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Privat detaljregulering Laukvikneset gnr/bnr 317/1 - planinitiativ 
Vedlegg: 

1 Forespørsel om oppstartsmøte for privat detaljreguleringsplan - Laukvikneset - Skaland 

2 PLANINITIATIV 18.08.2021 

3 Følgebrev 

4 Vedlegg utsjekk tema 

Rådmannens innstilling 

1. Utvalg for samfunnsutvikling vedtar ikke å tillate oppstart av utarbeiding av ny 
detaljreguleringsplan for Laukvikneset i henhold til forespørsel fra forslagsstiller datert 
18.08.2021, jfr. PBL § 12-8. Vedtaket er begrunnet med at Laukvikneset er avsatt til LNF(R)-
område i gjeldende kommunedelplan, og at kommunen har vedtatt oppstart av utarbeiding av 
arealstrategi og ny kommuneplanens arealdel for Senja kommune. 

2. Planinitiativet fra Fjellknatt Arkitektstudio AS på vegne av forslagstiller tas med som et innspill til 
ny arealbruk i forbindelse med utarbeiding av ny arealdel for Senja kommune. 

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

Saksopplysninger 

Eiendomsinformasjon: 

Berørt eiendom gnr/bnr 317/1 samt gjeldende planstatus kan slås opp på kommunekart: 
https://kommunekart.com/?urlid=728ab708-751b-49e6-a132-e69f6d7ec400  

https://kommunekart.com/?urlid=728ab708-751b-49e6-a132-e69f6d7ec400
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Planinitiativ og oppstartsmøte PBL §12-8:  

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. Dette er et enkeltvedtak som kan påklages 
etter forvaltningsloven.  
 
Saksredegjørelse planinitiativ Laukvikneset som ligger ca. 4 km øst for Hamn i Senja 
Fjellknatt Arkitektstudio AS har på vegne av forslagstiller Geir-Henning Winterwoll sendt et planinitiativ 
på ny detaljreguleringsplan for Laukvikneset til kommunen (Vedlegg 1 - 2). 
Planutvalget skal ta stilling til om planarbeidet kan igangsettes, eller om planutvalget ønsker at 
kommunedelplan for tidligere Berg kommune (landdel) skal opprettholdes uendret. Videre skal 
planutvalget ta stilling til om aktuell planprosess faller inn under Forskrift om konsekvensutredning 
(KU). I det etterfølgende gjøres en oppsummering av planinitiativet. 
 
FORMÅLET MED PLANEN  
Formålet med planen er å tilrettelegge for fem hyttetomter med mulighet for felles naustplass og liten 
brygge i fjæra. Det ønskes å regulere til fritidsbebyggelse, småbåtanlegg og naturområde.  
 
PLANOMRÅDET 
Planområdet et 31,1 daa totalt og ligger på Laukvikneset i Senja kommune, ved Hamneveien/fylkesvei 
86, ca. 4 km øst for Hamn i Senja. Planområdet er i dag ikke bebygd, og består av åpen fastmark med 
lav vegetasjon. Selv om det ikke er bygg på neset, er det aktivitet i området (fritid, samt næring og 
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turisme). Området preges ikke av en særlig entydig struktur. Det er ikke vesentlige primære elementer 
annet enn sjø som naturlig avgrenser området, i tillegg til helning i terrenget ned mot stranda i 
Laukvika, fylkesveien og bebyggelsen på Svamyra. 
Nord for planområdet finnes landskapsområdet Bergsøyan som har høy verdi. 
 
Influensområde er en sone rundt planområdet som ikke vil berøres direkte av planen, men som kan 
berøres indirekte for eksempel gjennom økt aktivitet, utsikt, trafikk, etc. I Laukvika er det ei fin 
badestrand samt de nærmeste stedene ved Bergsøyen kan vurderes å være innafor en vid 
influenssone. 

 
Ortofoto – foreslått planområde (uten frisiktsone langs fv) 
 
Natur- og miljøforhold 
Tiltakshaver ønsker at planlagt bebyggelse skal gjøre så lite inngrep i naturen som mulig. Ved 
gjennomtenkt plassering, fotavtrykk, tilpasning til terrenget og løsninger ift. Teknisk infrastruktur mener 
forslagsstiller at påvirkningen på natur og miljø vil være liten. 
 
Sårbarhet for klimaendringer 
Området mot nord/nordvest ligger i aktsomhetsområde for snø- og steinskred. Planområdet 
henvender seg også mot nord, og er dermed eksponert for ekstremvær fra nord/vest. 
 
Reindrift 
Hele området ligger innenfor vinterbeiteområde for rein tilhørende Sør-Senja reinbeitedistrikt. 
 
Friluftsliv 
Uberørt nes i strandsonen. Nærhet til Bergsøyan i nord og Finnsætervannet med omland i sør som er 
svært viktige friluftsområder. 
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PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 
BFR (Fritidsbebyggelse): Fem moderne fritidsboliger. BBS(Småbåtanlegg): Mulighet til å bygge naust 
til hyttene og brygge. GN(Naturområde): Omliggende areal sikres som naturområde. VNS 
(Naturområde sjø og vassdrag med tilhørende strandsone): Forblir urørt/sikres som naturområde. 
Ferdsel til planlagt brygge gjennom dette arealet. SV (Veg): Mellom høydedrag, med ny avkjørsel fra 
FV86. SVG (Annen veggrunn): Grøft/grøntareal/nødvendig oppfyllingsareal. 

 
Foreløpig formålsskisse over planområde 

 
Virkning og tilpasning 
Laukvikneset ligger i et kystslettelandskap, med bratte åser, restfjell, klipper og stup. Neset har en del 
bratte partier mot havet, særlig mot nord, mens det er relativt flatt på toppen. Selve planområdet 
berører ikke registrerte friluftsområder av stor betydning, men omgis av friluftsområder som besøkes 
mye, særlig i sommerhalvåret. Selve Laukvikneset har lav grad av menneskelig påvirkning, og har i 
dag ingen bebyggelse eller kulturminner. Planområdet er preget av åpen fastmark og lav/lite 
vegetasjon. Det er eksponert mot åpent hav i nordvest, og er dermed utsatt for ekstremvær. 
Byggverk er planlagt å følge terreng, og skal tilpasses naturelementene for øvrig. Ved å plassere 
disse på nordsiden vil de gjemmes bak de høyeste høydedragene og blir dermed lite dominerende i 
landskapet. Med tanke på visuelle virkninger fra havet/øyene, kan det være fordelaktig å til en viss 
grad konsentrere bebyggelse på neset. Slik vil bruken av friluftsområder være lett lesbar, og omfanget 
av det vil virke mindre når det ikke er spredt langs hele neset. Et annet viktig premiss er å bygge 
strukturer som tilpasses både dagens og fremtidens klima, og tidvis ekstreme værforhold. 
 
PLANSITUASJON 
Kystområdet rundt Laukvikneset har arealformål NFFF- Kombinert formål i sjø og vassdrag med eller 
uten tilhørende strandsone.  
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Det er i tillegg faresone for ras- og skredfare (H310) på nordsiden av neset, der helningen i terrenget 
er stor. Det tillates ikke nye tiltak innenfor slik hensynssone før faren er avklart, og eventuelt 
nødvendige avbøtende tiltak er etablert. Grad av fare må videre undersøkes og avklares.   
 
Laukvikneset har i kommunedelplanen arealformålet LNFR: Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift. Plan vil dermed stride mot formål avsatt i plan ettersom det ikke dreier seg om tiltak knyttet til 
reindrift, fiske eller annen næringsmessig bruk. 
   
Tilgrensende planer 
Reguleringsplan Hamn (Senja rorbuer) (PID 17201401). Inkluderer turist- og næringsvirksomhet som 
overnatting, servering og fritidsbebyggelse. Her finnes Senja Matstudio. Omsøkt planinitiativ vil 
overlappe deler av reguleringsplanen langs fylkesveg. Planen vil ikke være til hinder for realisering av 
tilgrensende planer. Bruk og aktivitet vil ikke motstride interesser til tilgrensende plan, da det vil 
benyttes en egen avkjørsel og ny bebyggelse vil være lite synlig fra Senja Rorbuer. 
 
VESENTLIGE INTERESSER – STATLIGE INTERESSER. 
 
Statlige retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
Hensikten med planretningslinjen er å oppnå en samordning av bolig, areal og transportplanlegging. 
Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder samt legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling, fremme helse og miljø og livskvalitet ved samordnet bruk. 
 
Plan vil innebære ny bebyggelse på en ubebygd tomt, og bidrar ikke til samordning av areal og 
transportplanlegging. Omliggende areal preges imidlertid av spredt småhus- og fritidsbebyggelse 
langs hovedvei, og ny bebyggelse vil dermed ikke bryte med eksisterende byggeskikk. Ny bebyggelse 
vil bidra til noe økt aktivitet i området, og videre verdiskaping i et område preget av økende turisme og 
næringsliv, som vil kunne ha positive ringvirkninger for området. 
 
Statlige retningslinjer - Barn og unges interesser i planlegging 
Planlegging skal synliggjøre barn og unges interesser og skal gi grunnlag for å integrere deres 
interesser i all planlegging og byggesaksbehandling, samt for å vurdere saker der disse interessene 
kommer i konflikt med andre interesser. 
Planens lokalisering, som har nær tilgang til variert natur, gir mangfoldige muligheter for lek, aktivitet 
og oppdagelse for barn og unge. Planen vil ivareta disse mulighetene ved å bevare mest mulig natur. 
 
Statlige retningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning 
Nye statlige retningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning vedtatt. Senja kommune i sone 3. 
Utbygging skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. Utbygging bør ikke tillates i 
områder som har spesiell verdi ifm friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, 
kulturmiljø og landskap. Forholdet til andre interesser, som f.eks. landbruk, havbruk og reindrift må 
også vurderes. Der det tillates utbygging, bør hensynet til andre interesser ivaretas best mulig. 
 
Som regel krever større anlegg og utbygginger til næringsvirksomhet, bolig- og fritidsbebyggelse 
utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan starte opp. 
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Kommunen kan vurdere ny utbygging i strandsonen hvis: 
 
 I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-metersbelte, og alternativ 

plassering dermed ikke er mulig. 
 Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, f.eks. satsing på reiseliv og turisme, skal 

tillegges vekt. 
 Arealet til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør prioriteres framfor fritidsbebyggelse. 
 Tiltak som nødvendigvis må ligge nært sjøen kan tillates, f.eks. naust, brygger, næringstiltak og 

sjørettet reiselivsanlegg. Slike tiltak bør samles og lokaliseres i tilknytning til annen bebyggelse. 
 
Klima- og energiplanlegging, klimatilpasning 
Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene, 
gjennom å sikre at kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og 
ulemper, og drar nytte av eventuelle fordeler som følger av endringer i klimaet. Klimatilpasning handler 
om å ta hensyn til dagens og framtidens klima. Klimaendringene vil påvirke natur og samfunn både på 
kort og lang sikt. Å ta hensyn til klimaet og endringer i dette, sammen med de øvrige endringer i 
samfunnet, er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling. 
 
Bebyggelsen skal utformes og plasseres med tanke på stedlige forhold og det skal tas hensyn til 
endringer i natur og samfunn som følge av klimaendringene ved at det stilles krav i byggverkets 
plassering, høyde og byggemetode. Videre vil det i ROS-analyse vise seg om det er behov for å stille 
flere krav – som for eksempel ved utfylling i sjø, miljøundersøkelser etc. Bevisste materialvalg og 
energiløsninger vil være positivt for å sikre effektiv og miljøvennlig energibruk. 
 
Vurdering om konsekvensutredning 
Etter forslagsstillerens vurdering vil plan ikke utløse krav om konsekvensutredning jf forskriftens §§ 6, 
7, 8 og 10. 

Vurdering 

Aktuelt planinitiativ utgjør et betydelig avvik fra gjeldende arealplan, og det foreslås omdisponering av 
ca. 15 daa LNFR område uten inngrep til byggeområde fritidsbebyggelse i strandsonen. 
 
Kommunedelplan for Berg er den nyeste delplanen kommunen har for landområdene i Senja 
kommune (vedtatt 12.11.19). I forbindelse med revisjon av denne kommuneplanen ble Laukvikneset 
tilbakeført til LNF(R)-område fra tidligere å være båndlagt til næringsområde (reiselivsanlegg), med 
bakgrunn i nesets uberørte karakter (kommunen ønsket ikke å ta hull på nye områder) og viktige 
strandsone med verdifulle naturkvaliteter. 
Laukvikneset er i henhold til dette forbeholdt Landbruk, Natur, Friluftsliv og Reindriftsinteresser. 
Arealplaner er juridisk bindende. 
   
Senja kommune er i starten av en prosess hvor det skal utarbeides en ny arealplan for hele Senja 
kommune. En delplan for sjøområdene og en delplan for landområdene. I den forbindelse skal det 
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utarbeides en arealstrategi. En arealstrategi innebærer at kommunen foretar et langsiktig verdivalg 
hvor konkurrerende hensyn og interesser i forhold til arealforvaltning skal avveies. 
Blant annet skal det lages kommunale retningslinjer for fremtidig bygging av fritidsboliger, forvaltning 
av strandsonen og hensynet til landbruks-, natur-, friluftsliv- og reindriftsinteresser. 
 
I henhold til dette vil det ikke være formålstjenlig eller hensiktsmessig, og ikke i henhold til 
intensjonene i plan- og bygningsloven om god planlegging, å tillate oppstart av detaljplanlegging av 
Laukvikneset til fritidsbebyggelse, før kommunen har tatt stilling til de overordnete 
arealbruksinteressene som skal ivaretas ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel for Senja 
kommune. 
 
Planinitiativet kan istedenfor tas med som et innspill i forbindelse med utarbeiding av ny 
kommuneplanenes arealdel for Senja kommune. Jfr. vedtatt planstrategi skal arealplan for Senja 
kommune være utarbeidet innen 2023. 
 
Med bakgrunn i de nevnte forholdene fraråder rådmannen at privat detaljregulering Laukvikneset 
settes i gang på nåværende tidspunkt. 
 
Med bakgrunn i rådmannens negative innstilling har rådmannen ikke tatt nærmere stilling om 
planinitiativ utløser krav om KU. 
 

 

 

 

 

Senja rådhus, 24.09.2021 

 

Hogne Eidissen 
rådmann



Utvalg: Utvalg for samfunnsutvikling 
Møtedato: 07.10.2021 
Sak: 132/2021 

Behandling 
Samtlige 11 representanter til stede. 

Rådmannens innstilling: 

1. Utvalg for samfunnsutvikling vedtar ikke å tillate oppstart av utarbeiding av ny detaljreguleringsplan 

for Laukvikneset i henhold til forespørsel fra forslagsstiller datert 18.08.2021, jfr. PBL § 12-8. Vedtaket 

er begrunnet med at Laukvikneset er avsatt til LNF(R)-område i gjeldende kommunedelplan, og at 

kommunen har vedtatt oppstart av utarbeiding av arealstrategi og ny kommuneplanens arealdel for 

Senja kommune. 

2. Planinitiativet fra Fjellknatt Arkitektstudio AS på vegne av forslagstiller tas med som et innspill til ny 

arealbruk i forbindelse med utarbeiding av ny arealdel for Senja kommune. 

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

Representant Anders Killie Sollie (Sp) la fram følgende forslag: 

1. Utvalg for samfunnsutvikling vedtar å tillate oppstart av utarbeiding av ny detaljreguleringsplan for 

Laukvikneset i henhold til forespørsel fra forslagsstiller datert 18.08.2021, jfr. PBL § 12-8. 

2. Utvalget forutsetter at i oppstartsmøte med tiltakshaver vurderes behov for KU. 

Votering 
Forslaget fra Anders Killie Sollie vedtatt mot tre stemmer. Marit Stubberud (Ap), Roy-Willy Hansen 

(Sp) og MDG stemte for innstillingen. 

 

Vedtak 
1. Utvalg for samfunnsutvikling vedtar å tillate oppstart av utarbeiding av ny detaljreguleringsplan for 

Laukvikneset i henhold til forespørsel fra forslagsstiller datert 18.08.2021, jfr. PBL § 12-8. 

2. Utvalget forutsetter at i oppstartsmøte med tiltakshaver vurderes behov for KU. 
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