
 

Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes    Org.nr. 919419776 

Si
de

1 

PLANINITIATIV 

 
Slåttebakken 

nordlysobservatorium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FORSLAGSTILLER Slåttebakken AS 
PLANMYNDIGHET Senja kommune 
FORSKRIFT FOR-2017-12-08-1950, ikrafttredelse 01.01.2018 

Forskrift om behandling av private planforslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven 
 

PLANKONSULENT  

 
 
Ved, Marion Olsen 
Tlf: 413 87 786 
E-post: marion@fjellknatt.no 
 

DATO 
REVIDERT 

23.10.2019  
11.02.2020 – Utvide med to boligtomter 
10.03.2020 – konklusjon KU 

 

mailto:marion@fjellknatt.no


 

Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes    Org.nr. 919419776 

Si
de

2 

Innhold 
Sammendrag ......................................................................................................................................3 

A Formålet med planen ..................................................................................................................4 

B Planområde og influensområde ..................................................................................................4 

Orientering .....................................................................................................................................4 

Forhold som vurderes nærmere i plan- og influensområde .............................................................6 

Sårbarhet for klimaendringer ......................................................................................................7 

Natur og miljøforhold ..................................................................................................................7 

Reindrift ......................................................................................................................................7 

Kultur ..........................................................................................................................................7 

Friluftsliv .....................................................................................................................................7 

Trafikkmengde, - sikkerhet og adkomstforhold ............................................................................7 

Forurensning ...............................................................................................................................8 

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak .................................................................................8 

D Utbyggingsvolum og byggehøyder ............................................................................................. 10 

E Funksjonell og miljømessig kvalitet ........................................................................................... 10 

F Virkning og tilpasning ................................................................................................................ 11 

G Plansituasjon ............................................................................................................................. 12 

Kommuneplanens arealdel. Retningslinjer og bestemmelser ..................................................... 13 

H Vesentlige interesser ................................................................................................................. 13 

Barn og unges interesser ........................................................................................................... 13 

Miljø og klima ........................................................................................................................... 13 

Teknisk infrastruktur ................................................................................................................. 14 

Naboer ...................................................................................................................................... 14 

Stedbundet næring ................................................................................................................... 14 

I Samfunnssikkerhet .................................................................................................................... 14 

J Varsling ..................................................................................................................................... 15 

K Samarbeid og medvirkning ........................................................................................................ 16 

Oppstartsmøte .......................................................................................................................... 16 

Særmøter .................................................................................................................................. 16 

Informasjonsmøter ................................................................................................................... 16 

L Vurdering om konsekvensutredning .......................................................................................... 16 

Forskrift ........................................................................................................................................ 16 

Vurdering om plan kommer inn under vedlegg I: ....................................................................... 16 

Vurdering om plan kommer inn under vedlegg II: ...................................................................... 19 

Sammendrag kartlegging vedlegg I og II .................................................................................... 22 



 

Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes    Org.nr. 919419776 

Si
de

3 

Forslagsstillers foreløpige vurdering om vesentlige virkninger ................................................... 22 

Konklusjon .................................................................................................................................... 27 

Kartvedlegg:...................................................................................................................................... 28 

Arter ......................................................................................................................................... 28 

Naturområder ........................................................................................................................... 28 

Vannkvalitet .............................................................................................................................. 29 

Friluftsområde .......................................................................................................................... 30 

Aktsomhetsområde flom ........................................................................................................... 31 

Snø, jord, flom og steinskred ..................................................................................................... 32 

Klimaendringer.......................................................................................................................... 33 

Kulturminner ............................................................................................................................. 33 

Radon ....................................................................................................................................... 35 

Løsmasser og bergart ................................................................................................................ 35 

Energi........................................................................................................................................ 37 

Bonitet og dyrkbare forhold ...................................................................................................... 39 

Grunnforhold ............................................................................................................................ 41 

Beitelag ..................................................................................................................................... 42 

Reindrift .................................................................................................................................... 43 

Trafikk ....................................................................................................................................... 45 

Befolkning ................................................................................................................................. 46 

 

Sammendrag 
Forslagstiller er Slåttebakken AS, som er grunneier av gnr 118 bnr 4, 3, 28, 32 og 33. 

Fagkyndig plankonsulent er Fjellknatt Arkitektstudio AS 

Planinitiativet omhandler et areal på 119 daa totalt. Hvor det ønskes å regulere for å muliggjøre 
utvikling av Slåttebakken gård som turistområde. 

Gården er i dag allerede delvis bebygd av fem bygninger (fjøs, hovedhus med tilhørende anneks, 
samt en enebolig og et eget bygg ment til overnatting for gårdens gjester. Disse bygningene danner 
sammen et tun.  

Planen tar sikte på å omregulere vedtatt arealplan for Lenvik kommune, der planområdet inngår i 
LNFR-område - uten bestemmelser.  

Plankonsulent konkluderer med at vesentlige tema i planarbeidet vil bli belyst i tilstrekkelig grad 
gjennom ROS-analyse, NML-vurdering og konkrete vurderinger i prosjektet. 

Det er gjennomført oppstartsmøte, og senere arbeidsmøte for å vurdere opp mot KU-forskrift §6, §8 
og §10. Det ble konkludert med at planen ikke faller under forskriftens virkeområde. For nærmere 
informasjon se eget vedlegg «Referat oppstartsmøte og arbeidsmøte dat. 10.03.2020» 
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A Formålet med planen 
Slåttebakken AS er grunneier av gnr 118 bnr 4 og gnr 118 bnr 3, og tilbyr allerede i dag ulike 
aktiviteter til reisende og driver restaurant på gårdens fjøs. I dag leier de ut boenheter til turister som 
kan få oppleve nærhet til denne gården og norsk natur. Den største aktiviteten er rettet mot nordlys, 
og Slåttebakken AS opplever derfor mye press på de få utleierommene de har på vinterstid. Samtidig 
opplever de at de har plass og kapasitet til å ekspandere. Forslagstiller ønsker med det å 
videreutvikle sin gård til fritids- og turistformål slik at de får mer rom til utleie og aktiviteter knyttet 
til gården. Forslagstiller ønsker også å regulere inn et mindre område for spredt boligbygging med 
plass til to boligtomter ovenfor eksisterende gård slik at de kan drive anlegget nært og effektivt.  

Nordlys er i dag blitt en stor turistattraksjon i seg selv. På Slåttebakken er det fine forhold for å drive 
nordlysnæring, og som kan bidra til å utfylle et attraktivt tilbud som turister i stor grad er interessert i 
å oppleve når de reiser til Nord-Norge. Formålet med utviklingen av gården er å skape et bærekraftig 
turistanlegg, der nordlysobservasjon er den sentrale aktiviteten, og hvor natur, terreng og vegetasjon 
er med på å bestemme bygningenes plassering, form og estetikk. 

B Planområde og influensområde 
Orientering 

Eiendomsoversikt 

Planområdet dekker 119 dekar og er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF-område. Planen 
omhandler kun landarealer. Gården danner et slags tun, med fjøs, hovedhus, et anneks en enebolig 
samt et utleiebygg plassert sørvest i planområdet. Gården er vendt nordøst mot Sjøfossen med 
høyeste punkt på 98 moh sørvest i planområdet. 

Eiendommer som inngår helt eller delvis i planen er Gnr/bnr: 118/3, 118/4, 118/33, 118/28, 118/32 
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Det er kjøreadkomst helt frem til planområdet. Kommer man kjørende fra fylkesveg 860 
(Islandsbotnveien), svinger man opp mot Torsmoveien (kommunal veg) og kjører ca. 135 m til neste 
avkjørsel. Der ligger det en privat, felles veg som fører helt opp mot Slåttebakken. På gården er det 
lagt opp til parkering rett nedenfor hovedhuset.  

Næringsvirksomheten det legges til rette for ligger relativt sentralt, ca. 9.8 km fra bykjernen 
Finnsnes. Etableringen av nye bygg vil også innebære å etablere gode utearealer og 
rekreasjonsmuligheter på gården der natur skal være fokus og den største attraksjon i seg selv. Nye 
tiltak skal derfor være nøye planlagt i terreng. I planområdet tenkes det å forlenge veiløp fra gårdens 
hovedveg vestover, til øvresiden av eksisterende lavvo, samt noe opp i terrenget til område avsatt til 
spredt boligbygging/LNFR. Som allerede nevnt ovenfor er det allerede etablert et veiløp opp til lavvo, 
i fremtiden er det ønskelig å legge til rette for et bygg i nærhet til lavvo og som kan romme 8 
utleieenheter i nærhet til gården. Det er allerede gjort avklaringer når det gjelder vann, avløp og 
fibertilknytning. Det vil også vært nødvendig å utvide veg opp mot fremtidig boligfelt, over gården.  
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Planområde 

Influensområde 

Formålet med planen er å legge til rette for ro og rekreasjon. Utvikling av området vil likevel kunne 
influere omkringliggende arealer. Områder vest og sørvest består av natur og høydedrag som 
naturlig skjermer og rammer inn planområdet. Planen vil mest kunne påvirke adkomstveg, der flere 
naboer deler adkomst.  

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. 
 
Slåttebakken gård ligger i stille og rolige omgivelser med forholdsvis lite naboer rundt. Nærmeste 
nabo er GNR 118/10 og 118/1, Jonsgård. Forslagstiller har allerede gjort regninger på forventet 
trafikk til og fra området etter utvikling av omsøkte plan.  
 
Innen planområdet er det et SEFRAK-registrert kulturminne i form av en ruin/tidligere bygning fra 
andre halvdel av 1800-tallet. Kulturmyndigheter må utale seg om betydning og virkningen det har i 
dette planforslaget. 

Flyttlei for rein er utenfor planområde, men innenfor influensområdet. Det er også registrert 
årstidsbeite for rein, vinterhøst, høst og vinter, samt beiteområde for sau i området. Se vedlagte 
kartdata. Myndigheter innen landbruk må uttale seg om mulig virkning når det gjelder 
reindriftsinteresser og landbruksinteresser.  

På planinitiativets stadium er man ikke kjent med andre spesielle utfordringer som er til hinder for 
utbygging i planområdet. 
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Sårbarhet for klimaendringer 
Se vedlegg for identifisering av fysisk sårbarhet som flom, skred og klimaendringer. 
For de temaer som eventuelt viser seg å ha høy risikofaktor skal tiltak vurderes og beskrives. På 
planinitiativets fase er det ikke gjort funn på noe som tilsier at planen vil være spesielt sårbar for 
klimaendringer.  

Natur og miljøforhold 
Det skal sjekkes ut om det er spesielle forhold som sårbar flora eller fauna. På planinitiativets fase er 
en ikke kjent med spesielle forhold innen natur og miljø som kan ha betydning for planen. 

Reindrift 
Hele planområdet er registrert som høstvinter, vinter og høstbeiteland for rein (se kartvedlegg). Det 
er registrert flyttlei utenfor, men tett på planområdet (se kartvedlegg). Nærmere vurdering og dialog 
med forvaltning av reindriftsinteresser anses derfor som nødvendig. 

Kultur 
Kulturmyndighetene vil få tilsendt oppstartvarsel, og må da vurdere om det er nødvendig med 
befaring for nærmere undersøkelser utover det som allerede er foretatt og registrert.  

Forslagstiller opplyser om at Sametinget noen år tilbake har befart området, og at det da ikke ble 
gjort noen funn.  

Friluftsliv 
Planområdet inngår ikke i områder registrert som spesielt interessant for friluftsliv. Likevel er det et 
attraktivt område som byr på rike naturopplevelser. Planen vil drøfte forholdet mellom privat utfart 
og bruk av naturområder, og organisert aktivitet tilknyttet turistvirksomheten. 

Trafikkmengde, - sikkerhet og adkomstforhold 
Trafikk vil øke noe på vei når en legger til rette for utvikling. Mengden er i dette tilfellet beskjeden, og 
vil gi et estimert tall på 5–10 biler ekstra per sesong. Det kan regnes med at det organiseres 1–2 
ekstra turer per uke med minibuss. Den økte trafikken planen vil medføre gjelder bare på vinterstid, 
da gården bare er åpent for turister i vintersesong.  

Transportbehov til turistanlegg vil hovedsakelig være buss samt med noe privatbiltrafikk i tilknytning 
til bolig. Adkomst til nye bygg tenkes løst gjennom en forlengelse av eksisterende veiløp i 
planområdet/ i tilknytning til eksisterende veiløp ved gården.  

I tidlig fase har alternativ vegtrase opp til planområdet blitt vurdert. En ny alternativ veg kunne blitt 
lagt langs eksiterende adkomst fra hovedveg som svinger til høyre etter cirka 150-160 m fra kryss, se 
illustrasjon nedenfor. 
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Alternativ adkomst til planområde 

Terrenget har en relativt jevn stigning, med noe brattere parti på siste biten opp mot selve gården. 
traseen gir forholdsmessige god veg, men vil innebære større terrenginngrep og krysse dyrkbar jord 
og deler av myr som kan være levested for ulike plante og dyrearter. I dette området er det også 
gjort kjent at det eksisterer en brønn som forsyner nabo med drikkevann.  

En omlegging av vegen vil tilsynelatende ikke skjerme naboer særlig mer, ettersom ny veg må svinge 
av i nærhet til privat avkjørsel (på venstre hånd opp mot Slåttebakken). Vegen kunne blitt flyttet 
lenger ned mot hovedveg, med forutsetninger av at større deler av dyrkbar mark og eiendom til nabo 
beslaglegges. I så tilfelle ville vegen og trafikk kommet nærmere grunneier ved hovedveg. En ny veg 
vil derfor ikke nødvendigvis oppleves som et bedre alternativ. Vi har derfor vurdert det slik at 
eksisterende veg vil fungere godt som adkomst både for turistanlegget og nærliggende naboer. 
Turister ankommer og forlater i minibuss til avtalte tidspunkt. Det vil som allerede antydet være lite 
trafikk opp til anlegget til tross for flere enheter til utleie.   

Forurensning  
Aktiviteten innad i området vil begrense seg til alminnelig aktivitet og trafikk i et reiselivs- og 
fritidsområde, planen vil videre vurdere tema når det gjelder forurensning gjennom støy og støv. 

Andre aktiviteter 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 
Forslagstiller er eier av gnr/bnr: 118/3 og 118/4 og ønsker å etablere 1 bygg med 8 enheter for utleie. 
I planen er det også ønskelig å åpne opp for flere bygg som anses nødvendig for drift (for eksempel 
garasje). Det reguleres også for grønnstruktur for å ivareta turdrag/friområder i området samt 
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reguleres det til veg. I overkant av gården er det ønskelig å regulere til LNFR – spredt boligbygging 
med to boligtomter. Dette for å sikre at det alltid er noen tilgengelig ved resorten hvis nødvendig. 

Næringsformålet i denne planen vil i størst grad gjelde nordlysobservasjon, men vil også inneholde 
organiserte, guidet tur til fjells og til havs. Gjester vil også få tilgang på utstyr til isfiske, ski, truger o.l.  

Planområdet er i dag regulert til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Likevel er kommunen godt 
kjent med at denne gården brukes til næringsformål hvorav fjøsen i dag rommer en restaurant, og 
utleiebygg på 118/28 leies ut til turister. Planen bør derfor omreguleres til fritids- og turistformål, 
grønnstruktur og kjøreveg slik at området blir regulert til det formål det brukes til i dag/ tenkes 
videre brukt til i fremtiden. I området er det også flere bolig, spredt bebygd. 

I dag eksisterer det veg som kobler fjøsen, hovedhus og øvrige bygg sammen. Vegen fører i dag helt 
opp til enebolig og utleiebygg. Veg til fremtidig bygg innenfor gården tenkes løst gjennom en 
forlengelse av denne vegen.  

 
Eksisterende veiløp og fremtidig byggeområde. 
 
Nedenfor ligger en ideskisse over planen, med de ulike formål det innebærer. Merk at dette er en 
midlertidig skisse som kan endre seg i videre planprosess. 

OMRÅDE INNHOLD 
BFT Legge til rette for videre utvikling av området til 

næringsformål. Det er tenkt å utvikle området i 
overkant av eksisterende lavvo (se rød pil på 
illustrasjon under). Her tenkes det oppført 1 
bygg med 8 utleieenheter. Det vil også etter 
hvert være nødvendig med en garasje. 
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I fremtiden kan det bli aktuelt å bygge flere 
bygg til utleie og andre bygg nødvendig for 
anlegget. 15-20 bygninger totalt på gården. 

SKV Kjøreveg i området. Viser eksisterende 
veg/parkeringsplasser og utvidelse av veg opp 
mot spredt boligfelt (to nye boligtomter) 

GN Naturområde/grøntstruktur.  
 

LNFR/B Spredt boligbebyggelse (ca 12 daa), med rom 
for to boligtomter på cirka 2-2,5 daa hver.  

 
 

 
Grovt skissert planområde. Rød pil illustrerer plassering av 1 nytt bygg 

D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det er for tidlig å si noe konkret om utbyggingsvolum og høyder, bygninger vil ikke være høyere enn 
to etasjer. Terreng og vegetasjon vil være med å påvirke estetikk og volum. Det vil også være viktig å 
søke arkitektoniske løsninger som motvirker lysforurensning på hele gården. 

Når det gjelder fremtidig bygg vist ved rød pil, er det tenkt å bruke materialer og farger som 
samstemmer med gården. Bygget er tenkt å ha en etasje, med 8 enheter. Tak er tenkt utkraget slik at 
det dannes en svalgang, og skal videre være dekket med torv. Ved andre eventuelle fremtidige bygg 
vil det også være viktig å tilpasse seg gården og omgivelser. 

E Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Bebyggelse, og tekniske anlegg skal planlegges ut fra gjeldende bestemmelser og tekniske forskrifter. 

SKV 

SKV 

BFT 

GN 

SKV 

LNFR/B 
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Forslagstiller har egen vannforsyning, hvert bygg har egen septiktank, det er installert biovac 
renseanlegg, gården har fibertilknytning. Når det gjelder elektrisitet står det en trafo på høyre hånd 
på vei opp til gården som ble oppgradert i fjor, samt er det lagt inn et fordeler-skap cirka 90 grader ut 
fra fjøs og hovedhus.  

Det må planlegges for vannforsyning, elektrisitet og avløp til fremtidig boligtomt, enten ved at det 
kobles på eksiterende anlegg, eller ved nytt.  

F Virkning og tilpasning 

 
Planområde markert i rødt. Sett i sammenheng med omgivelser.  

Slåttebakken gård ligger over fylkesveg 860, i umiddelbar nærhet til natur bestående av lauvskog. Det 
er ca. 240 meter (målt i luftlinje) fra planområdets senter og ned mot fylkesveg 860. Fra fjøsen og 
hovedhuset på Slåttebakken, ned til nærmeste bebyggelse er det målt ca. 180 meter (målt i luftlinje). 
Terrenget i området er småkupert med høyeste punkt målt til 98 moh.  

Gården besår av 5 bygg som danner et tun. Det er rikt med vegetasjon rundt gården som bidrar til å 
ramme inn stedet. I tillegg er gården småkupert, noe som gir muligheter for å spille på lag med 
terrenget og holde det naturlige særpreget i området. Følelsen av å være i nærhet til naturen er en 
del av Slåttebakkens filosofi, der tilreisende skal få oppleve nordnorsk natur i mest mulig autentisk 
grad. Stedet skal tilby ro og rekreasjon, samt kunne gi stedsnære tilbud rundt natur- og 
friluftsaktiviteter for de som ønsker det.  
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De visuelle kvalitetene ved planen skal være tilpasset områdets funksjon, og ta hensyn til 
omgivelsene og stedets vegetasjon. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å beskrive eller illustrere 
noe konkret. Men arealet avsatt til turistformål vil inngå i et delvis bebygd terreng, slik at utforming 
må sikte seg inn på å bevare denne naturlige kvaliteten av miljøet og samstemme med gårdens 
eksiterende bygg. 

Momenter som vektlegges i denne planen er som allerede nevnt, nær tilknytning til naturomgivelser, 
bevaring av landskapets særegenhet samt unngå stor inngrep i vegetasjon. Det vil være viktig å sikre 
gode utsiktsforhold da nordlys er helt sentralt for denne gårdens turistnæring. 

Planen vil bidra til å holde liv i gården og kulturlandskapet, som i seg selv forteller noe om stedets 
historie. En videre utvikling av dette området vil bidra til å ta vare på landskapet og den verdien den 
innehar samtidig som man sikrer videre bruk og vern av gården. 

G Plansituasjon 
I Lenvik kommunes arealdel inngår planen i avsatt LNFR-område – uten bestemmelser og 
retningslinjer. Foruten om G307 (Boligfelt Nermo/Rørneset) er det ingen kjente planer i området. 

 
Kommuneplanens arealdel, Lenvik. Planområde innenfor lilla ring.  

For å gjennomføre denne planen må det omreguleres fra LNFR-formål til fritids- og turistformål, veg 
og grønnstruktur. 

Området rundt Slåttebakken gård bærer preg av noe spredt bebyggelse som ellers store deler av 
Lenvik kommune gjør. Slåttebakken vil ikke bidra til særlig ytterligere spredt bebyggelse. Planlagt 
bebyggelse vil i hovedsak skje som en fortetning av området slik det er i dag, med mer 
utleiemuligheter og næringsfunksjoner som det ellers ikke er areal for i sentrumsnære strøk. 
Prosjektet vil bidra til å samle dette stedet som et attraktivt område for fritids- og turistformål 
samtidig som det forlenger og bevarer kulturmiljøet gjennom ny og moderne bruk av gården. Planen 
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vil bidra positivt til Senja som attraktivt reisemål, og planens lokalisering er i sin helhet ikke langt fra 
Finnsnes sentrum (9,5 km), som igjen taler for mindre forurensning og utfart sett at dette anlegget 
ble planlagt andre steder på øya. Områdets nærhet til Silsand og Finnsnes gjør på samme måte 
området godt egnet til fremtidig spredt boligbygging. Det bør derfor være mulighet for å fravike 
kommuneplanenes arealdel. 

Kommuneplanens arealdel. Retningslinjer og bestemmelser 
 
§ 8 LNF-område uten planbestemmelser (Pbl. § 20 – 4, første ledd, nr. 2)  

- I LNF-området kan ikke tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 81, 86a, 86b og 93 og som ikke 
er knyttet til stedbunden næring (landbruk) finne sted. 

- Aktuelle avbøtende tiltak/bestemmelser fastsatt i Areal ROS del 1 skal overholdes ved 
behandling av søknad om tiltak knyttet til stedbunden næring (landbruk) og ved behandling 
av dispensasjonssøknad. 

Slåttebakken gård vil bygge på fortiden, og utnytter fremtidige muligheter som ligger ved gården. 
Planen vil bidra til å opprettholde aktive bygder og levende kulturskap. Allerede i dag er Slåttebakken 
kjent for restauranten som driftes i fjøset på gården. Andre aktiviteter som vil vektlegges særlig er 
nordlysobservasjon, som vil være forankret til stedet. En utvikling av denne gården vil med andre ord 
være knyttet til stedbunden næring, men med moderne formål. Boligtomtene tenkes regulert til LNFR, 
spredt boligbebyggelse. 

§ 7 Byggeområder – generelle bestemmelser (Pbl. § 20 – 4, første ledd nr. 1) 

Generelle bestemmelser i kommunens arealdel (Bestemmelser og retningslinjer) handler blant annet 
om å ivareta barn og unges interesser i nye tiltak, at inngrep i viktige naturområder/vassdrag unngås, 
at nye bygninger må utføres robust med tanke på fremtidig havnivå og bestemmelser om støy ved 
bolig. 

Planen vil utføre en ROS-analyse og NML-vurdering som kartlegger og beskriver eventuelle 
konsekvenser planen kan ha på overnevnte tema. Barn og unges interesser vil være et eget tema i 
planbeskrivelsen.  

H Vesentlige interesser 
Barn og unges interesser 
En videreutvikling av Slåttebakken gård bidrar til at barn og unge får kjentskap og forhold til sin 
kulturarv som i dette tilfellet bevares gjennom ny bruk av området.  

Slåttebakken gård vil også legge til rette for aktiviteter og utstyr som er interessante for barn og 
unge, som ski, isfiske, gå på truger o.l.  

Natur og terreng tett på bolig gir varierte muligheter for lek både sommer og vinter. 

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

Utbygging skal ivareta alle krav til utslipp, være seg til grunn eller luft. Videre er gode støyforhold en 
viktig faktor for å få et attraktivt fritidsmiljø. 
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Det er viktig at dette turistanlegget er bærekraftig, i form av at turismen ikke skal ha negativ 
innvirkning på naturen, den kulturelle eller historiske arven eller det sosiale miljøet på stedet. 
Turistanlegget skal bringe ro og nærhet til naturen, intensjon har derfor ikke vært å skape et anlegg 
som initierer for masseturisme.  

Teknisk infrastruktur 
Utvidet bruk av privat veg med avkjøring fra Torsmoveien (kommunal veg) må avklares nærmere 
med Lenvik kommune. Forslagstiller har tinglyste veirettigheter som gir mulighet for utvidet privat, 
felles veg opp mot Slåttebakken gård, i forbindelse med næringsvirksomhet.  

Hvert av byggene på gården er i dag utstyrt med egen septiktank, biovac renseanlegg. 

Byggene på gården er har egen vannforsyning, med UV og kalk-filter.  

Kraftforsyning er Troms Kraft Nett AS. Det står en trafo på høyre hånd på vei opp til gården, den ble 
oppgradert i 2018. Det er lagt inn et fordeler-skap ca. 90 grader ut fra fjøs og hovedhus, på venstre 
side av vei på tur opp mot gården. Det er gjort beregninger i forhold til hvilke oppgraderinger som 
må gjøres. Her skal det legges en 240-fordelingskabel samt liten oppgradering av trafo.  

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. 

Stedbundet næring 
Reguleringsplanen legger til rette for en ønsket utvikling av stedbunden næring. Næringen vil være 
rettet mot naturopplevelser – i størst grad nordlysobservasjon. Gjester vil også ha tilgang på ski, 
truger, og utstyr til isfiske. Gården vil i tillegg organisere aktiviteter som guidet båttur og guidet 
fjelltur.  
 
Denne planen vil bidra til å bevare kulturlandskapet gjennom ny bruk av gården, samt med et sunt 
fokus på bærekraftig bruk av området og turistaktiviteter. Planen vil gi økonomiske fordeler for 
kommunen som helhet, da gården vil bidra til å fylle markedets behov for mer overnattingstjenester 
og turistaktiviteter i nærhet til Finnsnes sentrum. 

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 Moderat-lav risiko i kartverk 
Naturområder Ingen konflikter med registrerte naturverdier på 

land 
Kulturminner SEFRAK-registrert kulturminne på gården. 

Registrert som ruin eller fjernet 
landbruksbygning fra andre kvartal 1800-tallet.  
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Infrastruktur Det går felles privat veg opp mot gården. 

Bygg er koblet til septiktank med biovac 
renseanlegg, og har egen vannforsyning. 

Planforslaget er avhengig av å kunne forlenge 
eksisterende veg. Det må også planlegges 
kobling til vannforsyning, elektrisitet og avløp til 
fremtidig boligtomt, enten ved at det kobles på 
eksiterende anlegg, eller ved nytt.  

Friluftsliv, lek, idrett Ny bebyggelse tilrettelegger for stedbundet 
aktiviteter, spesielt nordlysobservasjon, men vil 
også gjelde andre naturrelaterte aktiviteter. 

Forurensning Det er liten risiko for at planområdet berøres av 
forurensning.  

Trafikk Planområdet ligger i rolige omgivelser, over 
fylkesveg 860 som har middels-lav ÅDT. Det er 
gjort beregning for å anslå økt trafikk til/i 
området. Planen vil gi en minimal økning, dette 
innebærer 1-2 ekstra turer med minibuss 1 
gang i uken i vintersesong, samt cirka 5 – 10 
biler ekstra per sesong.  

Grunnforhold Registrert jorddekt og noe organiske jordlag i 
planområdet. 

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

- registrerte grunneiere og festere i planområdet
- naboer (eventuelt utvidet naboliste etter myndighetenes vurdering)
- representanter for eldre, barn, unge
- eiere av infrastruktur; Troms kraft nett, Lenvik kommune
- Lenvik kommune brann, byggesak
- Fylkesmannen i Troms
- Troms fylkeskommune
- Berørte myndigheter med innsigelseskompetanse:

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

- Eventuelt andre berørte parter etter opplysning fra planmyndighet
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K Samarbeid og medvirkning 
Oppstartsmøte 
Oppstartsmøte med Senja kommune ble holdt 23.01.2020. Etter grensejusteringer ble det bestemt å 
revidere planinitiativ før varsling. Se eget referat fra oppstartsmøte dat. 23.01.2020, samt referat fra 
senere arbeidsmøte 10.03.2020 
 
Planstart vil varsles 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 og få 
informasjon fra plankonsulenten. 

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)

 

Vurdering om plan kommer inn under vedlegg I: 
A. Planer og tiltak Relevans i plan 

1. Råoljeraffinerier Nei 

2. a) Varmekraftverk og andre forbrenningsinstallasjoner, minst 150 MW 
(mindre anlegg omfattes av vedlegg II nr. 3a). 
b) Kjernekraftverk og andre kjernereaktorer 

Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

3. a) Anlegg for opparbeiding av bestrålt kjernebrensel 
b) Anlegg beregnet for kjernebrensel, radioaktivt avfall 

Nei 

4. a) Integrerte anlegg for førstegangssmelting av støpejern og stål 
b) Anlegg for produksjon av ikke-jernholdige råmetaller osv. 

Nei 

5. Anlegg for utvinning av asbest og for behandling og bearbeiding av 
asbest og produkter som inneholder asbest. 

Nei 

6. Integrerte kjemiske installasjoner, dvs. anlegg for fremstilling i 
industriell målestokk av stoffer ved hjelp av kjemiske prosesser osv. 

Nei 

7. a) Jernbanelinjer  
b) Motorveier og andre avkjørselsfrie veier  
c) Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt osv. 
d) Forstads- og T-baner, investeringskostnader over 750 millioner kr 
e) Andre vei- og jernbanetiltak over 750 millioner kr 

Nei 

8. a) Etablering av innlands vannveier og havner for trafikk på innlands 
vannveier der skip over 1 350 tonn kan  
b) Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 
1 350 tonn kan seile og anløpe.  

Nei 

9. Anlegg for behandling av farlig avfall ved forbrenning, kjemisk 
behandling eller deponering av farlig avfall i jorden. 

Nei 

10. Avfallsanlegg for behandling av husholdnings- og næringsavfall ved 
forbrenning eller kjemisk behandling over 100 tonn per dag  

Nei 

11. Anlegg for grunnvann der den mengden vann som tas ut eller infiltreres 
utgjør minst 10 millioner m³ pr. år. 

Nei 

12. a) Anlegg for transport av vann …over 100 millioner m³ pr. år 
b) I alle andre tilfeller; konsesjonspliktige anlegg for transport av vann 
…. over 2000 millioner m³ pr. år gjennom flere år… 
I begge tilfeller unntas transport av drikkevann gjennom rørledninger. 

Nei 

13. Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 
personekvivalenter (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11c). 

Nei 

14. Utvinning av olje og naturgass i kommersiell hensikt … over 500 tonn 
pr. dag for olje og 500 000 m³ pr. dag for gass  

Nei 

15. a) Dammer og andre anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann 
…over 10 millioner m³ 
b) Vannkraftverk med en årlig produksjon over 40 GWh  

Nei 

16. Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en lengde på over 
40 km: 
a) Til transport av gass, olje og kjemikalier 
b) Til transport av CO₂ -strømmer med sikte på geologisk lagring 

Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

17. Anlegg for intensivt fjørfe- eller svineavl med plass til mer  
a) 85 000 broilere, 60 000 høner 
b) 3 000 slaktegriser (over 30 kg) eller 
c) 900 purker. 

Nei 

18. Industrianlegg for: 
a) Produksjon av papirmasse av tømmer eller lignende fibermateriale 
b) Produksjon av papir og papp med en produksjonskapasitet på mer 
enn 200 tonn pr. dag  

Nei 

19. Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser 
dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak 
omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, eller uttak av torv på et 
område større enn 200 dekar.  

Nei 

20. Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere 
og en lengde på mer enn 15 km. 

Nei 

21. Lagringsanlegg for olje eller petrokjemiske eller kjemiske produkter 
med en kapasitet på 200 000 tonn eller mer. 

Nei 

22. Anlegg for CO₂ -fangst med sikte på geologisk lagring fra anlegg som 
omfattes av dette vedlegg eller av petroleumsloven. 

Nei 

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

24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2  

Nei 

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

Nei. Det legges ikke til rette for et 
boligområde. Boligtomtene vil 
ikke dominere verken i 
planområdet eller den større 
kontekst. 

Begge boligtomtene reguleres til 
cirka 2-2.5 daa hver, hele 
avgrensningen for tomtene er på 
12 daa. 

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. 

Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

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. 

 

Vurdering om plan kommer inn under vedlegg II:  
A. Planer og tiltak Relevans i plan 
1. JORDBRUK, SKOGBRUK OG AKVAKULTUR 
a) Prosjekter for omstrukturering av jordeiendommer. Nei 
b) Prosjekter for bruk av uoppdyrkede landområder eller delvis naturlige 

områder til intensivt landbruk, herunder nydyrking over 50 dekar. osv 
Nei 

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

Nei 

d) i. Avskoging med sikte på omlegging til annen arealbruk Nei  
ii. Skogreising .. på mer enn 500 dekar. osv Nei 

e) Anlegg for intensivt dyrehold Nei 
f) Akvakultur Nei 
g) Landgjenvinning fra havet. Nei 
h) Reingjerder på mer enn 30 km. Nei 
i) Etablering av landbruksvei dersom nyanlegget overstiger 5 km. Nei 
2. UTVINNINGSINDUSTRI 
a) Mineraluttak, herunder torvskjæring. Nei 
b) Gruvedrift under jorden. Nei 
c) Mudringsrelatert kommersiell utvinning av mineraler fra havbunnen Nei 
d) Dypboring, særlig: Nei  

i. Geotermisk boring Nei  
ii. Boring for atomavfall Nei  
iii. Boring med sikte på vannforsyning Nei  
med unntak av boring som utføres for å studere jordbunnens fasthet.  

e) Anlegg for utvinning av kull, olje, naturgass, malm og oljeskifer. Nei 
3. ENERGIANLEGG 
a) Industrianlegg for produksjon av elektrisk energi, damp og varmtvann 

som krever konsesjon etter energiloven. 
Nei 

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

Nei 

b2) Kraftledninger som krever anleggskonsesjon. Nei 
c) Lagring av naturgass på jordoverflaten. Nei 
d) Lagring av brennbar gass under jorden. Nei 
e) Lagring av fossilt brensel på jordoverflaten Nei 
f) Industriell brikettering av kull og lignitt. Nei 
g) Anlegg for bearbeiding og lagring av radioaktivt avfall der det kreves 

tillatelse fra Statens strålevern. 
Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 
h) Anlegg for produksjon av vannkraft. Nei 
i) Konsesjonspliktige anlegg for utnytting av vindkraft til 

energiproduksjon. 
Nei 

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

Nei 

4. PRODUKSJON OG BEARBEIDING AV METALL 
a) Anlegg for produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs 

smelting) med tilhørende utstyr for kontinuerlig støpning. 
Nei 

b) Anlegg for bearbeiding av ferrometaller ved hjelp av:   
i. Varmevalsing Nei  
ii. Smiing med hammere Nei  
iii. Påføring av beskyttelseslag av smeltet metall. Nei 

c) Ferrometallstøperier. Nei 
d) Anlegg for smelting, herunder legering, av ikke-jernholdige metaller, 

unntatt edelmetaller, herunder gjenvinningsprodukter (raffinering, 
støpning). 

Nei 

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

Nei 

f) Anlegg for produksjon og montering av motorvogner. Nei 
g) Skipsverft. Nei 
h) Produksjons- og reparasjonsanlegg for luftfartøy. Nei 
i) Produksjon av jernbanemateriell. Nei 
j) Eksplosjonsforming. Nei 
k) Anlegg for røsting og sintring av malm. Nei 
5. MINERALINDUSTRI 
a) Koksverk (tørrdestillasjon av kull). Nei 
b) Sementproduksjonsanlegg. Nei 
c) Anlegg for produksjon av asbest og fremstilling av asbestbaserte 

produkter. 
Nei 

d) Anlegg for produksjon av glass, herunder glassfibrer. Nei 
e) Anlegg for smelting av mineralske stoffer, herunder produksjon av 

mineralfibrer. 
Nei 

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

Nei 

6. KJEMISK INDUSTRI (tiltak som ikke omfattes av vedlegg I nr. 6) 
a) Behandling av halvfabrikata og produksjon av kjemikalier. Nei 
b) Produksjon av plantevernmidler og legemidler, maling og lakk, 

elastomer og peroksider. 
Nei 

c) Lagringsanlegg for olje, samt petrokjemiske og kjemiske produkter. Nei 
7. NÆRINGSMIDDELINDUSTRI 
a) Fremstilling av dyre- og plantefett. Nei 
b) Konservering av dyre- og planteprodukter. Nei 
c) Fremstilling av meieriprodukter. Nei 
d) Brygging og malting. Nei 
e) Sukkervareproduksjon. Nei 



 

Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes    Org.nr. 919419776 

Si
de

21
 

A. Planer og tiltak Relevans i plan 
f) Slakterier. Nei 
g) Industriell fremstilling av stivelse. Nei 
h) Fiskemels- og fiskeoljefabrikker. Nei 
i) Sukkerfabrikker. Nei 
8. TEKSTIL-, LÆRVARE-, TREVARE- OG PAPIRINDUSTRI 
a) Industrianlegg for produksjon av papir og papp. Nei 
b) Anlegg for forbehandling (vasking, bleking, mercerisering) eller farging 

av fibrer eller tekstiler. 
Nei 

c) Anlegg for garving av huder og skinn. Nei 
d) Anlegg for produksjon og behandling av cellulose. Nei 
9. GUMMIINDUSTRI  

Produksjon og behandling av elastomerprodukter. Nei 
10. INFRASTRUKTURPROSJEKTER 
a) Utviklingsprosjekter for industriområder. Nei 
b) Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder, inkludert 

kjøpesentre og parkeringsanlegg. 
Nei 

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

Nei 

d) i. Bygging av flyplasser Nei  
ii. Landingsplass for helikopter. Nei 

e) i. Bygging av veier Nei  
ii. Bygging av havner og havneanlegg, herunder fiskehavner og 

offshorerelaterte havner 
Nei 

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

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

Nei 

g) Demninger og anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann. Nei 
h) Sporveier, høybaner og undergrunnsbaner, svevebaner o.l… Nei 
i) Rørledninger for transport av CO₂ -strømmer, på geologisk lagring. Nei 
j) Vannledningsanlegg over større avstander. Nei 
k) Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs 

som kan medføre endringer av kysten, f.eks. diker, moloer, sjeteer og 
andre bygg til vern mot havet, bortsett fra vedlikehold og 
gjenoppbygging av slike anlegg. 

Nei.  
 

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

Nei 

m) Anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørfelt. Nei   
 

11. ANDRE PROSJEKTER 
a) Permanente konkurranse- og testbaner for bil og motorsykkel. Nei 
b) Anlegg for avfallsdisponering basert på forbrenning. Nei 
c) Renseanlegg for spillvann. Nei 
d) Opplagringsplasser for slamavleiring. Nei 
e) Lagring av skrapjern, herunder opphoggingsplasser for kjøretøyer. Nei 
f) Prøvingsbenker for motorer, turbiner eller reaktorer. Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 
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. 
Ja, plan gjelder utvikling av 
overnattingstjenester på 
eksisterende gård. 

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 
Ingen treff på forskriftens vedlegg l.  

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

12. Turisme og fritid 
c) Feriebyer, hotellkomplekser 

Planen vil utvikle området for fritids- og turistformål og utvikle et nytt bygg for overnatting. Området 
er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-formål.  

Tanken bak prosjektet er at området skal ha fokus på ro og nordlysobservasjon, som ikke vil ha særlig 
støyende karakter i plan- eller influensområdet.  

Viktige premisser i planen er at området utvikles i samsvar med terreng og vegetasjon, for å nettopp 
ivareta nærhet til natur og mulighet til rekreasjon. Det er ønskelig å utvikle området, men samtidig ta 
vare på opplevelsen av området slik det er i dag (rolig, landlig). Form, farge, volum og plassering skal 
kartlegges nærmere for å finne best mulig måte å tilpasse bebyggelse til omgivelsene.   

I planbeskrivelse gjøres det en enkel vurdering om hvilken konsekvens planen kan få for området. Tatt 
til betraktning at området allerede benyttes til turistformål, vil en samlet vurdering av disse faktorene 
tale for at det ikke er nødvendig med planprogram og ny konsekvensutredning for denne 
detaljreguleringsplanen.  

Forslagsstillers foreløpige vurdering om vesentlige virkninger 
Vurderingen er basert på forskriftens §10 og veileder, kommentarutgave av 29.06.2017. Størrelse og 
om virkning er reversibel er de viktigste elementene i vurderingen 

Egenskaper ved planen eller tiltaket (2. ledd) 
a) Størrelse, planområde og utforming 
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Beskrivelse Vurdering 
Samlet planareal på 119 daa. Reguleres til 
fritids- og turistformål, veg og grønnstruktur, 
LNFR-spredt boligbebyggelse.  

Planen tilrettelegger hovedsakelig for turisme 
og bidrar til å øke kapasitet på 
overnattingsmuligheter for turister. 
 
Det legges til rette for 2 boligtomter til 
forslagstillerne, slik at de kan leve og drive 
nærliggende turistanlegg. 

b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 
Beskrivelse Vurdering 
Ikke relevant i denne planen  -- 
c) Avfallsproduksjon og utslipp 
Beskrivelse Vurdering 
Avfallsproduksjon Liten produksjon av avfall må påberegnes, med 

tanke på restaurantdrift, husholdning og 
overnattingstjenester. Avfallsproduksjon er 
begrenset til innenfor planområdet. 

Utslipp Endrede forhold i trafikksituasjonen opp mot 
planområdet kan i noe grad øke CO2-utslipp.  
Trafikk opp mot planområdet vil i hovedsak bli 
løst gjennom kollektive transportmuligheter 
(minibuss, ca 1-2 i uken), minimal øking i 
privatbil må også påberegnes. 

d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 
Beskrivelse Vurdering 
Aktuell risiko er i forbindelse med aktiviteter 
utenfor planområdet (sightseeing, buss, 
snøscooter), eller ved økt trafikk. 

Risiko minimeres ved å følge gode rutiner og 
etablere gode forhold der aktivitet skal foregå. 
 
Det må etableres god logistikk internt i 
planområdet og i tilknytning til offentlig veinett 
for å minimere risiko for trafikkulykker.  

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene (3. ledd) 
a) Verneområder etter naturmangfoldloven kap. V eller markaloven §11, utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven kap. VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og -
vassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 
Beskrivelse Vurdering 
Vern etter naturmangfoldloven eller 
markaloven 

Ikke relevant 

Utvalgte naturtyper (NML kap VI) Ikke relevant 
Prioriterte arter Ikke relevant 
Vernede vassdrag Ikke relevant  
Nasjonale laksefjorder og -vassdrag Ikke relevant  
Objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven 

Ikke relevant 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og -miljø, viktige 
mineralressurser, stor betydning for samisk utmarksnæring og reindrift og områder som er særlig 
viktige for friluftsliv 
Beskrivelse Vurdering 
Truede arter eller naturtyper Ikke relevant 
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Verdifulle landskap Ikke registrert som spesielt viktig landskap 
Verdifulle kulturminner/kulturmiljøer SEFRAK-registrert kulturminne i planområdet.  

Kulturminnet er registrert i nærhet til 
gårdsanlegget. Kulturmyndighetene må uttale 
seg om mulig konsekvens.  
 
Det er tidligere gjort befaring av området av 
Sametinget, det ble ikke gjort funn på noen 
verdifulle kulturminner.  

Nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser 

Ikke relevant 

Områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring og reindrift 

Store deler av Senja er registrert som beiteland 
for rein i en eller flere årstider.  
 
Om akkurat dette arealet er spesielt viktig, må 
avklares med næringen og offentlige instanser 
som ivaretar denne, gjennom innspill og 
eventuelt særmøter i planprosess. Det er 
registrert flyttlei opp mot planområdet på noen 
steder, men utenfor plangrensen.  

Områder som er særlig viktige for friluftsliv Ikke registrert som spesielt viktig område for 
friluftsliv. 

c) Statlige planretningslinjer, - bestemmelser, regionale planbestemmelser i medhold av pbl av 27. 
juni 2008 eller rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer gitt i medhold av pbl av 14.juni 1985 
Beskrivelse Vurdering 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig, 
areal, transportplanlegging, strandsone, klima- 
og energiplanlegging: 
 
Planlegging av arealbruk og transportsystem 
skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og 
effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal 
bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 
livskvalitet. 

Planen legger til rette for verdiskapning med 
utgangspunkt i de naturgitte ressursene på 
stedet. 
 
Planen bidrar til å fortette et allerede utbygd og 
utviklet område, som i dag brukes til 
næring/reiseliv. I omegn er det spredt 
boligbebyggelse. Planen vil bidra til at Finnsnes 
og Senja får noe mer kapasitet på 
overnattingsmuligheter, og utvikler større 
bredde i tilbud ved turistnæringen. 
Slåttebakken er lokalisert i nærhet til Finnsnes 
sentrum og tettstedet Silsand.  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge Planen er positiv i forhold til barn og unge. Det 
er rike grøntområder ved planområdet som 
innbyr til lek på både vinter og sommerstid. 
Planområdet er vendt bort fra trafikk og støy. 
Og planområdets nærhet til sentrum åpner opp 
for at barn og unge kan være med på 
organiserte fritidsaktiviteter.  

Rikspolitisk bestemmelser for kjøpesentre Ikke relevant  
d) Større omdisponering av LNF(R) områder eller områder regulert til landbruk og er av stor 
betydning for landbruksvirksomhet 
Beskrivelse Vurdering 
Områder regulert til LNF(R) Ikke relevant 
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LNF(R) i kommuneplanens arealdel Planområdet er i kommuneplanens arealdel 
regulert til LNFR-formål – uten bestemmelser. 
Store deler av kommunen inngår i dette formål, 
og utvikling det søkes om bør ses i lys av at det 
allerede er tilfredsstillende forhold for å drive 
næring her. I tillegg kan det argumentere for at 
planen medfører positive ringvirkninger ved å 
legge til rette for videreutvikling av 
turistnæringer på Senja med flere 
overnattingsmuligheter. 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 
Beskrivelse Vurdering 
Miljøkvalitetsstandard for vann Det er registrert god vannkvalitet i nærliggende 

vann og bekker. Se kartutsnitt fra 
miljøstatus.no. 
Planen vil ikke påvirke vannkvaliteten.  

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 
Beskrivelse Vurdering 
Støv og økning i støy av trafikk på felles, privat 
veg. 

Støy og støv som følge av trafikk opp til gården 
er tidsbegrenset da gården er åpent for turister 
i vintersesong. 
 
Støy som følge av byggevirksomhet er 
periodebetinget.  
 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 
Beskrivelse Vurdering 
Forurensning til luft Planen vil resultere i en marginal økning i trafikk 

til og fra planområdet.  
Turistanlegget er sentralt i forhold til andre 
næringer på Senja, og er i det perspektiv positiv 
med tanke på forurensning, det er kort veg til 
planområdet og aktiviteter er primært 
stedbundet.  

Forurensning til vann Ikke relevant  
Forurensning til sedimenter Ikke relevant  
Forurensning til grunn Ikke relevant 
Ubehagelig lukt Ikke relevant 
Støy Støy som følge av trafikk er periodebetinget. 

 
Støy som følge av byggevirksomhet er 
periodebetinget. 

Stråling Ikke relevant 
Klimagass Ikke relevant 
h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom 
Beskrivelse Vurdering 
Flom og skredfare Ikke relevant  

 

Egenskaper ved virkningene (4. ledd) 
Beskrivelse Vurdering 
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 Virkningenes intensitet og kompleksitet 
 Sannsynlighet for at virkningene inntreffer 

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

virkningene 
 Om virkningene strekker seg over 

landegrensene 
 Samlede virkninger av forslaget til plan eller 

tiltak og andre eksisterende, godkjente eller 
planer eller tiltak 

Trafikk  
- Planen medfører minimal økning i trafikk opp 
mot planområdet. 
- økt trafikk vil mest ramme vintersesongen, da 
det er høysesong for nordlysobservasjon. 
- Økt trafikk knyttet til turistvirksomheten vil 
spesielt være begrenset til høst og vinterstid.  
- Virkning reduseres ved å overholde lovkrav 
om støygrenser. En god logistikkplan internt vil 
være med på å redusere uhell.  
- Planen vil ikke ha virkning som strekker seg 
over landegrenser 
- Planen er positiv i forhold til trafikk og 
forurensning, da planområdet er nært Finnsnes 
sentrum (med båtforbindelser til Harstad og 
Tromsø) og ellers forbindelser til Bardufoss. I 
dag er turistnæringer spredt ut over Senja. 
Slåttebakken gård er med på å minimere 
forurensning når det er kort avstand til 
sentrumsfunksjoner. Trafikkøkning i 
vintersesong er beskjedent, med cirka 5 – 10 
biler per sesong, og 1 – 2 minibusser i uken. 
 
LNFR-område 
- Planen medfører omregulering av område 
avsatt til LNFR-formål. 
- Omregulering vil i liten/ingen grad ramme 
jordbruk og skogbruksinteresser. Det skal 
unngås å bygge der det er fulldyrka jord. Ellers 
er skogen registrert med middels- uproduktiv 
bonitet (se kartvedlegg).  
- Planen vil få en varig karakter når det er ferdig 
utbygget. Endret bruk av området vil ikke bli 
spesielt synlig da det allerede brukes til reiseliv. 
Aktivitet i planområdet vil være mest synlig i 
vinterhalvåret da det er høysesong for nordlys.  
- Mulighet for å begrense eller reversere 
virkningen av planen vil innebære sanering av 
bebyggelse/endret bruk av området.  
- Virkningene vil ikke ha relevans utover 
landegrenser. 
- Store deler av kommunen er regulert som 
LNFR-område - uten bestemmelser. Utvikling av 
denne planen påvirker i liten grad 
jordbruk/dyrkbar mark og har ellers positive 
virkninger på kommunen som reisemål. Det er 
ellers behov for å legge til rette for flere 
områder allokert til spredt bolig.  
Når det gjelder reindrift og landbruk må 
intensitet og kompleksitet vurderes nærmere av 
reindrifts- og landbruksfaglig sektormyndighet i 
forbindelse med varsling av planoppstart.  
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Konklusjon 
Selv om planen ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel, vil planen tilsynelatende ikke gi 
alvorlig innvirkning på natur, miljø, og andre forhold. Planområdet består av noe skog – med middels 
- uproduktiv bonitet, og der areal er registrert som fulldyrket skal det ikke bygges. Forslaget legger 
konkret opp til utvikling av et bygg i nærhet til fjøs og lavvo som trolig ikke vil ha stor innvirkning på 
landbruket ettersom det bygges sentralt på gården, samt to nye boligtomter vest for gården. 
Reindrift og landbruksfaglige interesser må likevel uttale seg om innvirkning og mulig konsekvens, da 
planområdet inngår i beiteområde for rein og sau, samt nærheten til flyttlei.  

Denne planen må ses som et positivt initiativ av flere grunner. Regional næringsplan for Midt-Troms 
(2018-2022) redegjør nettopp for mangelen på turistattraksjoner, og spesielt overnattingstjenester i 
regionen. Turistnæringen denne planen legger til rette for vil bidra til å styrke kommunen som 
reisemål, og bidra til å utvikle tilbudet og kapasiteten til kommunen når det gjelder turisme. I tillegg 
er det uttrykt behov (Boligpolitisk handlingsplan 2015-2020) for å legge til rette for flere boligenheter 
ved kommunen, spesielt positivt er det med bolig og kort avstand til Silsand/Finnsnes.  

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 gjennom oppstartsmøte og senere arbeidsmøte med Senja kommune, konkludert med at 
planen ikke faller under forskriftens virkeområde. For nærmere informasjon se eget vedlegg «Referat 
oppstartsmøte og arbeidsmøte dat. 10.03.2020» 
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Kartvedlegg: 
Plangrensen er lagt over kartutsnitt. Viser til eget dokument med plangrense for nøyaktig avgrensning, eventuelt se kapittel 
B.  

Arter 
Ingen treff på arter i området  

- Kilde: Miljøstatus, 19.08.2019  
- Kilde: Nibio, 20.08.2019 
- Kilde: Artsdatabanken, 15.10.2019 

Naturområder 
Ingen treff på viktige naturområder i området. 

- Kilde: Miljøstatus, 19.08.2019 
- Kilde: Nibio, 20.08.2019 
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Vannkvalitet 
God – moderat vannkvalitet i vassdrag omkring planområdet.  

- Kilde: Miljøstatus, 19.08.2019 
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Friluftsområde 
Registrert friluftsområde ca. 450 meter i luftlinje utenfor planområdet 

- Kilde: Miljøstatus, 19.08.2019 
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Aktsomhetsområde flom 
- Kilde: Miljøstatus, 19.08.2019 
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Snø, jord, flom og steinskred 
Aktsomhetsområde ikke innenfor planområde.  

- Kilde: Miljøstatus, 19.08.2019 
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Klimaendringer 
Kartet viser endringer i gjennomsnittlig antall dager med ekstrem nedbør (>20 mm/dag) for 2071-
2100. Forventet økning fra 1,1 til 5 dager. 

- Kilde: Miljøstatus, 19.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminner 
Registrert ruin eller fjernet landbruksbygning fra andre kvartal 1800-tallet.  
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- Kilde: Miljøstatus, 19.08.2019 
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Radon 
Registrert delvis usikkert og moderat-lavt radonnivå i planområdet.  

- Kilde: Miljøstatus, 19.08.2019 

 

 

 

Løsmasser og bergart 
Registrert bart fjell og fjell med tynt eller usammenhengende løsmasser.  

Kalkglimmerskifer registrert som bergart.  

- Kilde: Miljøstatus, 19.08.2019 
- Kilde: NGU. 21.08.2019 
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Energi 
Registrert distribusjonsnett utenfor mellom fylkesveg 860 og planområdet. Kraftselskap er Troms 
kraft nett AS 
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- Kilde: NVE Atlas, 21.08.2019 
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Bonitet og dyrkbare forhold 
Treff viser fulldyrka jord og åpen jorddekt fastmark på gården. Ellers er det treff på middels bonitet – 
uproduktiv bonitet når det gjelder skog. 
Treff på dyrkbar jord. 

- Kilde: Nibio, 20.08.2019 
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Rød skravur viser dyrkbar mark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes    Org.nr. 919419776 

Si
de

41
 

Grunnforhold 
Registrert jorddekt og noe organiske jordlag i planområdet. 

- Kilde: Nibio, 20.08.2019 
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Beitelag 
Registrert beiteområde for sau 

- Kilde: Nibio, 20.08.2019 
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Reindrift 
Planområdet ligger innenfor reinbeiteområde Troms, Sør Senja.  
Flyttlei nært planområdet.  
vinterhøst, tidlig vinter og høstbeite i området.  

- Kilde: Nibio, 20.08.2019 

 
Flyttlei 
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Årstidsbeite 
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Trafikk  
ÅDT for fylkesveg 860 i nærhet til planområdet er registrert (2018) som middels-lav trafikkert med en 
ÅDT på 1360 

- Kilde: Vegkart.no, 21.08.2019 

 
Registrert trafikkmengde ved FV860 
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Befolkning  
Registrert imellom 20-99 innbyggere per km2 i nærhet til, og i planområdet. 

- Kilde: Miljøstatus, 21.08.2019 

 
Befolkningstetthet 
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