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REFERAT OPPSTARTSMØTE; jfr. PBL § 12-8 
 

PID, plannavn / arbeidstittel 202112, Privat detaljregulering Laukvikneset. 
Plantype Privat detaljregulering 

Forslagsstiller Geir-Henning Wintervoll på vegne av eier av 317/1, Kjell Andreas 
Sørensen, Vikaveien 313, 9303 Silsand. 

Plankonsulent Fjellknatt Arkitektstudio Marion Olsen; marion@fjellknatt.no 

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

Kommunen   Estela Garcia Novo, estela.garcia.novo@senja.kommune.no  

Møtedeltakere 

Geir-Henning Wintervoll 
Marion Olsen 
Estela Garcia Novo 
Audun Sivertsen 

Sak / arkiv 2021/4957 
Møtedato 12.11.2021 
Sist rev. 15.11.2021 

 
 
 

1. Forslagsstillerens planinitiativ 
 

Nøkkelopplysninger: 
 
 Geir-Henning Wintervoll ønsker å regulere et areal på ca. 31 daa til fritidsbebyggelse, småbåtanlegg og 

naturområde. 
 Området er ikke bebygd fra før og det vil tilrettelegges for etablering og utbygging av 5 hyttetomter med 

tilhørende naust og brygge. 
 Eiendommer som inngår i planområde: Parsell av 317/1, Laukvikneset 
 Eiendommer som inngår i influensområde: 317/1,6,12,13,50,74,75,77,78 

 
 

Formålet med planen: 
 

 På vegne av eier av eiendom 317/1 ønsker forslagsstiller å fradele 5 hyttetomter med veg fram til 
tomtene. For å gjennomføre planen må området reguleres fra LNFR område til fritidsbebyggelse, 
småbåtanlegg, veg samt naturområde. 

 
 

Gjeldende planstatus: 
 

 Planområdet er i KPA avsatt til LNFR-område. 
 
Link til kommunekart: 
https://kommunekart.com/?urlid=728ab708-751b-49e6-a132-e69f6d7ec400  

 
 

Arealformål (hovedformål i planinitiativ): 
 

 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. 

 
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. 
 

 
 Skisse: 
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mailto:audun.sivertsen@senja.kommune.no
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Planlagt byggehøyder / bebyggelsesstruktur/grad av utnytting: 
Det vil i det videre arbeidet settes rammer for volum, plassering, høyder, arealer og utnyttelsesgrad av 
bebyggelse etter nærmere vurdering innenfor formålsområdet.  
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. 
 
 
Grønnstruktur og landskap: 
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. 
 
 
 
 
 
Uteoppholdsarealer / møteplasser / nærmiljø: 
Området har rikelig med natur rundt seg. Nærheten både til fjell og sjø. Nærmiljøet vil bestå av grønnstruktur. 
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Samferdsel herunder adkomst fra offentlig vei og parkering: 
Adkomst fra fylkesvei. Ny bebyggelse på ubebygd tomt.  
 
Barn og unge: 
Hytteområdet vil være aktuelt for barnefamilier. Nært og uberørt natur område som barn kan benytte for lek og 
kontakt med naturen. 
 
100-metersbeltet i Strandsonen (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. 
 
Kulturminner, kulturmiljøer og landskap: 
Det er ikke registrert noen kulturminner i selve planområdet eller influensområdet. Det er likevel i nærheten 
registrert to kulturminner ved stranda i Laukvika sørvest for neset, grunnmur etter hus, havn, Bønes, Skaland 
(P25 status; Ruin eller fjernet objekt) 
 
Naturfare, sårbarhet for klimaendringer: 
NVE sine temakart viser at deler av planområdet ligger i aktsomhetsområde for snø- og steinskred. 
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.   
 
Stormflo og havnivå. Planområdet strekker seg ut i sjøen. Det er eksponert mot åpent hav i nordvest, og er 
dermed utsatt for ekstremvær. Stormflo beregninger er en viktig del av planarbeidet slik at man skaffer oversikt 
over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo.  
 
Dersom det planlegges fylling(er) i sjø må sikkerbyggegrunn utredes/dokumenteres av fagkyndig foretak. 
 
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. Det finnes ikke VAO infrastruktur fra før. Det skal etableres privat VAO anlegg.  
 
Renovasjon, bredbånd, kraftforsyning, m.fl.: 
Det skal redegjøres ved planforslaget. Etablering av trafo/oppgradering etter nærmere avklaring med 
kraftselskapet 
 
Andre nødvendige utredninger, f.eks. støy, geoteknikk/stabilitet, miljø, m.fl.: 
Snø- og steinskred fare utredning av fagkyndig foretak. 
Partene er enige om at nye momenter kan fremkomme under planutarbeidelsen og medføre behov for ytterligere 
utredninger. 
 
Reindrift: 
Planområde er registrert som tidlig vinterbeiteland for Sør-Senja reinbeitedistrikt- Reindrift vinterbeite II. Tidlig 
benyttede og ofte lavere beliggende vinterbeiteområder, som regel mindre intensivt brukte. Beitebruken vil variere 
fra år til år innen samme område. Inndelingssystemet gjelder reindrifta i hele landet. De årlige variasjonene i bl.a. 
vær og beiteforhold gjør at årstidsavgrensningene må bli noe vide og omtrentlige. Det viktigste for reindrifta er 
fleksibilitet. Dvs. mulighet til å flytte dersom en krise oppstår i et område. Konsekvenser for reindrifta må utredes 
nærmere. 
 
Bergsøyan Landskapsvernområde: «Formålet med vernet er å bevare et område med typisk skjærgårdsnatur 
med tilliggende holmer, skjær og gruntvannsområder med et vakkert natur- og kulturlandskap, og dets dyreliv. 
Området har særlig betydning for sjøfugl.» 
Planområdet ligger om lag 240 meter fra landskapsvernområdet på Finnholman, og vil trolig ikke påvirke dyreliv, 
natur- eller kulturlandskapet innenfor dette landskapsvernområdet, men dette vil undersøkes nærmere. Det er 
registrert Teist og Krykkje sør for planområdet som er truede arter. Konsekvenser for fuglelivet må utredes 
nærmere.  
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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, skred og flom etc. 
 
 
Konsekvensutredning (KU): 
 
Forslagsstillerens vurdering:  
Vedlegg I: Vi finner ikke at planens innhold og omfang medfører krav om konsekvensutredning jf. Forskriftens 
vedlegg I. Eventuelle relevante treff ville være punkt 25-Nye bolig- og fritidsområder som ikke er i samsvar med 
overordnet plan, men område avsatt til fritidsbebyggelse og småbåtanlegg er under 15 daa. Planens innhold og 
omfang er dermed for lite til å medføre krav om KU.  
Vedlegg II: Vi finner ikke at planens innhold og omfang medfører krav om KU jf. Forskriftens vedlegg II. Siden 
planen ikke har fått treff under vedlegg II, er heller ikke planen vurdert opp mot forskriftens §10. 
Planen vil ikke direkte påvirke landskapsvernområde Bergsøyan, og heller ikke hindre allmennhetens tilgang til 
strandsone. Selve planområdet inneholder ikke verneverdige ressurser, og eventuelle motstridende interesser vil 
beskrives nærmere i videre planarbeid. Planen  
 
 
Adm. konklusjon vedr. KU-krav: 
Kommunen har vurdert planinitiativ er opp mot Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-845) kapittel 
2, §§ 6, 8 og 10. Med hjemmel i forskrift om konsekvensutredning § 6 (Planer og tiltak som alltid skal konsekvens- 
utredes og ha planprogram eller melding) Vedlegg 1 pkt. 25., fastslår rådmannen at planarbeidet utløse krav om 
konsekvensutredning. 
Begrunnelsen: Det totale planområdet er på 31,1 dekar. Byggetomter, herunder til nye fritidsboliger, naust og 
småbåtanlegg samt tilhørende trafikkarealer og arealer til strømforsyning blir til sammen over 15 dekar, vurdert ut 
fra etter det kartmaterialet vi har fått oversendt. Selv om arealet blir mindre enn 15 daa kan det stilles KU-krav. 
Det konkrete tiltaket er ikke utredet på kommuneplannivå (LNFR-område). Det er reindriftsinteresser og 
natur/miljø interesser herunder fugleliv som må konsekvensutredes.     
 
Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår planen kan gjennomføres. 
Konsekvensutredningen foregår og dokumenteres gjennom to hovedtrinn: 1) Planprogram: Redegjør for hvilke 
forhold som vil bli utredet og belyst i planforslaget. Planprogrammet skal fastsettes av planmyndigheten i Senja 
kommune. 2) Konsekvensutredning: Beskriver planforslagets virkninger for miljø og samfunn. 
Konsekvensutredningen vil bli innarbeidet som en del av saksframstillingen til politisk behandling av 
reguleringsplanforslaget. Konsekvensutredningen skal klargjøre om det er behov for avbøtende tiltak i forbindelse 
med gjennomføring av planen. I tillegg skal det avklares om det er behov for undersøkelser og tiltak med sikte på 
å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av planen. 
 
 
 
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. 
 
Relevante privatrettslige forhold / tinglyste rettigheter som har betydning for planprosessen: 
 
 
 
 

2. Relevante regionale og kommunale planer, retningslinjer og forskrift som kan ha betydning for 
planarbeidet 

 
Fokusområder i samfunnsdel Senja kommune 2020 – 2032: 
 
Senja kommune – Barnas kommune 
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 …. 
 
Senja kommune – et godt sted å leve hele livet 

 …. 
 
Senja kommune – utviklingsmotor i Nord 

 …. 
 
Senja kommune – en kompetent og omstillingsdyktig og offensiv organisasjon 

 …. 
 
Senja kommune – senjasamfunnet bygger på bærekraft 

 …. 
 
Regional næringsplan for Midt-Troms: 

 …. 
 
 
Andre relevante kommunale planer og strategier: 

 …. 
 
Relevante regionale planer og strategier: 
 
https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/gjeldende-planer-og-strategier/  
 
 
 
 
 
 
3. 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 

etterkommere 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/  
 
 
 
 
4. Kart og planavgrensning 

Kart foreløpig planavgrensning, se planskisse under pkt. 1. 
 
 
 
 
 
 
 

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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Planavgrensning skal leveres inn til kommunen ved sosi format, senest ei uke før varsel om planoppstart. 
 
 

 
5. 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 

 
 
6. 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. 
 
 

7. Planlagt opplegg for medvirkning 
 

 All medvirkning skal skriftlig dokumenteres. 
 Særmøter: Innspill til planoppstart vil synliggjøre om det er behov for særmøter med sektormyndigheter, 

naboer og andre interessegrupper. 
 
 
8. 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 planprogram/planforslag (min. 6 uker), 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 
 Planprogram med varsel om oppstart av planarbeid 

 
 

Adresseliste grunneiere og regionale og kommunale sektor- og fagmyndigheter: 
 

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/


 Referat oppstartsmøte 
 

Side 7 av 7 
 

 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): 
 

 Kan bestilles via e-torg: https://senja.e-torg.no/  
 
 
 
9. Politisk behandling av planinitiativ i Utvalg for samfunnsutvikling (UFS) 

 

 Planinitiativ er behandlet i UFS møte 07.10.21. UFS er positiv til forespørsel om utarbeiding av ny 
detaljreguleringsplan for Laukvikneset, i henhold til planinitiativ datert 18.08.21. Herunder omdisponering 
av LNFR- areal til fritidsformål, småbåtanlegg, veg samt naturområde. 

 
 
 
10. 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: Primo 2022. 
Forslagsstillerens planlagte dato for oversendelsen av planprogram til kommunen:10.01.22. 

 
 

11. 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: Geir Henning Wintervoll 
Adresse: Ferroknatten 12, 9308 Finnsnes   
e-post: ghw@finnfjord.no 
Tel. / mobil: 95177000 
 
 
12. 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. 
 
 
13. Vedlegg til referat 

 

 Planinitiativ, dat. 18.08.2021. 
 Adresseliste grunneiere og regionale og kommunale sektor- og fagmyndigheter. Det er tatt med hensyn 

til influensområdet. 
 

 
Senja rådhus, den 12.11.2021 
 
 
 
Senja kommune      Forslagsstiller / regulant 
 
v/ Audun Sivertsen     v/ …………………………………. 

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

