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REFERAT OPPSTARTSMØTE; jfr. PBL § 12-8 
 

PID, plannavn / arbeidstittel 202113, Privat detaljregulering Valvåg. 
Plantype Privat detaljregulering 
Forslagsstiller Herbjørg Valvåg, Geir Tormod Eidissen 
Plankonsulent Fjellknatt Arkitektstudio Marion Olsen; marion@fjellknatt.no 

Kommunen / saksbehandler Senja kommune v/ Audun Sivertsen; 
audun.sivertsen@senja.kommune.no  

Kommunen   Sylvia Friedrich, sylvia friedrich@senja.kommune.no  
Møtedeltakere Herbjørg, Geir, Marion, Sylvia og Audun 
Sak / arkiv 2021/5573 
Møtedato 10.12.2021 kl.1000-1115 
Sist rev. 10.12.2021 

 
 
 

1. Forslagsstillerens planinitiativ 
 

Nøkkelopplysninger: 
Forslagstiller er grunneier av gnr/bnr. 206/3 og ønsker å fradele tre hyttetomter i tilknytning til 
eksisterende landbrukseiendom. 
Selve planområdet er ca. 14 daa totalt og er lokalisert på øvresiden av Valvågveien. 
I 2019-2020 ble adkomsten til de to eksisterende hyttene i sør forbedret og lagt på tvers over 
gjeldende tomt. Ny vegtrase har begrenset muligheten for å utvikle 3 nye hyttetomter innafor 
grensen til avsatt BFR8 i ettertid. Grunnen til at veien ble lagt om er hensynet til rullestolbruker. 
Plangrensen er derfor utvidet noe mer mot vest. Grensen måler omtrent 13 meter til høyspentlinje 
i vest. 
Eiendommer som inngår i planområdet: Gnr. 206 bnr. 3, 13, 14 og 18 samt deler FV 206/18 
(Valvågveien). 
Eiendommer som inngår i influensområdet: Gnr. 206 bnr. 1, 3, 4, 5,18 og19.   

 
Formålet med planen: 
Grunneier ønsker å fradele tre hyttetomter i tilknytning til eksisterende landbrukseiendom med 
veg fram til tomtene. 

 
Gjeldende planstatus: 
Planområdet er i KPA avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse (BFR8) til og ca. 3 daa LNFR-område. 
Området samsvarer i all hovedsak med overordnet plan, med krav om detaljreguleringsplan. 
Selve planområdet er cirka 14 daa totalt og er lokalisert på øvresiden av Valvågvegen. 
 
Link til kommunekart: 
https://kommunekart.com/?urlid=728ab708-751b-49e6-a132-e69f6d7ec400  

 
 

Arealformål (hovedformål i planinitiativ): 
 
 BFR (Fritidsbebyggelse): Tre fritidsboliger. GF (Friområde): Friområde med mulighet for 

midlertidig lagring av tømmer. SV (Veg og annet grønt formål, grøft): Koble de tre 
hyttetomtene til internvei og adkomstveg for bnr. 13 og 14. 

 
LNFR: Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. 3 daa i plan vil stride mot formål 
avsatt i kommunedelplan ettersom det ikke dreier seg om tiltak knyttet til reindrift, fiske eller 
annen næringsmessig bruk. 
 

 
 Skisse: 
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Grønnstruktur og landskap: 
Planområdet ligger på en halvøy, med mye skog og mark og omfattes av landskapstypen «indre, 
kupert kystslette og landskap». Det er i større grad skjermet for hav- og vindeksponering. I landskapet 
er det åpne sletter med landbruk og noen enkelte åser/høydedrag. Ved siden av landbruk og 
infrastruktur er det synlig spredt boliger /fritidsbolig og noe næring i området. Viktige premisser for 
denne planen er tilpasning til terreng og landskap, samt se på virkningene planen kan ha for beitende 
dyr. Kommuneplanen stiller ellers krav til videre planlegging og om tilpasning til landskapsbildet, om 
bygningens orientering, hensynet til lokal byggeskikk etc. (KPA bestemmelser §2.7) 
 
 
Planlagt byggehøyder / bebyggelsesstruktur/grad av utnytting: 
Planen gir rom for at det kan fradeles tre hyttetomter samt utvide deler av gnr/bnr. 206/14 mot nordøst. 
Vurderinger rundt høyde og utnyttelsesgrad vurderes nærmere i neste fase. For å skape sammenheng 
og harmoni er det naturlig at bygningsvolum og høyde ses i sammenheng med de eksisterende 
hyttene i sør. Etter at ny adkomst ble etablert (2019-2020) til eksisterende hytter, ble store deler av 
BFR8 arealet lite egnet for fremtidig bygging av fritidshus. BFR-arealet er derfor foreslått utvidet mot 
vest mot et areal mellom adkomstveg og Fylkesveg avsatt til friområde. Dette gjøres også med tanke 
på at det ved realisering av denne planen fortsatt vil være behov for midlertidig lagring av tømmer i 
«friområdet». 
 
 
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. Området 
har rikelig med natur rundt seg. Nærheten både til fjell og sjø. 
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Sårbarhet for klimaendringer: 
For de temaer som senere kan vise seg å ha høy risikofaktor skal tiltak vurderes og beskrives. 
Foreløpig er det ikke noe som tyder på at området er særlig utsatt for klimaendringer mtp. kotehøyde, 
helling, avrenning og grunnforhold. Ikke myr. 
 
Landbruk: 
Området ligger innafor (H510-2 Stonglandshalvøya) Hensynssone landbruk i kommuneplanens 
arealdel for tidligere Tranøy kommune, hensynssonen dekker store deler av Stonglandet, noen 
områder inkluderte områder er små/ ligger uhøvelig til. Området er satt av til fritidsformål, men vil 
fravike noe av det avsatte formålet (BFR8) i vest. Når området er regulert til fritidsformål omfattes de 
ikke av KPA bestemmelser til hensynssonen. Det er for øvrig ikke registrert dyrkbar mark eller fulldyrka 
jord i området som fraviker BFR8. Omtrent halvparten av planen består av granskog, øvrig er blandet 
furu og løv- stedvis kratt. 
 
Reinbeitedistrikt: 
Sør-Senja Reinbeitedistrikt. Stonglandshalvøya er fredet for reindrift. Reindriftsnæringa har hvert år 
anledning til å søke dispensasjon fra fredningsbestemmelsene.  
 
Friluftsliv:  
Planområdet inngår ikke i områder registrert som spesielt interessant for friluftsliv. Likevel er det 
umiddelbar nærhet til skog og mark generelt. Nært planområdet, over kraftlinje vest for planområdet er 
det registrert viktig friluftsområde (Leirpollfjellet). 
 
Trafikk: 
Det vil bli noe økt aktivitet i og til området, men omfanget vil være marginalt. Adkomst via Valvågveien 
(FV 7848). 
 
Barn og unge: 
Hytteområdet vil være aktuelt for barnefamilier. Nært og uberørt natur område som barn kan benytte 
for lek og kontakt med naturen. 
 
Kulturminner, kulturmiljøer og landskap: 
Det er ikke registrert noen kulturminner i planområdet eller influensområdet.  
 
Naturfare, sårbarhet for klimaendringer: 
I forbindelse med planinitiativet er det gjort sjekk på ulike tema i offentlige kartdatabaser (som NIBIO, 
Miljøatlas, NVE-atlas m.m.) med særlig treff på radon og aktsomhetsområde kvikkleireskred som 
viktige temaer. Radonnivå er registrert som høyt, men bruken av hyttene legges opp til ikke å være 
varig. Når det gjelder aktsomhetsområde kvikkleireskred er området under den marine grensa som 
gjør at stedet generelt omfattes av aktsomhetsområdet. Bergart i området: granitt/ grov – storkornet. 
Løsmasser i planområdet er tynt dekke av organsik materiale over berggrunn og forvitringsmateriale. 
På begge løsmassetyper er faren for kvikkelire stort sett fraværende. 
 
Risiko og sårbarhet: 
Krav til ROS analyse som vedlegg til planbeskrivelse. 
 
Folkehelse: 
Det skal beskrives nærmere ved planforslaget dersom det er relevant i planarbeidet. 
 
Teknisk infrastruktur - vann og avløp, overvannshåndtering (offentlig og privat): 
Krav til VAO-rammeplan. Hyttetomtene vil kobles på samme avkjørsel fra fylkesvegen. Plassering og 
utforming vil vises på plankart. Kraftforsyning er Troms Kraft Nett AS/ARVA. Det går en høyspent ca. 
13 meter over planområdet i vest, tilkobling etter nærmere avklaring med kraftselskapet. Planen 
tenkes knyttet til kommunalt vann og privat avløp. 
 
 
Renovasjon, bredbånd, kraftforsyning, m.fl.: 
Det skal redegjøres ved planforslaget. Etablering av trafo/oppgradering etter nærmere avklaring med 
kraftselskapet. 
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Andre nødvendige utredninger, f.eks. støy, geoteknikk/stabilitet, miljø, m.fl.: 
Ingen spesielle. Partene er enige om at nye momenter kan fremkomme under planutarbeidelsen og 
medføre behov for ytterligere utredninger. 
 
Klima / miljø: 
Eventuelle ettervirkninger kommenteres i planbeskrivelse. Planen skal planlegges slik at området er 
rustet til å møte fremtidige klimaendringer. Dette gjelder bygg og anlegg, teknisk infrastruktur, 
samfunnssikkerhet og beredskap etc. 
 
Konsekvensutredning (KU): 
 
Forslagsstillerens vurdering:  
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. 
Sammendrag kartlegging vedlegg I og II Vedlegg l og ll: planinitiativ samsvarer i hovedsak med 
avsatte formål i KA (avviker ca. 3 daa). Vi finner ikke at planens innhold og omfang kan gi vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. Plan medfører etter vår vurdering ikke krav om 
konsekvensutredning jf. Forskriftens vedlegg I eller ll. Det er derfor heller ikke gjort vurderinger etter 
forskriftens kapittel 3, §9 eller §10. I forbindelse med kommuneplan for tidligere Tranøy kommune 
(2019), ble det gjort en overordnet KU av området som viser akseptabel risiko og virkninger for miljø 
og samfunn. 
 
Kommunens vurdering: 
Senja kommune har ikke noen merknader til forslagsstillers vurderinger. Saka er behandlet i UFS den 
18.11.21. 
 
Reguleringsbestemmelser: 
Foreløpig vurdering vedr. behov for rekkefølgebestemmelser: 
Det skal vurderes krav om at tilhørende infrastruktur er ferdigstilt før at nytt området tas i bruk. 
 
Utbyggingsavtaler: 
Av planens karakter og omfanget, er utbyggingsavtale foreløpig ikke aktuell. Spørsmålet må avklares 
med kommunal eiendomsavdeling. 
 
  
 
 
 
2. Relevante regionale og kommunale planer, retningslinjer og forskrift som kan ha 

betydning for planarbeidet 
 

Fokusområder i samfunnsdel Senja kommune 2020 – 2032: 
 

Senja kommune – et godt sted å leve hele livet 
 Forslagstilleren og familien har sterk tilknytting til området. De ønsker å utvikle eiendommen slik at 

familie kan opprettholde tilhørigheten til området. 
 
Senja kommune – senjasamfunnet bygger på bærekraft 
 Bærekraftig etablering av fritidsbebyggelse. 
 

 
Andre relevante kommunale planer og strategier: 
 Kommuneplanens arealdel for Senja kommune er nå under arbeid. 

 
 
 

Relevante regionale planer og strategier: 
 

https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/gjeldende-planer-og-strategier/  
 
 
 

https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/gjeldende-planer-og-strategier/
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3. Kart og planavgrensning 

Kart foreløpig planavgrensning. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Planavgrensning skal leveres inn til kommunen ved sosi format, senest ei uke før varsel om 
planoppstart. 
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4. Krav til planforslag – innhold og materiale 
 

 Det vises til regjeringens veiledere og informasjon under: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan--og-
bygningsloven/id2701235/  

 Med komplett planmateriale skal det alltid følge plankart i digital form. Plankartet må være 
utformet i tråd med kart- og planforskriften 

 
 
5. Krav til fagkyndige 
, 

 Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og prosessene, samt 
kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 
 
 

6. Planlagt opplegg for medvirkning 
 

 All medvirkning skal skriftlig dokumenteres. 
 Særmøter: Nei 

 
 
7. Krav til varsel om planoppstart 

 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet i form av avisannonse (f.eks. Folkebladet) og 
brev til berørte parter med kopi til Senja kommune.  Varsel om oppstart med annonse sammen 
med vedlegg legges ut på forslagsstillers/plankonsulentens hjemmeside. 
 
Annonsen skal inneholde: 
 
 Orientering om hensikten med planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål. 
 I annonsen skal det fremkomme om planforslaget utløser krav om konsekvensutredning (KU), 

eller om kravet til KU er vurdert og ikke krevd av kommunen. 
 Eventuell inngåelse/utarbeidelse av utbyggingsavtale skal også fremgå av annonsen. 

Utbyggingsavtalen pleier normalt å følge reguleringssaken og legges som oftest ut til offentlig 
ettersyn samtidig med planforslaget. 

 Dersom rammetillatelse skal fremmes parallelt med detaljreguleringen, skal søknad om 
rammetillatelse kunngjøres samtidig med oppstart. 

 Oversiktskart hvor planområdet er avmerket. 
 Frist for innspill til planforslag (min. 3 uker vanligvis, utvides til 5 uker pga. julehøytid), 

kontaktadresse forslagsstiller / plankonsulent og henvisning til forslagsstillerens / 
plankonsulentens hjemmeside 

 
Vedlegg til brev til regionale myndigheter og forslagsstillerens / plankonsulentens hjemmeside: 
 
 Planinitiativ 
 Referat fra oppstartsmøte 
 Saksprotokoll og saksredegjørelse fra UFS (behandling av planinitiativ) 
 Kommunens begrunnelse dersom kommunen mener det er krav om KU og forslagsstilleren er 

uenig 
 

 
 

Adresseliste grunneiere og regionale og kommunale sektor- og fagmyndigheter: 
 
 Kommunal saksbehandler sender adresseliste grunneiere og fagmyndigheter til 

forslagsstilleren etter at planinitiativ er behandlet i UFS, og utvalget har fattet positivt vedtak. 
 
 

Digitalt basiskart (SOSI) og gjeldende reguleringer (SOSI): 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan--og-bygningsloven/id2701235/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan--og-bygningsloven/id2701235/
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 Kan bestilles via e-torg: https://senja.e-torg.no/  
 
 
 
8. Politisk behandling av planinitiativ i Utvalg for samfunnsutvikling (UFS) 

 

 Planinitiativ er behandlet i UFS møte 18.11.21, sak 161/2021. UFS er positiv til forespørsel om 
utarbeiding av ny detaljreguleringsplan for Valvåg, i henhold til planinitiativ datert 21.09.21 

  
 
9. Framdrift og kontaktinformasjon 

 

Framdriftsplan med milepæler 
Forskriften stiller krav om at forslagsstiller / plankonsulent utarbeider overordnet framdriftsplan for 
planprosessen, med milepæler, i tillegg til at partene enes om følgende:  
 
 Tidspunkt for fremtidige dialogmøtet mellom partene avklares etter behov i videre prosess. 

 
Det er informert om saksgang etter plan- og bygningsloven. 
Forslagsstillerens planlagt dato for varsling: Uke 50. 5 ukers varslingsfrist.. 
Forslagsstillerens planlagte dato for oversendelsen av planforslag til kommunen: April/mai 2022. 

 
 

10. Plangebyr 
 

Senja kommune har gebyr på planbehandling (privat planinitiativ). Gebyrregulativet finnes på kommunens 
hjemmeside: www.senja.kommune.no under «Betalingssatser». 
 
Faktura for gebyr sendes til: 
 
Navn/kontaktperson: Herbjørg Valvåg og Geir Tormod Eidissen 
Adresse: Valvågveien 423, 9392 Stonglandseidet   
e-post: herbjorg.valvag@gmail.com 
Tel. / mobil: 95775588 
 
 
11. Bekreftelse og forbehold 

 

Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige 
opplysninger under oppstartsmøtet. 
 
Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Interesser som ikke har vært 
drøftet før, uavklarte forhold, protester fra naboer, beboerorganisasjoner, krav fra statlige/regionale myndigheter 
mv., vil kunne ha innvirkning på planprosessen og kan utløse eventuelle krav om endring av prosjektet og 
framdriften. 
 
 
12. Vedlegg til referat 

 

 Planinitiativ, dat. 21.09.2021. 
 Adresseliste grunneiere og regionale og kommunale sektor- og fagmyndigheter. Det er tatt med hensyn 

til influensområdet. Tidligere sendt ut. 
 
 

 
Senja rådhus, den 10.12.2021 
 
 
 
Senja kommune      Forslagsstiller / regulant 
 
v/ Audun Sivertsen     v/ …………………………………. 

https://senja.e-torg.no/

