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Sammendrag 
Forslagsstiller er grunneier, og ønsker å benytte eiendommen gnr 17 bnr 38 til boligformål på grunn 
av personlig tilknytning til stedet. For å kunne gjøre dette, må det utarbeides en 
detaljreguleringsplan.  

Foreslått planområde tilsvarer eiendommen 17/38, da hjemmelshavere for naboeiendommene ikke 
har planer for utvikling av sine eiendommer som utløser krav om regulering. Planområdets størrelse 
er om lag 2,7 daa, og er bebygd med fritidsbolig og uthus i dag.  

Plankonsulent vurderer at det ikke er nødvendig med en særskilt konsekvensutredning for planen.  

Det bes om oppstartmøte med Tranøy kommune i april 2019 
Det tas sikte på å levere komplett planforslag til politisk behandling innen september 2019. 
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A Formålet med planen 
Forslagsstiller er grunneier, og ønsker å benytte eiendommen gnr 17 bnr 38 til boligformål på grunn 
av personlig tilknytning til stedet. For å kunne gjøre dette, må det utarbeides en 
detaljreguleringsplan.  

Foreslått planområde tilsvarer eiendommen 17/38, da hjemmelshavere for naboeiendommene ikke 
har planer for utvikling av sine eiendommer som utløser krav om regulering. 

 

Norgeskart.no 

B Planområde og influensområde 
Orientering 
Planområdets størrelse er om lag 2,7 daa, og er bebygd med fritidsbolig og uthus i dag.  

Det er kjøreadkomst til planområdet med tinglyst rettighet over gnr 17 bnr 9, tilknyttet veien 
Vassåsen med avkjøring fra fylkesveg 861 Tranøyveien.  

Ny aktivitet i planområdet vil være bolig med tilhørende nødvendige anlegg og infrastruktur; vei, 
vann, avløp, elkraft, data- og telekommunikasjon. Dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet i 
eksisterende anlegg, kan det bli nødvendig med oppgradering eller nyetablering av tekniske anlegg. 

Influensområdet vil være de nærmeste naboene og vei til eiendommen(e). 
Aktiviteter som inngår i boligformål er generelt ikke spesielt støyende eller belastende for naboer. 

https://norgeskart.no/#!?project=seeiendom&layers=1002,1013,1014,1015&zoom=15&lat=7668523.77&lon=590050.71&panel=Seeiendom&markerLat=7668538.663574219&markerLon=589908.8093261719&sok=Fossen&showSelection=true
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Planområde   

Influensområde   

Forhold som vurderes nærmere i plan- og 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 som er til hinder for utbygging i planområdet. 

Sårbarhet for klimaendringer 
Identifisering av fysisk sårbarhet, som havnivåstigning, flom, jord- og flomskred. For de tema som 
eventuelt viser seg å ha høy risikofaktor, skal tiltak vurderes og beskrives. 

Natur og miljøforhold 
Det er ikke registrert spesielle eller sårbare natur og miljøforhold. Avløpsanlegg og ordning for 
renovasjon må tilfredsstille myndighetskrav.  

Reindrift 
Nærmere vurdering om forvaltning av reinsdriftsinteresser er nødvendig, da planområdet berører 
trekklei og beiteland. Det forutsettes at man ved varsling om oppstart får faglig tilbakemelding. 

Kultur 
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i eller i nærheten av planområdet. 
Kulturmyndighetene vil uansett få tilsendt oppstartvarsel. 
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Friluftsliv 
Det ikke registrert spesielle verdier for friluftsliv. 

Trafikkmengde, -sikkerhet og adkomstforhold 
En beskjeden økning i bruk av kjøreadkomst må påregnes ved overgang fra fritidsbolig til boligformål.   

Forurensning 
Aktiviteten innad i området vil begrense seg til alminnelig aktivitet i og rundt en bolig. Aktivitet på 
tilgrensende eiendommer er ikke av støyende karakter.  

Det er ikke registrert forurenset grunn i eller nært planområdet. 
(https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no) 

Planen vil stille krav om anlegg for avløpsrensing tilpasset bruksområde og ordnet 
renovasjonsløsning.  

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Forslagsstiller er eier av gnr 17 bnr 38 «Daltun» og ønsker å kunne benytte denne til boligformål. 

Eiendommen er i dag i bruk til fritidsformål, og den er bebygd med fire bygninger som danner et 
gårdstun. Ved overgang til boligformål vil det være behov for ytterligere bebyggelse – en større 
garasje- og lagerbygning, for å sikre god brukbarhet og ivareta verdier og utstyr. Søknad om 
oppføring av slik bygning ble forsøkt løst gjennom dispensasjon, noe som har vist seg vanskelig å få i 
orden. Det er allerede etablert en plate på mark uten at tillatelser var i orden, noe forslagsstiller 
ønsker å rydde opp i gjennom denne planprosessen.  

Område Innhold 
B1 Bolig med tilhørende bebyggelse og anlegg 

H__ Hensynssone ras 

Illustrerende planskisse 
Vær oppmerksom på at skissen kun viser foreløpig skisserte formål. (Hensynssone eventuelt i 
sørvestre hjørne av eiendommen er ikke tegnet inn her) 

 

  

B1 
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D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Eksisterende bebyggelse, areal som BYA:  

1. Fritidsbolig, 1 etasje ca 86 m2 
2. Uthus, 1 etasje  ca 33 m2  
3. Uthus, 1 etasje  ca 36 m2 
4. Uthus, 1 etasje  ca 10 m2 

SUM   ca 165 m2 

Ny bebyggelse: 

5. Redskapsgarasje, 1 etasje 
mønehøyde 5,5 m ca 235 m2 

E Funksjonell og 
miljømessig kvalitet 
Omgjøring fra fritidsbolig til boligformål medfører at nye tiltak på bygning som da brukes som bolig, 
må tilfredsstille boligkrav, eventuelt kan det søkes om dispensasjon enkelte tekniske krav. 

Ved overgang til boligformål vil det være behov for ytterligere bebyggelse – en større garasje- og 
lagerbygning, for å sikre god brukbarhet og ivareta verdier og utstyr. 

F Virkning og tilpasning 
Eiendommen ligger ved foten av Sørfjellet, det er en liten slette før terrenget stiger bratt bak husene. 
Det er mye skog rundt eiendommen, noe som nok skjermer en del for vær og vind, og det tyder også 
på at selv om et lite hjørne av tomten ligger innenfor aktsomhets for skred, så er det liten 
sannsynlighet for at det skal nå helt ned til bebyggelsen. Vegetasjon mellom ulike bruksenheter er 
også positivt med hensyn til å kunne skjerme privat uteplasser. 

Tiltaket vil ha meget begrenset virkning på landskap og omgivelser. Den største forskjellen ligger i 
kommuneplanens bestemmelser 4. formål fritidseiendom med begrensning som følger: 

 Utnytting skal ikke overstige BYA 170 m2 
 Hver tomt kan ha maksimalt 3 bygg (hytte + 2 uthus) 

Kontra nytt formål bolig med foreløpig vurdert begrensning som følger: 

 Utnytting skal ikke overstige 20 %-BYA  
 Hver tomt kan ha maksimalt 5 bygg 

Eksisterende bygninger har tiltalende utforming og materialvalg , både i seg  selv og satt i kontekst 
med hele bygningsgruppen som et tun. Dette skal videreføres når nye bygninger føres opp, eller det 
gjøres endringer på eksisterende bygninger. 

  

1 

3 

2 
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G Plansituasjon 
Gjeldende planer som har betydning for planarbeidet: 

Kommuneplanens arealdel 2018-2020 vedtatt 18.12.2018. Avsatt areal fritidsbebyggelse BFR3 for 
planområdet. (Planområde for initiativ markert med blå tykk linje) 

Hensynssone for rasfare ligger litt inn på planområdet tilsvarende eiendommen 17/38. 

 
 
Utover kommuneplanens arealdel foreligger det ikke andre gjeldende planer for området. 
Det foreligger ingen tilgrensende områdeplaner eller reguleringsplaner. 

H Vesentlige interesser 
Barn og unges interesser 
Barn og unge er alltid viktige og skal tillegges stor vekt i planleggingsarbeid. I dette tilfellet vil planens 
innhold ha liten innvirkning på barn og unges interesser. 

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

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

Teknisk infrastruktur 
Endret bruk av privat avkjørsel fra Vassåsen. Det foreligger tinglyst veirett over eiendommen 17/9.  

Kommunalt avløpsanlegg er ikke utbygd i dette området. Eksisterende privat avløpsanlegg med 4 m2, 
3-kamret tank og infiltrasjonsgrøft. 

Vannforsyning fra eksisterende privat brønn, etablert i 2010. Brønnen ligger på 17/9, like vest for 
planområdet.  

Planområde 
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Kraftforsyning er Troms Kraft Nett AS. Det er for få år siden (3-4) etablert nye transformatorer og 
kabelstrekk i Vassvika. Eventuell oppgradering eller ny transformator etter nærmere avklaring med 
kraftselskapet. 

Fiberlinje for internett ligger forbi Vassvika. Mobildekningen er god i området. 

Naboer 
Eksisterende bebyggelse og aktivitet rundt området vil både ha minimal innvirkning på, og bli lite 
påvirket av bebyggelse og aktivitet i planområdet. Det skal søkes løsninger og utforming som ivaretar 
nabointeresser tilstrekkelig, slik at området kan brukes på en god måte for alle parter. 

Stedbundet næring og reindrift 
Reguleringsplanen legger til rette for endret bruk av eksisterende fritidsbolig. Ny bruk er bolig. Selv 
om det er registrert flyttlei like øst for planområdet, og ulike årstidsbeiter i planområdet, så kan vi 
ikke se at en endret bruk av eksisterende bygninger og etablering av tilhørende bygninger på 
eiendommen har betydning for reindrift.  

Reindriftsinteresser blir berørt, og må uttale seg om ved varsel om oppstart av planarbeid. 

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. Planmyndighetens mal benyttes. 

Sammenstilling av forundersøkelser i fase for planinitiativ 

Tema Kommentar 
Snøskred Et mindre område kan berøre planen. Det kan hende at 

aktsomhetsområdet underveis i planprosessen kan finnes å utgå. 
Jord- og flomskred Utenfor aktsomhetsområde 
Radon Høy risiko i kartverk.  
Naturområder Ingen konflikter med registrerte naturverdier  
Kulturminner Ingen konflikter med registrerte naturverdier 
Infrastruktur Noe økt bruk av eksisterende privat adkomstvei. 

Ivaretakelse av renovasjon og avløp for ordinært boligformål – eventuell 
oppgradering av hytteanlegg 

Friluftsliv, lek, idrett Ingen konsekvenser 
Forurensning Ingen konsekvenser av betydning 
Trafikk Noe økt bruk av eksisterende privat adkomstvei 
Grunnforhold Elvebreavsetning, planområde for det meste høyere enn marin grense.  

Grunneier opplyser at det er hard morene, som er gode og stabile masser. 
 

De viktigste og mest kritiske momenter er sjekket ut i dette planinitiativet, og synliggjort i de 
påfølgende kartutsnitt. Kilder er oppgitt for hvert kartutsnitt. 
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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, Tranøy kommune 
o Tranøy 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) 

o Eventuelt andre berørte parter etter opplysning fra planmyndighet 

K Samarbeid og medvirkning 
Oppstartmøte 
Dersom planarbeidet tillates startet, vil oppstartmøte med Tranøy 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)

 

 

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

Nei 

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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

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 

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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

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 
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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 
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 
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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 
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 

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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 
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. Nei 
c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 

utbygging. 
Nei 

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. 

Nei 

Sammendrag kartlegging KU-forskrift vedlegg I og II 
Planens innhold og omfang medfører ikke krav om konsekvensutredning jf. vedlegg I og II. 

Konklusjon 
Plankonsulent vurderer at vesentlige tema i planarbeidet vil bli belyst i tilstrekkelig grad gjennom 
ROS-analyse, NML-vurdering, innarbeiding av innspill og konkrete vurderinger i prosjektet  

Plankonsulent vurderer at det ikke er nødvendig med en særskilt konsekvensutredning for planen.   
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Kartvedlegg 
Aktsomhetsområde flom 
 - Kilde: NVE Atlas pr 04.04.2019 

 
 

Aktsomhetsområde snøskred og steinsprang, jord- og flomskred 
 - Kilde: NVE Atlas pr 04.04.2019 
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Løsmasser  
Planområdet består av breelvavsetninger, og ligger for det meste ovenfor marin grense  
- Kilde: NVE Atlas pr 04.04.2019 

 

 

REGINE enhet og Vassdragsområde  
- Kilde: NVE Atlas pr 04.04.2019 
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Nettanlegg 
Kilde: NVE Atlas pr 04.04.2019 

 

 

Naturvernområde, viktige arter, kulturlandskap, naturtyper 
Ingen treff - Kilde: NVE Atlas pr 04.04.2019 

Kulturminner 
Ingen treff - Kilde: Troms Atlas pr 04.04.2019 

Friluftsinteresser 
 Ingen treff i kartlag– kilde miljøstatus.no pr 04.04.2018 

 

  



 

Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

20
 

Reindrift 
 - Kilde: Troms Atlas pr 04.04.2019 

Arealet tilhører distrikt 16 Oarjiit Sázza / Sør Senja 

Trekklei – ligger øst for planområdet 

 

Årstidsbeiter – følgende temalag har treff på området: 

Vårbeite:  Okse og simlebeiteland 
Sommerbeite:  Lavereliggende sommerland 
Høstbeite:  Tidlig høstland 
Høstvinterbeite: Spredt brukte områder 
Vinterbeite: Tidlig vinterland 
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Arealressurser – Jord- og skogbruksinteresser 
Skog og litt myr innenfor planområde. Skravert=dyrkbar mark – Kilde: NIBIO kilden pr 04.04.2019 
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Artskart 
Ingen treff i eller i nærheten av planområdet – kilde miljøstatus.no pr 04.04.2018 
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