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Sammendrag 
Gjeldende forskrift:  FOR-2017-12-08-1950, ikrafttredelse 01.01.2018 
Forskrift om behandling av private planforslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

Forslagsstiller er Senja Reiseliv AS, som er grunneier av gnr. 17 bnr. 3, 38, 39, 57, 68, 84 og 85.  

Fagkyndig plankonsulent er Aktør Prosjektering AS. 

Planinitiativet omfatter et areal på cirka 258 daa totalt. Det ønskes å regulere for å muliggjøre 
utvikling av turiststedet Hamn i Senja i tråd med dagens krav og forventninger til fasciliteter for både 
besøkende og ansatte. Omfanget beskrives nærmere senere i dokumentet. 

Forslag til planområde som vist i dette dokumentet, se avsnitt A. Eiendommer som inngår helt eller 
delvis er gnr: 17 bnr: 3, 7, 20, 21, 25, 26, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87. Dessuten 17/83/0/ seksjon 1 til 4, festetomt 17/2/3. I 
tillegg er det veigrunn med manglende matrikkelnummer (adkomstvei fra fylkesveien). 
Eiendommer som er uthevet, er i eie av ulike selskaper i forslagsstillers konsern. 

Planområdet er pr i dag delvis bebygd med turistsenter, fritidsboliger, bolighus og naust.  

Planstatus pr i dag er sammensatt av flere planer i ulike plannivåer. Det er også varslet oppstart av 
kommuneplanens arealdel (16.06.2016) og Kystplan Senja kommune (15.03.3018)  
Kilde til informasjon om planstatus: www.berg.kommune.no pr 06.02.2019. 

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 ikke nødvendig med en særskilt konsekvensutredning for denne planen. 

  

http://www.berg.kommune.no/
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A Formålet med planen 
Bakgrunn og utvikling 
Forslagsstiller er grunneier av 17/3 m.fl. og ønsker å videreutvikle et eksisterende attraktivt anlegg 
for fritids-, rekreasjons- og turismebruk. Dette medfører at det må utarbeides en ny og tidsriktig 
detaljreguleringsplan. 

 
Planområde  

 

Planen vil i tillegg til turistanlegg og tilhørende havn, også inneholde arealer avsatt til boliger og 
fritidsboliger, samt grøntarealer. 

Eiendommenes idylliske beliggenhet gir gode premisser for tiltenkt fritids- og rekreasjonsbruk. 
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B Planområde og influensområde 
 
Lokalisering 
 

 

Planområdet ligger ved sørsiden av Bergfjorden på yttersida av Senja. Planområdets ligger mellom 
fylkesvei 86 og sjø.  

Kjøreavstander til utvalgte steder: 

o 11 km Gryllefjord, tettsted og med sommerfergeforbindelse til Andenes 
o 29 km Skaland, tettsted 
o 50 km Finnsnes, kommunesenter i fremtidige Senja kommune 
o  67 km Botnhamn, tettsted og med sommerfergeforbindelse til Brensholmen/Sommarøy 
o 96 km Bardufoss flyplass 
o 210 km Tromsø – via Nordkjosbotn 
o 134 km Tromsø – via ferge og Sommarøy 
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Aktiviteten innad i området vil være relatert til boliger, fritids-, rekreasjons- og turismeformål med 
tilhørende nødvendig anlegg og infrastruktur; vei, vann, avløp, elkraft, data- og telekommunikasjon. 
Der det ikke er tilstrekkelig kapasitet i eksisterende anlegg, kan det bli nødvendig med oppgradering 
eller nyetablering av tekniske anlegg.  

Influensområde 

 

 
Planens lokalisering (rød). Primært influensområde (gul).  

Forhold som vurderes nærmere i influensområde 
Det skal foretas ROS-analyse for å avdekke eventuelle utfordrende momenter som krever avbøtende 
tiltak. Tiltakene skal beskrives og eventuelt innlemmes i plandokumenter. På planinitiativets stadium 
er man ikke kjent med spesielle utfordringer. 

Natur og miljøforhold 
Viktige tema relatert til natur og miljø kan være: 

o Ivaretakelse av eventuelle rødlistearter i sjø og på land 
o Hensynta viktige naturtyper 
o Friluftsinteresser og tilrettelegging for bærekraftig friluftsliv 
o Aktivitet i/på sjø og på land 
o Avløpsanlegg med godkjent rensing 
o Energikilder og energibehov 
o Utforming og materialbruk i bygg og anlegg 
o .. 
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Trafikk 
Bebyggelse innenfor området har adkomst fra eksisterende vei som er tilknyttet ved kryss fv86 i 
Indre Hamn, og noen avkjørsler er direkte fra fv86. 

Trafikk vil øke noe på vei, det vil utføres beregninger av trafikkmengde med utgangspunkt i antall 
enheter i omfang som beskrevet under punkt C, og forventet trafikkmønster med fordeling gående, 
syklende og kjørende.   

Støy 
Aktiviteten innad i området vil begrense seg til alminnelig aktivitet og trafikk i et turistanlegg og 
fritidsområde. Det er et mål i seg selv at planen legger til rette for rekreasjon, noe som stiller krav til 
støynivå. 

Aktivitet på tilgrensende eiendommer er ikke av støyende karakter.  

Skisse plankart 

 
Forslag til avgrensing av planområde 

Plankonsulent ber Berg kommune vurdere om det er nødvendig å justere planområdet. 
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C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Planens innhold 
Planens innhold vil i grove trekk være som vist på illustrasjon under punkt D for det sentrale 
reiselivsanlegget. For øvrig vil formål i stor grad samsvare med gjeldende planverk. 

Idéskisse plankart: 

 

 

Aktuelle formål i planområdet: 
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D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det vil settes krav til at bebyggelsen i planområdet plasseres, organiseres og utformes med tanke på 
et kystnært miljø, og med basis i den historiske byggetradisjonen. Ny bebyggelse tenkes dog tillatt 
bebygd med tidsriktig aktuell arkitektur, men som ved fargevalg og andre uttrykk skal passe med den 
tidligere stedlige historiske arkitektur. For eksempel bygg orientert vinkelrett på eller parallelt med 
strandlinjen, veiledning for fargesetting, materialbruk og bygningsproporsjoner.  

Det vil settes rammer for type, plassering, høyder, arealer og utnyttelsesgrad av bebyggelse etter 
nærmere vurdering innenfor det enkelt formålsområde.  

Ny bebyggelse må formgis med tanke på omgivelsene og synlighet fra sjø, og terrengets premisser. 

En foreløpig vurdering er at det tillates bygninger i 3 etasjer.  

Det er ikke gjort beregninger på totalt bygningsareal innenfor planområdet på dette tidspunkt, dette 
vil vurderes og beregnes nærmere i planprosessen. I og med at dette er videreutvikling av et 
eksisterende reiselivsanlegg, anses det som at den prinsipielle bruken av området ikke er et 
utredningstema, ei heller at planen medfører vesentlige nye virkninger. 

Illustrasjon av sentralområdet: 
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E Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Bebyggelse, anlegg, adkomst og uteområde skal planlegges ut fra bestemmelser og tekniske 
forskrifter som gjelder for aktuelt bruksområde.  

Visuelle kvaliteter skal være tilpasset områdets funksjon, og ta hensyn til omgivelsene. På nåværende 
tidspunkt er det for tidlig å beskrive eller illustrere noe konkret. Momenter som vil vektlegges 
vurdering i forbindelse med bygningsmiljø er: 

- tilgjengelighet og universell utforming 
- adkomstforhold og parkering 
- renovasjon og snørydding 
- uteplasser, felles og private 
- eventuelt lekeplass for barn i ulike aldersgrupper vurderes i forbindelse med turistanlegg 
- klimatilpassing, spesielt med hensyn til nærhet til sjø og vindforhold 
- solgang og utsikt internt og relatert til naboer 
- miljø og energibruk (materialvalg, utforming, tekniske anlegg mv) 
- adkomst til strandsonen 

Krav i forhold til aktuelle miljøfaktorer, så som utslipp til luft og sjø, støy, støv, lys, transport, 
innvirkning på arter i sjø og på land vurderes gjennom ROS-analyse. Det forutsettes at all aktivitet 
innenfor området skal overholde aktuelle krav om miljømessig påvirkning. Tilrettelegging for 
avfallshåndtering, snørydding og andre praktiske funksjoner skal vises i plandokumenter i den 
utstrekning det er behov for det. 

F Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Planområdet ligger på Senja som en del av kystlinja og skjærgården på sørsiden av Bergsfjorden, 
ytterst mot havet, men skjermet av Bergsøyan og utallige skjær og holmer vest og nord for 
planområdet. Øst for planområdet svinger Bergsfjorden inn i Hamnevika. Sør for planområdet ligger 
selve Senja, og Hamnveien løper langs fjorden nær strandlinja. Nærmeste høyde i terrenget på om 
lag 130 m ligger cirka 500 m sør for planområdet (målt fra midt i havnebassenget). «Sukkertoppen 
som er cirka 450 moh ligger om lag 1,4 km i luftlinje fra planområdet. 
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Terreng og vegetasjon er typisk nordnorsk skjærgård i brytningen mellom land og sjø. Det er i stor 
grad fjell i dagen på de små holmene, og stedvis småvokst lauvskog på større holmer og ovenfor 
strandlinja i indre Hamn.  

Bebyggelse i Hamn har en lang historikk, noe som gjenspeiler seg i navnet «Hamn» som rett og slett 
betyr havn. Hamn har vært en trygg havn for fiskere i hundrevis av år. Fra 1881 ble det etablert som 
et handelssted og fiskevær, der det blant annet ble bygd opp fiskebrygge og dampskipskai, butikk og 
bakeri, trandamperi og fjøs, rorbuer og til og med tinghus med gjesterom.  

Da Hamn opphørte som aktivt fiskevær, ble det kjøpt opp av eksisterende eiere, og har siden 1994 
vært et spennende ferie- og konferansevær i privat eie. I dag er Hamn en attraktiv reisedestinasjon 
med besøkende fra hele verden, hele året. Anlegget har fått mange omtaler og utmerkelser, ikke 
minst med bakgrunn i de fantastiske omgivelsene. Det er altså i anleggets egeninteresse at de 
naturgitte forholdene i og rundt reguleringsområdet søkes ivaretatt og ved å spille på lag med 
landskap og klima. 

Eksisterende bebyggelse i området er i stor grad stedstilpasset, både i plassering og utforming. 
Estetisk sett er turiststedet Hamn i Senja idyllisk formgitt og fargesatt i tråd med tradisjonell 
kystbebyggelse. For nyere bebyggelse er det valgt farger og utforming som bidrar til at byggene glir 
inn i terrenget, og ikke konkurrerer med verken naturen eller den tradisjonelle bebyggelsen.  

 

Tilpasning av prosjekt til terreng (og ikke motsatt) skal fortsatt vektlegges, og terrenginngrep skal 
være skånsomme. Vegetasjon skal søkes beholdt så langt det er mulig. 
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Fjernvirkning – planområdet sett fra hhv nordvest og nordøst 
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G Plansituasjon 
Det er enkelte planer som ikke er lagt tilgjengelig eller er med i planregisteret på Berg kommunes 
hjemmeside. Forslagsstiller har supplert med opplysninger til plankonsulent, og sendt over 
vedtaksbrev og plankart for mindre endringer av plan i 2008, 2012 og 2017. 

Berg kommunes hjemmeside pr 06.02.2019, angir følgende planer som kan/vil ha betydning for 
planarbeid med omregulering av Hamn i Senja: 

Gjeldende planer 
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Varslet oppstart 

 

Andre planer 
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Planstatus  
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 21.06.2011 

 

Kystsoneplan, vedtatt 03.09.2015 

 

 

  



 

AKTØR prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

17
 

Detaljplaner 
RP Hamn, hotell av 12.12.1996 

 

RP Hamn. Verket og Mølnekjosen av 10.06.1999 
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RP Hamn, hotell - endring av 27.06.2002 

 

 

RP FV86 – Hamn i Senja av 15.02.2018 
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Reguleringsendring av 12.02.2008 
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Reguleringsendring av 30.03.2017 
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Dispensasjon – endring av reguleringsplan av 13.03.2012 
I tillegg til mindre reguleringsendringer er det gjort et dispensasjonsvedtak med hjemmel i plan og 
bygningslovens §19-2. Vedtaket ble gjort i 2012 med 3 års varighet, og er således utløpt per dato. 
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Fremdrift 
Det bes om oppstartmøte med Berg kommune i mai 2019. 
Det tas sikte på å levere komplett planforslag til politisk behandling innen september 2019. 

H Vesentlige interesser 
Miljø og klima 
Bebyggelse må plasseres og utformes med tanke på energitilpasning og stedlige forhold. 
Materialbruk skal være bevisst og gjennomtenkt, også i forhold til miljø. 

Utbygging må overholde alle krav til utslipp, være seg til sjø, grunn eller luft. Videre er gode 
støyforhold en viktig faktor for å få et attraktivt bo- og fritidsmiljø. 

Det må tas hensyn til havnivåstigning og forventede effekter av klimaendringer gjennom å stille krav 
til bygningers utforming og plassering i plan og høyde. Det må også vurderes å stille krav til 
vegetasjon. Ved søknad og planlegging av utfyllinger i sjø, kan det bli nødvendig med 
miljøundersøkelser hvis det er risiko for eksisterende forurensning.  

Jordressurser  
For det meste består planområdet av åpen skrinn fastmark med synlig fjell i dagen. Det er ikke 
registret dyrka mark eller dyrkbar mark innenfor planområdet (kilden.nibio.no 07.02.2019). Lengst 
øst i planområdet er det noe lauvskog, men markslaget er registrert som impediment – det vil si 
egner seg ikke til skogproduksjon. Det er heller ikke registrert beitemark i området. 

Deler av planområdet inngår i areal definert som tidlig vinterland. Tidlig benyttede/lavere-liggende 
vinterområder er som regel mindre intenst brukt. Det er ikke registrert mer intensivt og viktige 
arealer for reindriftsinteresser i planområdet eller nærområdet, som for eksempel flytt-leier eller 
kalvingsland. 

Landskapskvaliteter 
Bergsøyan landskapsvernområde ligger nord for Hamn (planområdet). Minste avstand er mellom 
Langbaren og Søre Flatholman, cirka 480 m. 

Faktaark i Miljødirektoratets naturbase kan lastes her: https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002305  

Verneområdet består av en skjærgård med rundt 90 øyer, holmer og skjær. De største øyene er 
Ertnøya, Store Færøya, Kjøpmannsøya og Netøya. De fleste holmene er lave med største høyde rundt 
10-15 meter over havet. Det høyeste punktet er Ertnøykollen 58 meter over havet. Mellom øyene er 
det grunne sjøområder og hvite sandstrender. 
Store sjøarealer har mindre dyp enn 10 meter. 
Mye av sjøbunnen er dekket av «ruggel» som 
er rester av døde sjødyr og skjell.  

Formålet med vernet er å bevare et område 
med en typisk skjærgårdsnatur med tilliggende 
holmer, skjær og gruntvannsområder med et 
vakkert natur- og kulturlandskap, og dets 
dyreliv. Området har særlig betydning for 
sjøfugl. 

Det er knyttet ferdselsrestriksjoner til en del 
av holmene i Bergsøyan. 

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002305
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Verdiskaping og næringsutvikling 
Planen vil være med å legge til rette for videre verdiskaping og utvikling av et robust sted og en base 
for konferanser, ferie, rekreasjon og friluftsliv og utfart i Senja-området. Reiselivsanlegget i Hamn 
bidrar for tiden med nærmere 50 arbeidsplasser, hvorav ca halvparten er helårlige. Det er intensjon 
om videre utvikling av reiselivsvirksomheten, noe som vil legge til rette for videre vekst i 
arbeidsplasser på stedet. I tillegg bidrar reiselivsvirksomheten i Hamn med betydelige positive 
ringvirkninger til øvrig reiselivs- og næringsaktivitet på Senja og regionen.  

Barn og unges interesser 
Barn og unge er alltid viktige og skal tillegges stor vekt i planleggingsarbeid. I dette tilfellet vil planens 
innhold medføre positive elementer til glede for den oppvoksende slekt. Det vil tilrettelegges 
aktiviteter som også gir barn og unge givende og meningsfylt aktivitet knyttet til sjø og land. 

Kulturminner 
Det er ingen registrert kulturminner eller freda bygninger innenfor planområdet. 

Teknisk infrastruktur 
Utvidet bruk av kommunal veg med avkjøring fra fylkesveg 86 er vurdert i forbindelse med nylig 
utført reguleringsprosess i regi av Statens Vegvesen (RP FV86 – Hamn i Senja av 15.02.2018). Disse 
vurderingene vil legges til grunn for videre avklaringer med Statens vegvesen som vegmyndighet og 
Troms fylkeskommune som vegeier. Den kommunale veien strekker seg fra kryss mot fv 86, ut til 
Langbaren og inkluderer broen mellom fastland og Lengbaren. 

Eksisterende bebyggelse er tilknyttet private avløpsanlegg. Avløp er basert på en pre-akseptert 
løsning med kvernekum og pumpeledning til minimum 15 meters dyp. Det er etablert et betydelig 
antall slike avløpsanlegg rundt i Hamn på de ulike utbyggingsfeltene. Bergsfjorden er en svært god 
resipient, med 1-2 knop strøm, og svært god vannskifting.  

Eksisterende bebyggelse er tilknyttet kommunal vannforsyning via sjøledning. Vannledningen er en 
160 mm ledning og er i god stand og har rikelig kapasitet.  

Kraftforsyning er Troms Kraft Nett AS. Eventuell oppgradering eller ny transformator etter nærmere 
avklaring med kraftselskapet. 

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. Dersom Berg kommune har egen mal, 
benyttes denne. Hvis ikke benyttes mal fra plankonsulent. 

Sammenstilling av forundersøkelser i fase for planinitiativ 

Tema Kommentar 
Snø- og steinskred Aktsomhetsområde for små skrenter innenfor planområdet 
Jord- og flomskred Aktsomhetsområde utenfor planområde 
Radon Lavrisiko i kartverk 
Naturområder Bergsøyan landskapsvern ligger utenfor planområdet 
Arter  Det er flere registreringer innenfor planområdet som må hensyntas og 

vurderes relatert til planen 
Kulturminner Ingen registrerte kulturminner i planområdet 



 

AKTØR prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

24
 

Infrastruktur Utvidet bruk av eksisterende adkomstvei må påregnes. Vann og avløp – 
enten tilkobling eksisterende anlegg eller utvidelse dersom behov 

Friluftsliv, lek, idrett Viktige friluftsområder innenfor planområdet og i nærhet av planområdet 
Forurensning Forslagsstiller er ikke kjent med akutt forurensning i området. 

Det er liten risiko for at planområdet berøres av forurensning. 
Trafikk Tilrettelegging for økt aktivitet i planområdet vil medføre noe økt trafikk, 

og det må gjøres enkle vurderinger i forhold til trafikkmengde, støy og 
trafikksikkerhet. 

Grunnforhold Berg i dagen og stedvis tynt vegetasjonsdekke. 
Ved utfylling i sjø, forutsettes det at det gjøres nødvendige vurderinger og 
eventuelt grunnundersøkelser i forbindelse med søknad om tiltak. 

Klima Kystnærhet medfører at havnivåstigning og stormflo må hensyntas i 
utforming av kart og bestemmelser.  
Planområdet er utenfor aktsomhetsområde for jordskred. 

 

De viktigste og mest kritiske momenter er sjekket ut i dette planinitiativet, og synliggjort i de 
påfølgende kartutsnitt. Kilder er oppgitt under hvert kartutsnitt. 

Risiko knyttet til naturforhold 
Aktsomhetsområde flom 

 

Kilde: NVE skredatlas 07.02.2019 – aktsomhetsområder for flom 
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Kilde: NVE skredatlas 24.04.2018 – aktsomhetsområder for skred  
 

 
Kilde: NVE skredatlas 24.04.2018 – marin grense 
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Nedbørsfelt 

 

Kilde: NVE skredatlas 07.02.2019. Planområdet ligger i kystfelt, vassdragsområde 195, fra 
Storsteinneset til utløp av Finnsæterelva i Bergsfjorden.  

Sårbarhet for klimaendringer 
Økt nedbør medfører økt fare for jord- og flomskred. Planområdet er utenfor slike fareområder. 

 
Kilde: miljøstatus.no 07.02.2019 – Sårbarhet for klima, aktsomhet jordskred 
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Radon 

 
Kilde: Miljøstatus.no 07.02.2019 – Lav risiko for radon 
 

Reindrift 

 
Kilde: kilden.nibio.no 18.02.2019 – tidlig vinterland i deler av planområdet 
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Jordbruksinteresser 

 

 Kilde: kilden.nibio.no – 07.02.2019 

 

Vegetasjon 
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Friluftsinteresser 

 

Sykkelrute og fotrute – nve.no atlas 07.02.2019 

 

 

Deler av planområdet er klassifisert som særlig viktig friluftsområde pr 07.02.2019 
https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00007419  

https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00007419
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Potensielt tilgjengelig strandsone pr 07.02.2019 

Arter og naturtyper 

 

 
Kilde: Miljøstatus.no 07.02.2019 – Ingen truede, prioriterte eller fremmede arter 
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Dybdeforhold i sjø 

 
Kilde: https://kart.kystverket.no/ pr 18.02.2019 – Marine grunndata  

Bunnsedimenter 
Bart fjell, sand, grus og stein 

 
Kilde: https://kart.kystverket.no/ pr 18.02.2019 

https://kart.kystverket.no/
https://kart.kystverket.no/
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Trafikk og samfunn 
 
Trafikkmengde på veg 
Årlig døgntrafikk på 300 kjøretøy i 2017. 16% er lange kjøretøy. Fartsgrense på fylkesveg er 60 km/t. 
Adkomstveier inn i planområdet er private eller kommunale med fartsgrense max 30 km/t.

  

Kilde: vegvesen.no/vegkart pr 07.02.2019 

Skipstrafikk og farleder 

 

Kilde: https://kart.kystverket.no/ pr 07.02.2019 - Skipsled, sjømerker, havner  
 

https://kart.kystverket.no/
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Kilde: https://kart.kystverket.no/ - skipstrafikk i mai 2015. Kart pr 07.02.2019  

 

Fiskeri og havbruksinteresser 
 

ID 1772, kompleksid 50441, Hamn. Eierstatus: Historisk 
(avhendet) 
 

Kilde: https://kart.kystverket.no/ pr18.02.2019 – Fiskeri 
og havbruk, fiskerihavner  

 

 

 

  

https://kart.kystverket.no/
https://kart.kystverket.no/
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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: 

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

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

o Eventuelt andre berørte parter etter opplysning fra planmyndighet 

K Samarbeid og medvirkning 
Oppstartmøte 
Dersom planarbeidet tillates startet, vil oppstartmøte med Berg kommune være det første og 
viktigste 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. 

Planstart varsles så 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 til og få 
informasjon fra plankonsulenten.  
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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)

 

Reguleringsplanen vil være i samsvar med overordnet kommuneplan.  

Planarbeidet vil omfatte ROS-vurdering og andre nødvendige analyser i tilstrekkelig grad uten at det 
gjennomføres full konsekvensutredning med tilhørende tyngre saksgang. 

Planområdet berøres ikke av noen kritiske områder, som skred, sårbare arter mv. 

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 

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. 

Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

d) Forstads- og T-baner, investeringskostnader over 750 millioner kr 
e) Andre vei- og jernbanetiltak over 750 millioner kr 

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 

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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

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 

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. 
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. 

Nei 

 

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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 
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 

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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 
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 
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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 
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 
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. Vurderes under punkt 13 
c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 

utbygging. 
Vurderes under punkt 13 

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. 

Planen omfatter utvidelse av 
eksisterende turistanlegg med 
havn. Se vurdering nedenfor.  
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Vurdering 
Planens innhold og omfang medfører ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskriftens vedlegg I. 

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

13. Utvidelser eller endringer av følgende type anlegg: 

12. Turisme og fritid, b) Lystbåthavner 
12. Turisme og fritid, c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 
utbygging. 

Forholdet til overordnete planer 
Det er avsatt områder SH6 (eksisterende småbåthavn), AB31 (reiselivsanlegg) og B12 (boligområde) i 
kommuneplanens arealdel. Det er stilt krav om (detalj-)reguleringsplan i AB31 og B12. 
Detaljreguleringsplanen vil ikke avvike fra kommuneplanens arealdel, og betingelse i KU-forskrift §8a 
forutsettes derfor oppfylt. 

 

I kystsoneplanen er det satt av et område FA01 (farled) på arealet som tilsvarer SH6. Bestemmelser 
til FA01 er blant annet:  

2.3.c) Det kan foretas fremtidige havneutbygginger (moloer, utdypninger, kaier etc) etter 
avklaring gjennom reguleringsplan  
2.3.d) Det kan gjennomføres tiltak innenfor havneområder uten reguleringsplan: mindre 
utvidelser av eks. kaier og moloer, bygging av mindre kaier, utlegging av flytebrygger, mindre 
utfyllinger jf pbl §11-11 nr 3 
2.3. g) Ved utbygginger som omfatter mudring og flytting av masser skal grunnforholdene 
dokumenteres. Er det påvist eller mistenkes forurenset grunnen skal dette også undersøkes. 
Avklaringene skal dokumenteres ved søknad om rammetillatelse jfr. PBL § 11-9 nr. 8. 
 

Samlet vurdering 
Disse to overordnete planene av forholdsvis ny dato (2011 og 2015) legges til grunn for arbeidet med 
detaljregulering, som ikke vil fravike fra kommuneplanene. For sjøområdet er det gitt rom for noe 
utvidelse uten RP-krav, og med grunnundersøkelser i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak.   
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En samlet vurdering av disse faktorene taler for at det ikke er nødvendig med planprogram og ny 
konsekvensutredning for denne detaljreguleringsplanen. 

 

Konklusjon 
Plankonsulent konkluderer med at vesentlige tema i planarbeidet vil bli belyst i tilstrekkelig grad 
gjennom ROS-analyse, NML-vurdering, beregning av trafikkmengde og andre konkrete vurderinger i 
prosjektet. Det er ikke krav om en særskilt konsekvensutredning for denne planen.  
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Kilder og ressurser 
 

Generelt 

www.planlegging.no  

www.miljokommune.no 

https://atlas.nve.no  

https://www.tromsatlas.no/ 

http://www.miljostatus.no/ 

https://www.vegvesen.no/vegkart  

https://kart.kystverket.no/  

https://kilden.nibio.no  

 

Konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredning  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854  

Veiledningsnotat KMD juli 2017 
https://www.regjeringen.no/contentassets/731d7396e7af4a66bc8d16f730d041c9/veiledningsnotat
_ku_juli2017.pdf 

Veileder vurdering §10 i forskrift om KU (kommentarutgave 29.06.2017) 
https://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kufors
kriften_vesentlige_virkninger.pdf 

Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser… 
https://www.regjeringen.no/contentassets/08e10203a0b14617852fb2ba68b0dd8b/veileder_konsek
vensutredning_metodikk_08072015.pdf  
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