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Rådmannens innstilling 

1. Utvalg for samfunnsutvikling er positivt innstilt til foreliggende forespørsel om utarbeiding av 
ny detaljreguleringsplan for Oternes hytteområde i henhold til planinitiativ datert 31.08.21. 
Herunder endringer overlappende arealet i LNFR-område i gjeldende kommunedelplan (land). 
Ønsket arealbruk er betinget av vedtatt detaljregulering for området før søknad om tillatelse til 
tiltak (bygge- og delingssøknad) kan fremmes.  

2. Planinitiativet er vurdert opp mot Forskrift for konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) 
kapittel 2 §§ 6 og 8. Med hjemmel i forskrift om konsekvensutredning kapittel 2 §§ 6 og 8 
fastslår planutvalget at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

3. Utvalg for samfunnsutvikling vedtar at aktuell privat detaljreguleringsprosess Oternes 
hytteområde kan starte opp, jfr. PBL § 12-8. Rammen og føringer for planarbeidet er satt i 
planinitiativ datert 31.08.21, aktuell saksredegjørelse/saksprotokoll og referat av 
oppstartsmøte som avholdes i etterkant av møte i planutvalget. Planforslaget skal utarbeides i 
tråd med utbyggingsrammen fastsatt i arealplanbestemmelsene for område BFR 13. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §§ 12-1, 12-3 og 12-8. 
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Saksopplysninger 

Eiendomsinformasjon: 
Berørte eiendom gnr/bnr 244/14 samt gjeldende planstatus kan slås opp på kommunekart: 
https://kommunekart.com/?urlid=728ab708-751b-49e6-a132-e69f6d7ec400  
 
Krav om planinitiativ samt krav og retningslinjer knyttet til obligatorisk oppstartsmøte er fastsatt i 
«Forskrift om behandling av private planforslag til detaljregulering etter PBL», ikrafttredelse 1.1.18. 
Rådmannen følger opp alle private planprosesser i tråd med denne forskriften. 
 
Senja kommunes delegasjonsreglement sier følgende om PBL § 12-8, oppstart av reguleringsarbeid: 
«Planspørsmålet legges fram for planutvalget i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør 
utarbeides, og kan bistå i planarbeidet.» 
 
Lov og forskrift krever videre at kommunen skal gjennomføre et oppstartsmøte med forslagsstiller der 
alle tema som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen 
av det endelige planforslaget, behandles. Oppstartsmøter gjennomføres som en åpen dialog mellom 
kommunen og forslagsstiller der de ulike tema løftes fram og diskuteres.  
Følgende framgangsmåte legges til grunn for kommunal behandling etter PBL § 12-8 i Senja 
kommune: 
 
1. Politisk behandling:  
Kommunen v/rådmannen mottar privat planinitiativ og fremmer sak til planutvalget 
«Planinitiativ/planoppstart». I den politiske behandlingen bes planutvalget om å ta stilling til om aktuell 
privat detaljreguleringsprosess kan settes i gang eller ikke, og om planarbeidet krever utarbeidet 
konsekvensutredning. Aktuelt privat planinitiativ legges ved saken. 
 
2. Administrativ oppfølging:  
Dersom planutvalget gjør et positivt vedtak om oppstart av planarbeid gjennomføres oppstartsmøte 
mellom kommunens administrasjon og forslagsstilleren/plankonsulenten. Det skrives referat fra møtet 
som følger saken i den videre saksgangen. 
Dersom planutvalget gjør et negativt vedtak, sendes et begrunnet avslag tilbake til 
forslagsstiller/plankonsulent. Beslutningen om å stoppe planinitiativet er ikke et enkeltvedtak som kan 
påklages etter forvaltningsloven. Ved stopp kan forslagsstilleren kreve at planinitiativ legges fram for 
kommunestyret dersom planinitiativ er i tråd med overordnet plan/arealdel. 
 
Saksredegjørelse planinitiativ Oternes hytteområde 
Plankonsulent Fjellknatt Arkitektstudio AS har på vegne av forslagstiller/grunneier Jan S. Olsen sendt 
et planinitiativ på ny detaljreguleringsplan for Oternes hytteområde til kommunen (Vedlegg 1 - 6). 
Planutvalget bes om å ta stilling til om privat planarbeid kan igangsettes, eller om planutvalget ønsker 
at kommunedelplan for Tranøy (landdel) skal opprettholdes uendret. 
Videre skal planutvalget ta stilling til om aktuell planprosess faller inn under Forskrift om 
konsekvensutredning (KU).  
 

https://kommunekart.com/?urlid=728ab708-751b-49e6-a132-e69f6d7ec400
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I det etterfølgende gjøres en oppsummering av planinitiativet. Utdrag fra planinitiativet er markert med 
kursiv. 
 
FORMÅLET MED PLANEN 
Jan S. Olsen har sterk tilknytning til Sjursvika og er eier av Gbnr 244/14 og ønsker med dette å fradele 
tre hyttetomter. Planen samsvarer med kommuneplanens arealdel der området er avsatt til BFR13 – 
Fritidsbebyggelse med krav om detaljreguleringsplan. Området må derfor detaljreguleres før at 
fritidsbebyggelse kan etableres. 
 
PLANOMRÅDE 
Planområdets størrelse er på ca. 13 daa og 
ligger ytterst ut på Senjaøyas sørvestlige 
forgreining. Planområdet ligger cirka 3,4 km 
fra Skrolsvik, og cirka 600 m nordover mot 
Sjursvika. Avstand til Stonglandseidet med 
dagligvarebutikk er cirka 21,6 km. 
Området er forbundet med Finnsnes fra 
Skrolsvik ved fylkesvei 8600. 
 
Avstand til Finnsnes er ca. 71 km. 
Nærmeste bebyggelse ligger ca. 560 meter 
mot nord, og ca. 770 meter mot sør. 
Bebyggelsen begge steder har fritidsformål 
karakter. 
 
Landskapet er kupert og åpent mot sjøen i 
hele planområdet. Terrenget består stort sett av bart fjell og tynn vegetasjon.  
Med hensyn til frisikt og adkomst er det tatt ekstra areal i planområdet. 
 
Området BFR13 i kommuneplanens arealdel består av litt over 11 dekar. Det er tatt inn i planen ca. 2 
dekar utenfor BFR13. Det nye arealet ligger innenfor snø- og skredaktsomhetsområde men vil ikke 
brukes til bebyggelse.  
Eiendommen som inngår i planområde: 244/14. 
 
INFLUENSOMRÅDE 
Influensområdet er lagt som en ring rundt plangrensen for å illustrere at de nærmeste arealene også 
vil bli påvirket av planen. Områdene kan bli påvirket gjennom for eksempel støy i forbindelse med 
bygg og anlegg og generell økt aktivitet i området. Andre momenter kan være synligheten fra sjø og 
lyspåvirkning. 
 
Eiendommer som inngår i influensområde: 244/14 og 244/11 og Sjursvikveien. 
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FORHOLD SOM VURDERES NÆRMERE I PLAN- OG INFLUENSOMRÅDET 
I videre planarbeid skal det foretas ROS-analyse for å avdekke eventuelle utfordrende momenter som 
krever avbøtende tiltak. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives og eventuelt innlemmes i 
plandokumentene. 
 
Natur og miljøforhold 
I videre planarbeid skal det sjekkes ut om det er spesielle forhold som sårbar flora eller fauna. 
Planområdet ligger veldig nært til sjøen.  
 
Sårbarhet for klimaendringer 
For de temaer som viser seg å ha høy risikofaktor skal tiltak vurderes og beskrives. Planområdet er 
lokalisert godt over K+ 3,5. 
På planinitiativets fase er vi kjent med at planområdet er under den marine grensen. Planområdet slik 
det er regulert i KPA (BFR13) grenser mot aktsomhetsområde for jord- og flomskred. I omsøkte plan 
skal det kun bygges innafor område avsatt til utbyggingsformål. Hele området er ellers registrert i 
aktsomhetssområde for snøskred. 
 
Reindrift  
Planområdet er innenfor reinbeitedistrikt 16, Sør-Senja. Registrert beiteområder er: høst, vår, 
høstvinter og vinter. Rbd har tidligere uttalt seg i forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplan for 
tidligere Tranøy kommune i 2019. Sør-Senja reinbeitedistrikt må gi innspill om det er andre 
forhold/informasjon som må legges til grunn i planarbeidet. 
 
Friluftsliv 
Planområdet inngår ikke i områder registrert som spesielt interessant for friluftsliv. Likevel er det 
umiddelbar nærhet til skog og mark samt er planområdet innafor 100-metersbeltet i strandsonen. 
 
Trafikk 
Det vil bli noe økt aktivitet i og til området, men omfanget vil være marginalt. Adkomst via 
Sjursvikveien. 
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PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 

Figur 1: prinsippskisse. 
 
UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER 
Kommuneplan har definert bestemmelser som styrer volum og høyde på de fremtidige hyttene. Maks 
BYA 170 m2. Mønehøyde over grunnmur/pilarer skal ikke overstige 5,5, gesims 3,5. På hver hyttetomt 
er det tillat med maks 3 bygg: 1 hytte og to uthus (maks 40 m2 hver). 
 
FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 
Bebyggelse og tekniske anlegg skal planlegges ut fra gjeldende bestemmelser og tekniske forskrifter. 
 
VIRKNING OG TILPASNING 
Planområdet ligger i naturlige omgivelser, med svært lite preg av menneskelig aktivitet og inngrep. 
Landskapet danner noen naturlige akser som retter seg mot sørvest og som gir et godt mulighetsrom 
for videre vurdering av plassering av hytter. Bygninger skal være tilpasset lokal byggeskikk. 
Taktekking skal ikke være reflekterende. 
 
PLANSITUASJON 
Det er satt av et område på ca. 11,3 dekar til utbygging av fritidshus (BFR13). 
Omsøkte planinitiativ vil samsvare med rammer gitt i KPA. Grensen er utvidet for å ta med adkomst og 
frisiktsoner. 
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VESENTLIGE INTERESSER 
 

Barn og unger interesser: Hytteområdet vil være aktuelt for barnefamilier. Nært og uberørt natur 
område som barn kan benytte for lek og kontakt med naturen. 
 
100-meters beltet i strandsonen: Planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet i strandsonen. 
Plangrensen ligger på 40 meters avstand til strandlinje på den nærmeste strekningen. Strandsonen vil 
fortsatt være tilgjengelig for allmennheten. Gjeldende kommuneplanens arealdel setter byggegrense 
mot sjøen til 50 meter. Området er ikke underlagt stor utbyggingspress. Man er ikke kjent med viktige 
verdier i forhold til landbruk, reindrift, friluftsliv, eller utvalgte natur i området på planinitiativets nivå. 
Hensyn til natur, friluftsliv og landskap vurderes nærmere i planprosessen. 
 
Teknisk infrastruktur: Avkjørsel til kommunal vei. Det finnes ikke andre kommunal eller privat 
infrastruktur i området. Planen tenkes knyttet til privat vann og avløp. Det skal oppgraderes/etableres 
trafo etter nærmere avklaring med kraftselskapet. 
 
Klimatilpasning: Arealet skal planlegges slik at området er rustet til å møte fremtidige klimaendringer. 
Dette gjelder bygg og anlegg, teknisk infrastruktur, samfunnssikkerhet og beredskap, skred og flom 
etc. 
 
Nabointeresser: Naboer vil ikke bli spesielt påvirket av tiltaket, bare mulig støy og trafikk ved 
byggefasen. Hyttene vil bli tilpasset landskapet. Ingen vil bli fratatt utsikt eller solforhold. Det er fortsatt 
mulighet for fri ferdsel i strandsonen.  
 
SAMFUNNSIKKERHET 
I planarbeidet skal det utarbeides en ROS analyse, med skala for sannsynlighet og konsekvens, og 
definisjon av akseptabelt nivå i samsvar med hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas. Der det viser 
seg nødvendig med avbøtende tiltak, skal disse beskrives. 
 
De viktigste og mest kritiske momenter som påpekes i planinitiativet er følgende: 
Snøskred, jord- og flomskred, radon, forsvarets øvingsfelt, marin grense/grunnforhold og forurensning. 
I framtidig planforslag skal det redegjøres for hvordan naturgitte eller menneskeligskapte 
faremomenter ivaretas.  
 
SAMARBEID OG MEDVIRKNING 
 
Oppstartsmøte 
Dersom planarbeidet tillates startet, vil oppstartsmøte være det første 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. 
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Særmøter 
Innspill til planoppstart vil synliggjøre om det er behov for særmøter med sektormyndigheter, naboer 
og andre interessegrupper. 
 
Informasjonsmøter 
Det vil gjennom hele prosessen være mulig for interesserte å stille spørsmål til og få informasjon fra 
plankonsulenten eller forslagstiller direkte. Dersom det kommer innspill som viser det nødvendig, kan 
det tilbys et informasjonsmøte for naboer og hjemmelshavere i området. 
 
VURDERING OM KONSEKVENSUTREDNING (FOR-2017-06-21-854) 
 
Plankonsulenten har gjort følgende vurdering: 
Planens innhold og omfang fikk ikke treff i Forskriftens vedlegg I eller ll. Det er derfor heller ikke gjort 
vurderinger etter forskriftens kapittel 3, § 9 eller §10. 
Det er ikke nødvendig med konsekvensutredning av denne planen. 

Vurdering 

Forslag til detaljregulering for Oternes vil legge til rette for etablering av 3 hyttetomter i området. 
Planforslaget er stort sett i tråd med formålet (BFR13) i gjeldende kommunedelplan (land), tidligere 
kommuneplanens arealdel for Tranøy kommune. Arealplaner er juridisk bindende, i motsetning til 
kommuneplanens samfunnsdel. Generelle og tilhørende bestemmelser for det konkrete området i 
gjeldende kommuneplanens arealdel skal legges til grunn ved utarbeidelse av planforslaget. 

Planen er stort sett i tråd med kommunedelplan (land), men det er inkludert i planområde et areal på 
ca. 2 dekar som inngår i LNFR-område i gjeldende kommunedelplan, og er registrert jord- og 
flomskredaktsomhetsområde. I dette arealet planlegges det adkomst til planområdet med tilhørende 
frisiktsone, men ikke bebyggelse. Jord- og flomskred i adkomsten skal analyseres ved ROS analyse. 
Dersom det vil planlegges bebyggelse i dette arealet, skal jord- og flomskred utredes av fagkyndig 
foretak. 

Planområdet er uberørt, men det finnes spredt fritidsbebyggelse på ca. 600 meter. Eneste teknisk 
infrastruktur som finnes i området, er en kommunal vei som knytter sammen Skrolsvik og Sjursvika. 
Veien blir ikke brøytet om vinteren. Det skal etableres privat vannforsyning, avløpsanlegg og 
trafostasjon for planområdet. For å minimere påvirkning av ny bebyggelse i området må det sikres et 
tilfredsstillende avløpsanlegg. Området har ikke egnet infiltrasjonsevner ifølge løsmassekart av NGU. 
Det er viktig at det leveres en samordnet VAO plan ved planforslaget som tilfredsstiller 
terrengforholdvilkårene og behov i henhold til gjeldende krav og forskrifter. 

Ved planinitiativet er det ikke funnet særlige interesser i området i forhold til naturmangfold, reindrift ift 
flyttlei, kulturminner, friluftsliv eller landbruk som kan komme i konflikt med planen. Det forventes ikke 
å finne eksisterende utfordringer tilknyttet støy eller forurensning. 
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NVE sine temakart viser at planområdet ligger i aktsomhetsområde for snøskred, og at det ikke ligger i 
steinsprang aktsomhetsområde.  Gjeldende kommunedelplan, planbeskrivelse, side 102, sier 
følgende: «Byggeområder som ligger innenfor aktsomhetsområder for snøskred/sørpeskred må 
utredes nærmere før byggetillatelse kan gis.». Snøskredfare må derfor utredes i planområdet før at 
det kan planlegges fritidsbebyggelse. 

Det er beskrevet i planinitiativet at arealet som ligger i jord- og flomskredaktsomhetsområde ikke vil 
brukes for bebyggelse. Det vil planlegges adkomst og areal for frisikt i dette området. Dersom det 
planlegges bare adkomst og frisikt areal, ansees det ikke nødvendig å utrede jord- og flomskredfare 
så lenge risikoen vurderes ved ROS-analyse. Dersom det skal planlegges parkering, eller annen type 
bebyggelse, skal det settes krav om utredning av skredfaren. I planbeskrivelsen skal det redegjøres 
for hvordan krav til sikkerhet fastsatt i forskrift ivaretas. 

Planområdet ligger innenfor marin grense. Grunnforholdet må derfor vurderes/utredes nærmere ved 
planforslaget. NGU løsmassekartet viser at området består av bart fjell som stort sett mangler 
løsmasser og fare for løsmasseskred ansees for å være marginal. 

Tidlig vår ved Sør-Senja gjør at området er viktig for reindriftsnæringen. Det er derfor viktig å holde en 
god dialog med Sør-Senja reinbeitedistrikt, samt øvrige reindriftmyndigheter. Planområde er registrert 
som høst-, høstvinter, vinter- og vårbeite. 

Tilgrensende sjøareal inngår i kystplanen som hensynssone «Sone for militær virksomhet», og det 
forventes ikke store interessekonflikter i denne sammenheng siden hovedbrukeren i området er 
Sjøforsvaret. 

Selve planområdet er ca. 13 daa stor, men det skal kun legges til rette for 3 nye fritidstomter. Det 
forventes ikke i utgangspunkt en stor virkning på området ved utbygging av 3 fritidstomter, så lenge 
man planlegger i henhold til gjeldende krav og forskrifter. 

I det videre planarbeidet bør vurderes om kun de aktuelle tre hyttetomtene foreslås til 
utbyggingsformål innlemmet i en grøntstruktur, eller om større arealer skal utlegges til 
utbyggingsformål, og hytteplasseringen vurderes nærmere ved byggesaksbehandlingen. 

I framtidig planforslag skal det redegjøres hvordan allmenn-, natur- og friluftsinteressene knyttet til 
strandsonen ivaretas. 

Det er kjørt en tiltaksanalyse ved hjelp av GIS verktøy av rådmannen. Analysen opplyser mulige 
konflikter som kan oppstå i planområdet. Treff på et datasett indikerer normalt at ytterligere 
undersøkelser er nødvendige. Fravær av treff på et datasett betyr ikke nødvendigvis at området er 
fritatt for risiko, men at det ikke er gjort observasjoner av det aktuelle temaet i området, eller at 
området ikke er kartlagt. Treff i området er beskrevet i vedlegg 3.  

I planinitiativet s. 11 har forslagsstiller gjort en vurdering om konsekvensutredning eller 
samfunn jf. §§ 6 og 8 i KU-forskriften og konkluderer med at det ikke er nødvendig med 
konsekvensutredning av denne planen. 
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Rådmannens merknader til forslagsstillers foreløpige vurderinger: 

 Aktsomhetsområde snøskredfare skal utredes nærmere av fagkyndig foretak. 

 Det skal gjennomføres geologisk/geoteknisk vurdering for grunnforhold. 

 Jord- og flomskredfare skal analyseres ved ROS-analyse dersom utsatte areal vil tas i bruk som 
adkomstveg. Jord- og flomskredfare skal utredes av fagkyndig foretak dersom det vil planlegges 
bebyggelse i utsatte areal. 

 Det skal etableres ny bebyggelse i et område uten eksisterende inngrep, og det må derfor 
foreligge en VAO rammeplan ved planforslaget. 

 Den nordligste eiendomsgrensen er ikke nøyaktig kartlagt. Det anbefales å rekvirere 
oppmålingsforretning dersom plangrensen vil strekkes inntil eiendomsgrensen som ligger mot 
nord. 

 Dersom saken berører eller kan påvirke natur må det gjøres en vurdering etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12. I private reguleringsplansaker skal plankonsulent gjøre vurderingen 
opp mot NML bestemmelser som en del av planarbeid. 

Etter rådmannens vurdering faller planen ikke inn under KU-forskriftens virkeområde, under 
forutsetning at den videre planprosessen viser at fare for snø- eller løsmasseskred ikke er til stede og 
sikkerhetskravene som stilles i gjeldende forskrift overholdes. 

Senja rådhus, 24.09.2021 

 

Hogne Eidissen 
rådmann



Utvalg: Utvalg for samfunnsutvikling 
Møtedato: 07.10.2021 
Sak: 133/2021 

Behandling 
Samtlige 11 representanter til stede. 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
1. Utvalg for samfunnsutvikling er positivt innstilt til foreliggende forespørsel om utarbeiding av ny 

detaljreguleringsplan for Oternes hytteområde i henhold til planinitiativ datert 31.08.21. Herunder 

endringer overlappende arealet i LNFR-område i gjeldende kommunedelplan (land). Ønsket arealbruk 

er betinget av vedtatt detaljregulering for området før søknad om tillatelse til tiltak (bygge- og 

delingssøknad) kan fremmes.  

2. Planinitiativet er vurdert opp mot Forskrift for konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) kapittel 2 

§§ 6 og 8. Med hjemmel i forskrift om konsekvensutredning kapittel 2 §§ 6 og 8 fastslår planutvalget at 

planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

3. Utvalg for samfunnsutvikling vedtar at aktuell privat detaljreguleringsprosess Oternes hytteområde 

kan starte opp, jfr. PBL § 12-8. Rammen og føringer for planarbeidet er satt i planinitiativ datert 

31.08.21, aktuell saksredegjørelse/saksprotokoll og referat av oppstartsmøte som avholdes i etterkant 

av møte i planutvalget. Planforslaget skal utarbeides i tråd med utbyggingsrammen fastsatt i 

arealplanbestemmelsene for område BFR 13. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL §§ 12-1, 12-3 og 12-8. 
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