naturtyper 
- Viktige naturtyper 
- Gyteområde torsk 
- Vernede områder 
- Hav og kyst: korallområder, naturtyper i vann, særlig verdifulle områder (biologi), sårbare 

naturtyper, tareskog  
- Utvalgte naturtyper, verneområder, viktige friluftslivsområder 
- Utslipp og forurensning 

 

  

https://kart.kystverket.no/
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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 
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 være i samsvar med overordnet kommuneplan. Det forutsettes at Tranøy 
kommune i sitt planarbeid har gjennomført konsekvensutredning i tilstrekkelig omfang for de avsatte  
byggeområdene BFR5 og BFT7. 

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. 

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 
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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.  
(se senere punkt for båthavn) 

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. Ja. Havnens størrelse begrenses 

oppad til 10 båtplasser. 
c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 

utbygging. 
Nei 

d) Permanente campingplasser. Nei, kun rekreasjonsturisme 
tilknyttet bygget miljø.  

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 
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Vurdering 
Planens innhold og omfang medfører ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskriftens vedlegg I. 

Følgende punkter medfører at planen skal vurderes nærmere jf. Forskriftens vedlegg II: 

12. Turisme og fritid, b) Lystbåthavner 

Drøftelse b) lystbåthavner 

Kommuneplanens bestemmelser i §6.1 vedrørende flerbruksområde for natur, ferdsel, fiske og 
friluftsliv videreføres i reguleringsplan, slik at nødvendige grunnundersøkelser dokumenteres ved 
søknad om rammetillatelse om eventuelle tiltak i sjø. 

Gjennomføring av planens hensikt er ikke absolutt avhengig av utfylling i sjø. Dersom grunnforhold 
viser seg å være lite egnet for utfylling for bølgebrytere i form av molo, kan flytende bølgebrytere 
vurderes. Båthavnen skal kun benyttes til små lettmanøvrerte båter som kan legges i dragfortøyning 
eller i flytebryggeanlegg innenfor bølgebrytere. Det er altså mulig å etablere en båthavn uten store 
inngrep i sjøbunnen utover nødvendig forankring. 

Det er avsatt et område BFT7 i kommuneplanen, det vil si fritids- og turistformål. 
Detaljreguleringsplanen skal ikke avvike fra dette, og betingelse i KU-forskrift §8a forutsettes oppfylt. 

En samlet vurdering av disse faktorene taler for at det ikke er nødvendig med planprogram og ny 
konsekvensutredning for denne detaljreguleringsplanen. 

 

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  

https://www.tromsatlas.no/ 

http://www.miljostatus.no/ 

https://www.vegvesen.no/vegkart  

https://kart.kystverket.no/  

https://kilden.nibio.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  
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