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Sammendrag 
Forslagstiller og grunneier er Norfish AS, fagkyndig plankonsulent er Fjellknatt Arkitektstudio AS. 

Planinitiativet omhandler et areal på cirka 50 dekar totalt. Her ønskes det å regulere for å muliggjøre for utvikling 
av Leirkjosen som turiststed. To av de eksisterende bygningene leies allerede i dag ut til turister. Ettersom Senja 
er et attraktivt reisemål, er det et behov for å tilrettelegge for flere turistanlegg med overnattingsfunksjoner i 
regionen. Forslagstiller ønsker å fortette gården slik at det tilbys flere overnattingsenheter (4-5 nye bygg). Videre 
tenkes 1 nytt bygg til bevertning/spisestue, 1 ny garasje, 1-2 naust/sjøbu i nærhet til småbåtanlegg der det er 
plass til cirka 10 småbåter.  

Planområdet går over to eiendommer 108/4 og 108/10 hvor det på førstnevnte allerede eksisterer et eldre 
våningshus med en liten landbruksbygning like ved, samt naust/sjøbu og et fritidsbygg like nedenfor. 
Bebyggelsen i planområdet danner et åpent tun og gir gode forutsetninger for en god opplevelse av det tidligere 
livet ved kysten i skjæret mellom hav og fjell. Tilgrensende eiendommer brukes hovedsakelig til fritidsformål, og 
preges av noe spredt bebyggelse. Det er ellers fine friluftsområder i nærhet/i deler av planområdet som 
forslagstiller ønsker å bevare. 

For å muliggjøre videre utvikling av dette området, er planen avhengig av å kunne omregulere arealet som 
inngår i vedtatt arealplan for Senja kommune (tidligere Lenvik kommune, sist rev. 7/12.2015) fra LNF-område til 
fritids- og turistformål, småbåtanlegg og frilufts-formål. Arealformål ved sjø er ikke i strid med overordnet plan, 
kystsoneplan/kystplan for Midt- og Sør-Troms.  

Plankonsulent konkluderer med at vesentlige tema i planarbeidet blir belyst i tilstrekkelig grad gjennom ROS-
analyse, NML-vurdering og nærmere konkrete vurderinger der det viser seg nødvendig i prosjektet. Det er gjort 
en vurdering opp mot forskrift om konsekvensanalyse, der plankonsulent konkluderer med at det ikke er 
nødvendig med en full konsekvensutredning med planprogram. Det kan likevel jfr. §8a) være aktuelt å vurdere 
nærmere konsekvenser med hensyn til §10 punk b)/d), herav spesielt reindrift om innspill viser der nødvendig. 

A Formålet med planen 
Forslagstiller er grunneier av gnr 108 bnr 4 og 10 og ønsker å utvikle eiendommene til fritids- og turist formål. 
Gården er allerede delvis bebygd, bestående av totalt fem bygg og en kai. To av disse bygningene leies i dag ut til 
overnatting og har kapasitet på å romme cirka 10 mennesker. Gården er avsidesliggende med noen få 
frittliggende hytter (fritidshus, gamle våningshus) i nærhet. Dette gir anlegget en lokal forankring, og gode 
forutsetninger for særegne opplevelser. Plassering av rekreasjonsanlegget er god med tanke på infrastruktur og 
tilgjengelighet. Fergeforbindelsen Brensholmen-Botnhamn gjør området svært tilgjengelig som turistområde. På 
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sommerstid kommer mange turister med båt fra Brensholmen til Botnhamn, og må reise langt for å finne et sted 
å overnatte.    

For å muliggjøre videre utvikling av området må det utarbeides en detaljreguleringsplan. Formålet med planen 
er å regulere avsatt areal til fritids og turistformål, småbåtanlegg, veg og frilufts-formål. Målsettingen med 
planen er å styrke turismen i kommunen og regionen, med fokus på bærekraftige og lokale løsninger. Planen vil 
bidra til å gi Senja større kapasitet når det angår reiseliv, både med flere overnattingstjenester og ulike 
aktivitetstilbud. Ved kysten preges mange gamle bygder av fraflytting, turisme er en av de næringene som best 
bidrar til å holde disse bygdene ved like, både ved å skape flere arbeidsplasser samt øke besøkende, som der 
igjen gir positive økonomiske virkninger til andre næringer. 

B Planområde og influensområde 

 
Planområde markert i stiplet rød linje.  

Planområdet dekker cirka 50 dekar, og er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF-formål. Planen omhandler 
både land og sjøarealer. Planområdet er allerede delvis bebygd med et våningshus, en landbruksbygning, naust, 
sjøbu, en hytte og en kai. Gården ligger noe skjermet ved siden av langstrakt kolle på gårdens nordøstlige side. 
Gården og bebyggelsen danner et åpent tun og er i hovedsak vendt sørøst/øst. 

Eiendommer innenfor plangrensen er gnr/bnr: 108/4, 108/10, 108/49, og grenser ellers mot 108/1, 
108/2,108/33, 108/39, 108/42, 108/56. Fremhevet skrift er eiendom i forslagstillers eie.  

Det er kjøreadkomst helt frem til planområdet. En kommer frem ved å kjøre gjennom fylkesveg 862 Botnhamn, 
og videre ut mot Laukvika på fylkesveg 7882. Det tar cirka 6 minutter å kjøre fra Bothamn mot Laukvika, cirka 55 
km fra Finnsnes by. Ved gården i Laukvik er det allerede etablert adkomst foran våningshuset med 
parkeringsmulighet ved gården. Et annet alternativ for å komme seg til Leirkjosen er fergeforbindelsen 
Brensholmen-Botnhamn, som forbinder Senja med Kvaløya.  
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Laukvika har et attraktivt friluftsliv, og resulterer i flere besøkende som velger å campe i området, for eksempel 
er det spesielt to fine strender i nærhet, nord for gården, og en langstrakt strand mellom Botnhamn og Laukvika. 
I Laukvika finnes det ellers natur som innbyr til rekreasjon og aktivitet, her for eksempel Giskhaugen, Astritind, 
eller til nærliggende vann ved Storvatnet eller Ginavatnet. Ellers er andre svært populære turer som Keipen eller 
Grytetippen i nærhet.  

 
Planområde  
Influensområde  

Formålet med planen er å utvikle området til et fritids- og turiststed. Et område ment for overnatting, med tilbud 
om ulike aktivitetstilbud – for eksempel fiske, nordlysobservasjon og rekreasjon. Planområdet ligger i et stille og 
rolig område med forholdsvis lite naboer rundt. Planområdet vil ta utgangspunkt i eksisterende gård, som ligger 
innenfor 100-metersbeltet fra strandsonen. 

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.  

Planområdet ligger noe avsidesliggende og delvis skjermet ved siden av en kolle. Samtidig har også andre 
eksisterende bygg i samme bukt, utsikt mot gården. Influensområdet strekker seg derfor noe sørover. 
Turistanlegget kan også påvirke de nærmeste arealer ved gravlunden, og vil generelt influere den nærmeste 
strandsonen og sjøen fra og med bukta i Leirkjosen og nordover mot Varden/Benkestokkan. Planen vil også 
kunne ha innflytelse på deler av naturområdet rundt hvor det er registrert beiteområde for rein. 

Sårbarhet for klimaendringer 
Flere episoder med ekstremnedbør er forventet i fremtiden, og resulterer i økt overflatevann. Hyppigere 
episoder med regn kan der igjen utløse hyppigere episoder med andre risikoelementer som steinsprang eller 
steinskred. Aktsomhetsområde for både stein- og snøskred er utenfor plangrense. Planinitiativet anses derfor 
ikke å være spesielt sårbar for skred. Se vedlegg 2 for identifisering av fysisk sårbarhet som flom og skred.  
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Foruten at deler av strandsonen vil påvirkes av fremtidig havnivåstigning og økt stormflonivå, er man ikke i 
denne fase kjent med andre forhold som tilsier at planen vil være spesielt sårbar. Tiltak vurderes og beskrives for 
de temaer med høy risikofaktor. 

Natur og miljøforhold 
I videre planarbeid skal natur og miljøforhold sjekkes og vurderes ihht. naturmangfoldloven. På planinitiativets 
fase er en ikke kjent med spesielle forhold innen natur og miljø som kan ha betydning for planen, se vedlegg 2 
for identifisering av ulike tema. 

Vurdering av strømforhold i sjø, avrenningsforhold på land og avløpsanlegg med godkjent rensing er sentrale 
tema. Ved terrenginngrep i sjø/ rundt ny havn må grunnforholdene sjekkes. 

Reindrift 
Det er registrert beiteområde for rein i området, og som reindriftsfaglig myndighet videre må uttale seg om når 
det gjelder mulig virkning av dette planinitiativet. Trekklei og oppsamlingsområde for rein er registrert sørover et 
stykke utenfor planområdet. 

Kultur 
Kulturmyndighetene vil få tilsendt oppstartsvarsel, og må da vurdere om det er nødvendig med befaring.  

Friluftsliv 
Planen vil være avhengig av å få tillatelse til å bygge innen 100metersbeltet ettersom hele gården inngår i denne 
sonen. Der det er ønskelig å utvikle, er det allerede bygd både i form av flytende og faste konstruksjoner. 
Forslagstiller ønsker å ta vare på friluftsområde innen planens grenser med håp om å kunne tilgjengeliggjøre 
området for interesserte. 

Planområdet er ellers i et område hyppig brukt til friluft (idylliske strender, koller, skjær med flotte 
utsiktspunkter i nærområdet). Dette har resultert i at folk camper ved gården (bak våningshuset).  

Imellom friluftsområder og planområdet ligger det en gammel gravlund som også må hensyntas i planleggingen. 
Forslagstiller er åpen for å finne løsninger for å hensynta de kvaliteter som forventes ved en gravlund. I planen vil 
det være viktig å søke løsninger som gir visuell mening i brytepunktet mellom gravlunden og gården.  

Trafikkmengde, - sikkerhet og adkomstforhold 
Planens hensikt er å øke kapasitet ved å blant annet bygge flere rom til utleie som følgelig vil resultere i mer 
trafikk. Det skal videre gjøres en enkel trafikkberegning for å kunne forutse antall økt trafikk til og fra området. 

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Det er ønskelig å regulere området til fritids- og turistformål for å kunne utvikle gården til et mindre turistanlegg. 
I dette ligger det å bygge flere enheter til utleie samt andre nødvendige tilhørende bygg. Man vil legge til rette 
for en trygg, skjermet havn der det er mulighet for rensing av fisk og oppbevaring av redskap. Det er ønskelig å 
utvikle en spisestue for gjestene (enten i nytt bygg eller i eksisterende) og skape bedre tilgang på friluftsområde i 
nærheten. Det er også nødvendig med ny parkeringsplass, mulig lokalisert bakom våningshuset, samt en garasje 
med mulig plassering på andre siden av fylkesvegen. 
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illustrasjon: skisse over tiltenkte formålsområder. (NB! Grenser er foreløpige og kan endres i videre planprosess) 

Område  Innhold 
BFT – Fritids-og turistformål - Det er ønskelig med en spisestue, en ny driftsbygning for oppbevaring av redskap og 

rensing av fisk, garasje og 4-5 nye utleiehytter. 
- utleiebygg tenkes plasseres på linje med eksisterende fjøs/langs kollen.  
    - Det kan bli aktuelt å fjerne eksisterende fjøs/naust. 
    - Plassering av ny driftsbygg/naust for oppbevaring av utstyr og mulighet for rensing 
av fisk tenkes plassert i nærhet til småbåtanlegget. (ca 1-2 stk)  
    - Spisestue kan bygges som nytt eller flytte inn i eksisterende bebyggelse. (1 stk) 
    - Garasje mulig plassert på andre siden av fylkesveg. (1) 
 
Omtrent 9 nye bygg 

LF - Friluftsformål Enkle tiltak som å rydde opp i eksisterende sti. 
 

VFS – Friluftsområde i sjø og 
vassdrag med tilhørende 
strandsone  

Videreføres som friluftsområde i sjø med tilhørende strandsone. 

BBS – Småbåtanlegg i sjø og 
vassdrag med tilhørende 
strandsone  

Det er ønskelig å utvikle en trygg havn plassert helt sør i planområdet. Dette vil 
innebære noe bearbeidelse av terreng rundt småbåtanlegg. Anlegget bør ha plass til 
cirka 10 småbåter. I området kan det mulig settes opp mindre flytebrygger. 
(Forslagstiller har vært og er i dialog med Troms Kraft vedrørende småbåtanlegget om 
mulig utforming ettersom det planlegges sjøkabel i planområdet. Det kan bli aktuelt å 
etablere båtutsett på linje med fremtidig sjøkabel) 
 

 



 

Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

8 

 
Illustrasjon: fremtidig utvikling av gården. Tas forbehold om mulig endring av antall bygg/plassering/stil. 

Prosjektet vil utvikles trinnvis. Første trinn ved selve våningshuset og eksisterende fjøs. Man ser for seg en 
fortetning med 4-5 nye bygg til utleie. Til slutt trinn 2 med småbåtanlegget og tilhørende landareal m/ diverse 
bygg relatert til sjøbruk og oppbevaring, samt mulig spisestue/felleshus. Planen er delt i faser for å blant annet 
sikre et godt samspill med Troms Krafts planer, som krysser gjeldende havneareal.  

D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Terreng vil være med å påvirke estetikk og volum. Det vil ellers være viktig å søke arkitektoniske løsninger som 
samsvarer med bebyggelsen i nærområdet, se for øvrig kapittel F. Bebyggelse skal ikke overstige 2 etasjer.  

Det vil settes rammer for type, plassering, høyder, arealer og utnyttelsesgrad av bebyggelse etter nærmere 
vurdering. Bebyggelsen skal formgis med tanke på omgivelsene og synlighet fra sjø.  

E Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Bebyggelse og tekniske anlegg skal planlegges ut fra gjeldende bestemmelser og tekniske forskrifter. 

Per dags dato har gården privat vannforsyning på vinterstid (cirka 55 meter vest fra Våningshus), og får forsyning 
fra Botnhamn vannverk på sommerstid. Gården er utstyrt med egen septiktank. Det vil være nødvendig å 
forbedre kapasiteten på både vann og avløp. Forslagstiller har behov for bedre elektrisk kapasitet, og har vært i 
dialog med kraftselskap om dette.  

DEL 2 

DEL 1 
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Krav i forhold til aktuelle miljøfaktorer, 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 aller andre praktiske funksjoner skal vises i plandokumenter i 
den utstrekning det er behov for det. 

Visuelle kvaliteter skal være tilpasset områdets funksjon og hensynta omgivelsene.  

F Virkning og tilpasning 
Leirkjosen rekreasjonsanlegg ligger under fylkesveg 7882 på ytterkanten av Nord-Senja. Campen ligger langs 
kysten, mellom fjell og åpen fjord, med rikelig tilgang på natur og friluftsområder. Det åpne landskapet mot hav, 
samt spredt bebyggelse langs FV 7882, sikrer god utsikt stort sett for alle langs hele Laukvika.  
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Illustrasjon: Planområde eksportert til Google Earth. (NB! Grenser er foreløpige og kan endres i videre planprosess) 

Laukvika var på 1800-tallet et vel etablert handelssted, og et naturlig knutepunkt for fiskere og annen skipsfart. 
På denne tiden slo folk seg ned så nært sjøen som mulig, og gjerne der naturen og terrenget gav dem en naturlig 
havn. I dag bærer Laukvik preg av fraflytting i tråd med mange andre kystsamfunn. Stedet fremstår som rolig og 
idyllisk med sin tilgang til strender, skjær, koller og fjell. Særlig på sommerstid er det derfor flere som søker seg 
hit for rekreasjon og friluft. Planinitiativet ønsker å videreføre gårdens opprinnelige relasjon til sjøen, bedre 
egnet for dagens behov.    

I denne planen vil viktige premisser være å hensynta overnevnte kvaliteter når det gjelder natur og 
friluftsinteresser. Andre viktige premisser gjelder arkitektur og skikk. Nye bygg skal ha en lokal forankring, og 
følge stedets terreng. Bebyggelsen på gården er samlet og danner et åpent landskapsrom sørvest. Gården kan 
sammenlignes med et tun. Bygninger ellers langs kysten er orientert mot sjøen og følger retninger som er gitt av 
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terreng. I denne planen vil man videreføre denne tradisjonen. Bygningene tenkes hovedsakelig plassert ved 
siden av hverandre slik det gjerne var i tidligere fiskevær. Arkitektur skal ikke dimensjoneres og formgis slik at de 
dominerer og bryter med den bebygde konteksten i nærområdet.  

Planinitiativet bidrar til å puste nytt liv på denne sjarmerende gården. Forholdene ligger allerede godt til rette for 
et turistanlegg med fergeforbindelsen Brensholmen-Botnhamn (satsingsområde ved regional næringsplan) like i 
nærhet. Videre er det kort avstand til andre attraktive frilufts-reisemål, idylliske strender, fjell, koller, skjær og 
alle mulighetene som finnes ved havet. Beliggenheten gjør det med andre ord mulig å utvikle et turistanlegg som 
er basert på lokale fortrinn. Arealer avsatt til turisme må kunne anses som et positivt initiativ ettersom turisme 
er en av de næringene som bidrar til å skape flere arbeidsplasser samt øke besøkende som der igjen gir positive 
økonomiske virkninger til andre næringer. 

 
illustrasjon: planområde eksportert til Google Earth. (NB! Grenser er foreløpige og kan endres i videre planprosess) 
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G Plansituasjon 
Kommuneplanens arealdel (tidligere Lenvik kommune), vedtatt 19.2.12, 
(sist rev. 7.12.2015) 

 
Hentet fra Lenvik kommunes nettside 10.01.2020, Landområdet er regulert til LNF-formål. Planområdet er markert på kommuneplanens 

arealdel med rød ring. 

§7 Byggeområder, generelle bestemmelser (Pbl. §20-4, første ledd nr 1.) 

(gjengitt i kort setninger) 

• For byggeområder gjelder støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 

• Innenfor registrert aktsomhetssone snøskred, steinsprang, jord og flomskred tillates ingen utbygging/ 
etablering av tiltak og anlegg. Alternativ skal det utføres ROS-analyser for å avkrefte risikonivået. 

• I områder der grunnforhold ikke er avklart settes krav om geotekniske grunnundersøkelser. 

• Ferdig gulvnivå i alle bygninger må være 5 m over middelvannstand (NN1954), unntak gjelder naust eller 
annen bebyggelse sin krever gjennom dens funksjon nær/lav beliggenhet mot sjøen. Ved detaljer analyse 
som viser at plan ikke påvirkes av større bølger kan min kote senkes til + 3.5. 

• Ved funn av sårbar flora og fauna innenfor reguleringsområdet skal det gjennomføres en vurdering 
basert på prinsippene i NML. 

• Inngrep i viktige naturområder/ typer og vassdrag skal unngås, det kreves nærmere utredning opp mot 
NML.  

• Den som står for planlegging av nye bygg må vurdere alternativer for å hindre at magnetfelt kan bli 
høyere enn 0,4µT. avstandsretningslinjer fra veileder skal hensyntas ved reguleringsarbeid.  

• Barn og unges interesser skal synliggjøres i planlegginga i h.t rikspolitiske retningslinjer, rundskriv T 2/08 
fra Miljøverndepartementet. 

Planområde 
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§8 LNF-område uten planbestemmelser (Pbl. §20-4, første ledd, nr 2) 

• I LNF-området kan ikke tiltak etter plan- og bygningsloven §§81, 86a, 86b og 93 og som ikke er knyttet 
til stedbunden næring (landbruk) finne sted. 

• Aktuelle avbøtende tiltak/bestemmelser fastsatt i areal ROS del 1 skal overholdes ved behandling av 
søknad om tiltak knyttet til stedbunden næring (landbruk) og ved behandling av dispensasjonssøknad. 

Planinitiativet er ikke i samsvar med arealformålet (LNF) gitt i kommuneplanens arealdel. For å muliggjøre 
utvikling må det omreguleres til fritids- og turistformål, frilufts-formål og småbåtanlegg.  

Kystsoneplanen, (tidligere Lenvik kommune) vedtatt 10.09.2015. og 
Kystplan Midt- og Sør-Troms lagt ut på høring 24.04.2019. 
Kystsoneplanen 

 
Hentet fra lenvik kommunes nettside 10.01.2020 

 

Kystsoneplanen, bestemmelser 

2.1 Flerbruksområder for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv NFFF 

Sjøarealer som er merket med påskrift NFFF er almene flerbruksområder som kan nyttes til natur, fiske og 
friluftsliv.  

a) Tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke tillatt. Dette er likevel 
ikke til hinder for legging og vedlikehold av infrastruktur som ikke er til ulempe for formålet (sjøledninger 
for vann, avløp, strøm- og telenett mv.) eller etablering av enkeltstående båtfortøyninger/anker. 

b) Ved etablering av faste eller flytende installasjoner med mer enn 10 båtplasser skal det utarbeides en 
reguleringsplan. 

Planområde 
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c) Ved utbygginger som omfatter mudring og flytting av masser skal grunnforholdene dokumenteres. Er 
det påvist eller mistenkes forurenset grunnen skal dette også undersøkes. Avklaringen skal 
dokumenteres ved søknad om rammetillatelse jfr PBL 11-9 nr. 8. 

Kystplan for Midt- og Sør-Troms 

 
Hentet fra interaktivt kart: https://arcg.is/04ySeS, 10.01.2020 

 

Kystplan for Midt- og Sør-Troms, bestemmelser 

4.3 Kombinerte formål NFFF 
Sjøareal som er merket med påskrift NFFF er allmenne flerbruksområder som kan nyttes til natur, ferdsel, fiske og 
friluftsliv. 

a) Tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke tillatt. Dette er likevel 
ikke til hinder for legging og vedlikehold av infrastruktur som ikke er til ulempe for formåler (sjøledninger 
for vann, avløp, strøm- og telenett mv.) eller etablering av enkeltstående båtfortøyninger/anker. 

b) Det kan foretas fremtidige utbygginger (moloer, kaier, havner, utdypninger av farled, etc.) etter 
avklaring gjennom reguleringsplan.  

c) Det kan gjennomføres følgene tiltak innenfor området uten reguleringsplan: mindre utvidelse av 
eksisterende kaier og moloer, bygging av mindre kaier, utlegging av flytebrygger mindre enn 12 m lang 
jf PBL 11-11 nr.3  

Planinitiativet er ikke i strid med bestemmelser når det gjelder areal avsatt til kombinert formål (NFFF) gitt i 
Kystsoneplanen og Kysplanen for Midt- og Sør-Troms. 

Planområde 

https://arcg.is/04ySeS
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Tilgrensende planer 
Troms Kraft  
Planen grenser mot Troms Krafts prosjekt ved Leirkjosen der de planlegger ny sjøkabel over plangrensen (se 
illustrasjon nedenfor). I planarbeidet fremover vil det være viktig med et godt samspill med kraftselskapet 
spesielt om hensynssoner og utforming av et nytt småbåtanlegg. I planinitiativets fase har både forslagstiller og 
plankonsulent allerede rådført seg med Troms Kraft. Etter særskilt møte med forslagstiller og kraftselskap 
28.01.2020 skal ikke planinitiativet være til vesentlig hinder for fremtidig kraftlinjer langs sjø. 

 
Illustrasjon: Kartutsnitt hentet fra atlas.nve.no 03.01.20 

 
Illustrasjon: Korrigert trase for sjøkabel over planområdet. Troms Kraft 05.02.2020 

Etter møte med kraftselskapet ble det informert om 10 m. nødvendig hensynssone rundt sjøkabel. Det ble også 
diskutert om muligheter for å etablere et båtutsett nærmest veg (innenfor BBS), på linje med sjøkabelen.  

Andre planer 

I kommuneplanens arealdel er det ellers regulert til LNF-område med spredt boligbebyggelse ved Gamneset, 
cirka 2,8 km fra Rekreasjonsanlegget ved Leirkjosen, der det er mulig å oppføre inntil 4 nye boliger. Tiltenkte 
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plan ved Leirkjosen vil ikke ha vesentlig virkning på dette arealet annet enn en mindre økning antall kjøretøy på 
fylkesveg.  

Plankonsulent er ikke gjort kjent med noen andre planer i området.  

H Vesentlige interesser 
Barn og unges interesser 
Trygge oppvekstmiljøer, møtesteder og mulighet for lek og aktivitetsfremmede omgivelser er viktige med hensyn 
til barn og unges interesser i planlegging. Ved anlegget legges det direkte til rette for aktivitetsfremmede 
omgivelser, her under bruk av nærliggende friluftsområder og sjørelaterte aktiviteter. På sett og vis bidrar 
initiativet til å videreføre viktig kulturarv til kommende generasjoner. 

Miljø og klima 
Bebyggelse må plasseres og utformes med tanke på energitilpasning og stedlige forhold. Det skal tilstrebes gode 
uteplasser. 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 få et attraktivt fritidsmiljø. Ved terrenginngrep i sjø må grunnforholdene sjekkes. 

Teknisk infrastruktur 
Det er ikke tenkt å anlegge nye kjøreveger i planområdet. Etablering av parkeringsplass og adkomstforholdene 
må avklares med statens vegvesen som vegmyndighet og Troms fylkeskommune som vegeier. Parkeringsplass 
kan med mulighet plasseres bakom våningshuset.  

Vannforsyning må forbedres ettersom det er begrenset kapasitet på det som er i dag. Septiktank må forbedres 
og dimensjoneres og utformes etter krav satt av kommunen.  

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

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

Stedbunden næring  
Reguleringsplanen legger til rette for en ønsket utvikling av stedbunden næring. Fritids- og turistformål ønskes 
tett knyttet til tradisjonelle kyst- og friluftsaktiviteter. Gården bidrar til å videreformidle store deler av 
kulturarven om den nordnorske fiskerbonden både til turister og fremtidens generasjoner.  

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 samfunnssikkerhet skal ivaretas. Der det viser seg nødvendig med 
avbøtende tiltak, vil disse beskrives. Planmyndighetens mal benyttes.  

Sammenstilling av forundersøkelser i fase for planinitiativ: 

Tema Kommentar 
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Snøskred Utenfor aktsomhetsområde. 
Jord- og flomskred Utenfor aktsomhetsområde.  
Radon Aktsomhetsområde for radon registrert i 

planområdet, med potensielt høyt nivå. Det er ikke 
gjort målinger på radonnivå i området som vi er kjent 
med. 

Naturområder Ingen registrerte viktige naturtyper/områder 
innenfor eller utenfor planområdet.  

Landbruk/reindrift Det er registrert beiteområde for rein i planområdet.  
Registrert vårbeite, kalvings land og vinterbeite, 
senvinterland for reindrift.   
 
Registrert trekklei i området rundt og utenfor 
plangrenser, og oppsamlingsområde ca. 1 km utenfor 
planområde.  

Kulturminner På gården er det tre SEFRAK-registrerte bygg. 
Våningshuset, landbruksbygningen ved siden av og 
naustet. 

Infrastruktur Plangrensen følger linjen til et distribusjonsnett (22 
kV) på vest siden. Plankonsulent er gjort kjent med at 
Troms Kraft har planer om å legge sjøkabler og 
luftledning (132 kV) i området. Forslagstiller har vært 
i dialog med kraftselskap og planen anses ikke å være 
til hinder for Troms Krafts planer. 
 
Kapasiteten på vann og avløp må forbedres. 
Asfaltert veg, vegbredde cirka 4 m. 

Friluftsliv, lek, idrett Planområdet ligger delvis innenfor registrert viktig 
friluftsområde. Planen ligger også innen 
100metersbeltet i strandsonen, hvor det potensielt 
kan foreligge verdifulle friluftsområder.  

Forurensning Det er liten risiko for at planområdet berøres av 
forurensning. 

Trafikk Lite trafikk til og fra planområdet, lite 
gjennomgangstrafikk. ÅDT 100.   

Grunnforhold  Innenfor marin grense. Registrert tynn hav- og 
strandavsetning. Usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen. Grunnlendte områder/hyppige 
fjellblotninger. Registrert noe humusdekke/tynt 
torvdekke over berggrunn, samt bart fjell. 
 

 

Det vil settes krav til konstruksjoner for å imøtekomme fremtidig havnivåstigning og stormflo. Under avklaringer 
med kraftselskapet er det gjort klart at planinitiativet ikke er til spesielt hinder. Hensynssone settes inn i plankart. 
Grunnforhold trenger nærmere vurdering ettersom det er ønskelig å bygge i strandsonen og m.h.t potensiell 
kvikkleirerisiko/områdestabilitet. Risiko for høyt radonnivå kan løses gjennom konkrete målinger og tiltak i 
bygninger. Når det gjelder strandsonen og verdifulle friluftsområder, er det et ønske om å legge bedre til rette 
for dette. Vedrørende reindrift må reindriftsmyndighetene gi innspill når det gjelder mulige virkninger, ettersom 
planen inngår i registrert beiteområde. Tilsynelatende anses planen ikke å ha vesentlig virkning på reindrift 
ettersom planen tar utgangspunkt i fortetning av eksisterende gård, langs etablert infrastruktur og dermed ikke 
vil spise opp nytt urørt terreng.  
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De viktigste og mest kritiske momenter er sjekket ut i dette planinitiativet, og er synliggjort i de vedlagte 
kartutsnitt (vedlegg 2). Kilder er oppgitt over hvert kartutsnitt.  

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, Senja kommune  
o Senja kommune brann, byggesak  
o Den norske kirke, Lenvik menighet 
o Fylkesmannen i Troms  
o Troms fylkeskommune  
o Berørte myndigheter med innsigelseskompetanse:  

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

o Eventuelt andre berørte parter etter opplysning fra planmyndighet  

K Samarbeid og medvirkning 
Oppstartsmøte 
Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen 09.03.2020 (Se eget referat). Under møtet ble det rådet om 
å redusere antall planlagte bygninger med 9 (De som var plassert ut mot sjøen), og dermed revidere det 
opprinnelige planinitiativet. Antall utleiebygninger er nå redusert ned til 4-5 bygninger (tenkt plassert ved 
gården/på linje med eksisterende fjøs).   

Om det gis klarsignal varsles planoppstart ved brev og annonse som beskrevet i punkt J/referat fra kommunen. 

Særmøter 
Det er allerede holdt et møte mellom Kraftselskap og forslagstiller 28.01.20. Det vil være viktig å holde god 
dialog med Troms Kraft Nett. 

Innspill til planoppstart vil synliggjøre om det er behov for andre særmøter med sektormyndigheter, naboer og 
andre interessegrupper. 

Informasjonsmøte 
Det er gjennom hele prosessen mulig for interesserte å stille spørsmål til, og få informasjon fra plankonsulenten. 
Kontoret er ellers åpent for de som ønsker mer informasjon.   
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Hvis det kommer innspill som viser det nødvendig, kan det tilbys et informasjonsmøte for naboer og 
hjemmelshavere i området.  

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)

 

Sammendrag kartlegging vedlegg I og II 
Se skjematisk gjennomgang av KU vedlagt dette dokument (vedlegg 1) 

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: 

12. Turisme og fritid 
c) Feriebyer, hotellkomplekser 

Tatt til betraktning dagens bruk og planens fortetning av eksisterende situasjon, vurderer plankonsulenten 
endringene som lite vesentlig. Det kan likevel være aktuelt å vurdere nærmere konsekvenser med hensyn til §10 
punk b)/d), herav spesielt reindrift om innspill viser der nødvendig. 

Andre vesentlige tema i planarbeidet vil bli belyst i tilstrekkelig grad gjennom ROS-analyse, NML-vurdering og 
andre konkrete vurderinger i prosjektet.  

Opplysninger fra forslagsstiller jf. §9 
Opplysninger som skal fremlegges av forslagsstiller før oppstartmøte er angitt i forskriftens §9: 

Forslagsstiller skal gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn etter §10. Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av: 

a) Planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle rivningsarbeider 
b) Miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 
c) Planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og produksjon 

av avfall 
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d) Forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser 

Kriterier for vurdering om en plan kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn jf. §10 
Kriterier for vurdering om en plan kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn skal gjøres av ansvarlig 
myndighet (Senja kommune) er angitt i forskriftens §10.  

Forslagsstiller skal også selv gjøre en foreløpig vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger basert på 
kjent kunnskap.  

Forslagsstillers foreløpige vurdering om vesentlige virkninger 
Vurderingen er basert på forskriftens §10 og veileder, kommentarutgave av 29.06.2017. Størrelse og om virkning 
er reversibel er de viktigste elementene i vurderingen 

Egenskaper ved planen eller tiltaket (2. ledd) 
a) Størrelse, planområde og utforming 
Beskrivelse Vurdering 
Planområdet dekker cirka 50 dekar totalt og 
omhandler både land og sjøarealer.  
Planområdet dekker en eksisterende gård med 5 
bygg og en eksisterende kai. Gården leies i dag ut 
turister. 

Formålet med planarbeidet er å omregulere området 
(Fra LNF til fritids- og turistformål, småbåtanlegg, 
friluft og veg) for å muliggjøre videre utvikling av 
bygg allokert til turisme. 
Planen tar utgangspunkt i den eksisterende gården, 
hvor det er ønskelig å bevare dets særpreg og gi nye 
bygg en stedsforankret og tilpasset form og stil. Det 
er ønskelig å forsterke gårdens og bebyggelsens 
relasjon til havet.  
I sjø skal det utvikles småbåtanlegg med brygge med 
plass til ca 10 småbåter, dette innebærer noe 
bearbeidelse av terreng og utdypning av sjø. Det 
vurderes også etablering av båtutsett langs fremtidig 
sjøkabel. 
 
Bebyggelsen skal plasseres og utformes 
hensiktsmessig for å ivareta naboer og terreng på 
best mulig måte.  

b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 
Beskrivelse Vurdering 
Planen forutsetter ikke bruk av naturressurser for 
gjennomføring eller drift.  

Ikke relevant  

c) Avfallsproduksjon og utslipp 
Beskrivelse Vurdering 
Avfallsproduksjon Liten avfallsproduksjon må påventes med tanke på 

overnattingstjenester og restaurant. 
Avfallsproduksjon er begrenset til innenfor 
planområdet.  

Utslipp Flere utleieenheter /m spisestue vil tilsynelatende 
resultere i en liten økning i trafikksituasjon, og som 
kan påvirke CO2-utslipp.  
 
Trafikk mot planområdet hovedsakelig gjennom 
privatbil, eventuelt kan det løses kollektivt, med 
minibuss. Fergeforbindelsen mellom Brensholmen og 
Botnhamn bidrar til en alternativ reiserute for 
turister som søker seg til Nord-Senja.   

d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 
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Beskrivelse Vurdering 
Ulykke ved brann, sjø og i trafikk  Det vil alltid være en risiko for ulykke ved brann, 

trafikk eller sjø. Potensielle ulykker ved båt eller 
trafikk til og fra gården vil tilsynelatende ikke ha store 
konsekvenser på omkringliggende arealer.  

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene (3. ledd) 
a) Verneområder etter naturmangfoldloven kap. V eller markaloven §11, utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven kap. VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og -vassdrag, 
objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 
Beskrivelse Vurdering 
Vern etter naturmangfoldloven eller markaloven Ikke relevant  
Utvalgte naturtyper (NML kap VI) Det er ikke gjort funn på utvalgte naturtyper 
Prioriterte arter Det er ikke gjort funn på prioriterte arter. 
Vernede vassdrag Ikke relevant  
Nasjonale laksefjorder og -vassdrag Ikke relevant  
Objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven 

Det er ikke gjort funn på fredete kulturminner/miljø.  
 
3 SEFRAK-registrerte bygninger datert til 1900-tallet. 
Kulturminnemyndighetene må vurdere om det er av 
større betydning.  

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og -miljø, viktige 
mineralressurser, stor betydning for samisk utmarksnæring og reindrift og områder som er særlig viktige for 
friluftsliv 
Beskrivelse Vurdering 
Truede arter eller naturtyper Ikke relevant  
Verdifulle landskap Planområdet ligger ikke i registrert kulturmiljø eller 

landskap med vesentlig betydning.  
Verdifulle kulturminner/kulturmiljøer Ikke gjort registreringer på verdifulle 

kulturminner/miljøer. 
 
Laukvika, som fraflyttet gammel bygd kan likevel ha 
lokal verdi i form av kulturlandskapet eller enkelte 
bygg. Å utvikle gården bidrar til å holde det vedlike, 
sjø-rettet aktivitet bidrar til å holde et eventuelt 
verdifullt kulturlandskap vedlike.  

Nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser Ikke relevant  
Områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring og reindrift. 
 
Det er registrert beiteområde (senvinterland, 
intensivt brukt og kalvings- og tidlig vårland) for rein i 
området. Flyttlei og oppsamlingsområde for rein er 
registrert en del utenfor planområdet. Trekklei 
omkring, utenfor planområde. 

Planen vil utvikle eksisterende gård/ bygge lenger 
ned mot sjøen og ikke beslaglegge urørt mark, med 
det kan det tenkes at planen ikke blir til spesielt stor 
hinder for reindriften. 
 
Sammenheng og om beiteområdet/trekkleiet har stor 
betydning for utmarksnæringer må 
reindriftsmyndighetene uttale seg om i forbindelse 
med varsling av planen. 

Områder som er særlig viktige for friluftsliv. 
 
100-metersbeltet 
Registrert viktig friluftsområde i deler av 
planområdet. 

Det er registrert viktig friluftsområde innenfor deler 
av planområdet (nord, mot Varden og Jekthamna). I 
tillegg er planområdet lokalisert innenfor 100-
metersbeltet i strandsonen, der områder er mulig 
interessant i et frilufts perspektiv. 
 
Forslagstiller ønsker å ivareta friluftsområdet imellom 
gården og sjøen ved å begrense utbygging til primært 
gården.  
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Det tenkes plassert bygninger i strandsonen, 
hovedsakelig ved gården. I vurderingen av utbygging i 
strandsonen må man se på sammenhengen mellom 
arealformålet på land, og formålet i sjø. Utbyggingen 
på gården vil være avhengig av nærhet til sjø (fast og 
mindre flytende brygger, redskapsbod/naust for 
rensing av fisk). Gården er allerede orientert mot 
sjøen, og det eksisterer allerede faste og flytende 
konstruksjoner som forbinder sjø og land.  

c) Statlige planretningslinjer, - bestemmelser, regionale planbestemmelser i medhold av pbl av 27. juni 2008 
eller rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer gitt i medhold av pbl av 14.juni 1985 
Beskrivelse Vurdering 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal, 
transportplanlegging, strandsone, klima- og 
energiplanlegging 

Planen må ses positivt på i forhold til statlige 
planretningslinjer blant annet ved at; 
 
- Viktige premisser i planarbeidet er å søke 
klimatilpassede løsninger.  
- Lokaliseringen ligger til rette for alternative 
transportmuligheter – her blant fergeforbindelsen 
Brensholmen – Botnhamn, hvor det også foreligger 
bussforbindelser. Gården ligger i nærhet til 
Botnhamn, et knutepunkt med servicefunksjoner. 
Planen kan bidra å forsterke Botnhamn som 
knutepunkt.  
- Når det gjelder strandsonen må arealbruken på land 
og sjø ses i sammenheng. Gården har en naturlig 
relasjon til sjøen der hvor fiske har vært helt sentralt. 
Planen vil utvikle dette området bedre egnet for 
stedsforankret aktivitet ved å forbedre forholdende 
ved havna. Utbygging utvikles som fortetting av 
gården hvor andre verdifulle områder, som 
friluftsområde holdes utenfor.  
- Tiltak i sjø, som brygger, rorbu og sjørettet 
reiselivsanlegg bør tillegges vekt i vurderingen opp 
mot utbygging i strandsonen.  
- En viktig næring for kystsamfunnene er turisme som 
bidrar til økonomisk grunnlag for fremtiden. Regional 
næringsplan for Midt-Troms (2018-2022) beskriver 
nettopp behovet og mulighetene for turistnæring i 
regionen. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, verna 
vassdrag 

Arealene er ikke eksponert for støy, særlig trafikkfare 
eller forurensning. Det er rikelig med grøntområder i 
området som barn og unge kan utfolde seg i på 
sommer og vinter, og som også gir muligheter for 
samhandling mellom ulike aldersgrupper.  
At utviklingen av turistanlegget knyttes til 
stedsbaserte aktiviteter, som fiske, sightseeing etc. 
gir generasjoner etter oss en viktig kjentskap til 
stedets og menneskets tidligere avhengighetsforhold 
til havet.   

Rikspolitisk bestemmelser for kjøpesentre Ikke relevant  
d) Større omdisponering av LNF(R) områder eller områder regulert til landbruk og er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 
Beskrivelse Vurdering 
Områder regulert til LNF(R) Ikke relevant 
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LNF(R) i kommuneplanens arealdel Landarealene er i kommuneplanens arealdel regulert 
til LNF-formål. Selve gården som skal utvikles, er 
allerede beslaglagt og bebygd. På gården er det 
registrert en liten del som dyrkbar fremfor 
våningshuset. Nye bygg er ikke tenkt plassert på 
dette området (se kapittel C) og vil med andre ord 
ikke frata muligheter for fremtidig 
landbruksproduksjon ved gården. Jordbruksarealet er 
heller ikke en del av et større sammenhengende 
jordbruksområde. 
På grunn av dette, og at ny bebyggelse vil tilpasse seg 
eksisterende gård anser vi det slik at planinitiativet 
tilsynelatende ikke vil ha spesiell vesentlig innvirkning 
ved en omregulering.  
 
Laukvika er videre et attraktivt reisemål på grunn av 
sin idylliske beliggenhet. Mange turister camper i 
området, her iblant også bakom gården. Ferga 
mellom Brensholmen og Botnhamn knytter Kvaløya 
mot Senja, og gjør området svært tilgjengelig og godt 
egnet for turisme.  
Det er videre i forslagstillers interesse i å 
opparbeide/ta vare på verdifulle friluftsområder på 
eiendommen (øst for gravlunden). 
 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 
Beskrivelse Vurdering 
Miljøkvalitetsstandard for vann.  
 

Registrert god vanntilstand ved Leirkjosen. Ikke gjort 
registreringer på sårbare/truede arter relatert til 
sjøen. 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 
Beskrivelse Vurdering 
Luft, vann, støy  Støy er hovedsakelig begrenset til anleggsfasen. 

Aktiviteter er begrenset til sjø og natur rundt. 
området brukes hovedsakelig til rekreasjon.  
 
Det forventes en liten øking i trafikk som vil kunne gi 
noe mer CO2-utslipp. Fylkesvegen har registrert lav 
ÅDT på 100 og bør ha kapasitet nok til den økningen 
utviklingen gir. Det kan organiseres minibusser for 
turister som frakter dem til og fra området. 
Rekreasjonsanlegget er av mindre størrelse og vil 
verken bidra til særlig betydelig forurenset luft, vann 
eller støy som gir konsekvenser for befolkningens 
helse. Planområdets kystnære plassering sikrer god 
luft.   

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 
Beskrivelse Vurdering 
Forurensning til luft Ikke vesentlig, se for øvrig punkt f) 
Forurensning til vann Ikke vesentlig 
Forurensning til sedimenter Ikke vesentlig 
Forurensning til grunn Ikke relevant  
Ubehagelig lukt Ikke relevant  
Støy Støy som følge av byggevirksomhet er 

periodebetinget.  
Støy som følge av trafikk anses som marginalt. 
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Stråling Ikke relevant  
Klimagass Ikke vesentlig  
h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom 
Beskrivelse Vurdering 
Flom og skredfare. 
 
Aktsomhetsområde for flom er registrert i deler av 
strandsonen/ på gården. Aktsomhetsområde 
snøskred går noe inn på plangrensen helt vest ved 
fjellveggen.  

Utbygging er ikke foreslått i området registrert som 
aktsomhetsområde for skred. Aktsomhetsområde for 
flom dekker større deler av strandsonen og har med 
andre ord vesentlig betydning, og som vil sette krav 
og premisser for videre utbygging av området. 

 

Egenskaper ved virkningene (4. ledd) 
Beskrivelse Vurdering 
 Virkningenes intensitet og 

kompleksitet 
 Sannsynlighet for at 

virkningene inntreffer og 
når de inntreffer 

 Varighet og hyppighet 
 Mulighet for å begrense 

eller reversere virkningene 
 Om virkningene strekker 

seg over landegrensene 
 Samlede virkninger av 

forslaget til plan eller tiltak 
og andre eksisterende, 
godkjente eller planer eller 
tiltak 

Områder med betydning for reindrift: 
1. intensitet og kompleksitet må vurderes nærmere av reindriftsfaglige 
sektormyndighet i forbindelse med varsling av planstart. 
2. Hele planområdet berører senvinterland og deler av det er berørt av 
kalvings- og tidlig vårland. Sannsynligheten for at virkninger av denne 
planen inntreffer må vurderes nærmere av reindriftsfaglige. 
3. Varighet og hyppighet av disse virkningene må vurderes nærmere av 
reindriftsfaglige. 
4. Muligheter for å reversere virkninger innebærer sanering av bebyggelse 
eller nedleggelse av aktiviteten i området.  
5. Ingen virkninger utover landegrenser 
6.samlede virkninger tatt til betrakting kontekst, anses som vesentlig små 
ettersom stedet i hovedsak brukes som fritidsområde der flest besøkende 
kommer ved sommerstid. Gårdens beliggenhet og planene om å fortette 
gården, taler for at planen potensielt gir mindre virkninger ettersom ingen 
ny jord blir beslaglagt. Reindriftsfaglige må likevel gi en vurdering om 
planen. 
 
Områder med betydning for havnivåstigning, tidevannsflom, flom:  
1.intensitet i forhold til klimaendringene er økende. Kompleksiteten er ikke 
spesielt høy.  
2.Havnivåstigning, tidevannsflom, stormflo er sannsynlig. 
3. Hyppighet øker i forhold til klimaendringene, tidevannsflom, stormflo 
følger månesyklus og værforhold. Havnivåstigning vil være en varig faktor.  
4. det stilles tekniske krav for å sikre mot virkninger ved å stille krav til 
nivåer og utførelser av bygninger og anlegg.  
5.planen vil ikke ha noen virkninger utenfor landegrenser. 
6. Hensyn til klimaendringer er viktige i planarbeid. Krav til nivå, 
bebyggelse, dokumentasjon, og andre tema som overvannshåndtering vil 
være med på å senke de samlede virkningene området potensielt kan bli 
utsatt for i fremtiden.  

 

Konklusjon 
Både næringsplan for Lenvik (2015-2019), kommuneplanens samfunnsdel (2020-2032), og regional næringsplan 
for Midt-Troms (2018-2022) uttrykker behovet for flere overnattingstjenester. Planinitiativet vil legge til rette for 
flere turistnæringer med tilbud om både overnattingstjenester og aktiviteter basert på lokale fortrinn. Videre vil 
det bidra til å styrke kommunen som reisemål, og gi positive ringvirkninger til andre næringer ved 
lokalsamfunnet. Næringsutvikling i flere deler av kommunen bidrar til å opprettholde og legge basis for levende 
bygder. Turistanleggets fokus på natur- og friluftsaktiviteter er positivt i et folkehelseperspektiv, og gir barn og 
unge varierte muligheter på utfoldelse, lek og samvær i fremtiden. 
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Planen samsvarer ikke med kommuneplanens arealdel, og for å realisere planen må området reguleres til fritids- 
og turistformål m.m. Etter vurderinger i planinitiativets fase, vil tilsynelatende planen la seg gjennomføre uten at 
det blir til spesielt stor hinder, eller med alvorlig innvirkning på natur, miljø, arter, helse og andre forhold. Ny 
bebyggelsen tenkes plassert som fortetning av eksisterende bebyggelse, og vil slik tilsynelatende ikke ha svært 
alvorlig innvirkning på reindrift, friluftsområder eller strandsonen. I videre planarbeid er det likevel helt 
nødvendig å få egen uttalelse fra reindriftsfaglige interesser for å kunne vurdere og ivareta reindriften nærmere. 
Gården består ellers av lite dyrkbar jord. Nye bygg vil ikke påvirke de arealer som er registrerte som dyrkbare. 
Turistanlegget vil være relativt lite. Viktige premisser er blant annet å tilpasse bebyggelsen konteksten den 
inngår i, utvikle gården i et bærekraftig lys med fokus på miljøvennlige løsninger, klimatilpasninger, samt 
tilgjengelighet (med tanke på friluftsområder og strandsone).    

Tatt til betraktning at Senjaregionen har fått økende oppmerksomhet som reisemål, bør det være rom til å se på 
muligheter for å omdisponere enkelte områder for turistnæringer. Laukvika har allerede en viktig forbindelse 
mellom Brensholmen – Botnhamn, som gjør området svært tilgjengelig som reisemål. Turistnæring bør videre 
ses i sammenheng med lokalsamfunnet. Gården ved Laukvika legger grunnlag for sysselsetting, og kan være med 
på å ta vare på kulturlandskap og kulturarv gjennom bruk som egnes for dagens og fremtidens formål. 

Plankonsulent vurderer at det ikke er nødvendig med en full konsekvensutredning og planprogram for denne 
planen.  
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VEDLEGG 1 
Skjematisk gjennomgang om planen havner under forskrift l eller ll om konsekvensutredning. 

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 

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 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

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 

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 



 

Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

28
 

A. Planer og tiltak Relevans i plan 

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 

b) Gruvedrift under jorden. Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

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 

a) Koksverk (tørrdestillasjon av kull). Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

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 

f) Bygging av innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I, samt 
kanalisering og flomsikring. 

Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

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, det planlegges et mindre 
båtanlegg med ca 10 båtplasser 

c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 
utbygging. 

Ja 

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 
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VEDLEGG 2 
Temasjekk  
Arter 
Kilde: artsdatabanken.no, hentet 03.01.2020 

Det er gjort funn på en fremmedart ved Leirkjosen, Tromsøpalme (SE) langs veien (lilla rundinger) og livskraftige 
karplanter nord mot Jekthamna, grønne ringer. Ærfugl (NT) nord for Skurveneset, ornasje ring.  

 

Friluftsliv 
Kilde: Miljoatlas.miljodirektoratet.no og Tromsatlas.no, hentet 03.01.2020 

Registrert friluftsområde nord, utenfor planområdet. Ellers en del områder langs strandsonen som er registrert 
som potensielle friluftsområder.  
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Planområdet er innenfor 100-metersbeltet. 
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Fiskeri og havbruk 
Kiklde: kart.kystverket.no, hentet 30.01.2020 

Registrert område hvor det drives/har blitt drevet fiske (gjennom yrke, fritid eller turisme) med passive og aktive 
redskap. 

 

Gyteområder 
Kilde: kart.kystverket.no, hentet 30.01.2020 

Registrert gyteområde utenfor planområdet, i overkant av 300 meter fra plangrense. 
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Farled 
Kilde: kart.kystverket.no, hentet 03.01.2020 

Farledsareal cirka 500 meter fra plangrense, ca 1 km til biled. 
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Trafikktetthet, skipstrafikk  
Kilde: miljoatlas.miljodirektoratet.no, hentet 03.01.2020 

Lav trafikktetthet på sjø 

 

 

Sjøsikkerhet 
Kilde: kart.kystverket.no, hentet 03.01.2020 

Lav sannsynlighet for ulykke, heller ingen registrerte sjøulykker.  
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Sjøbunn, dybde 
Kilde: atlas.NVE.no, hentet 10.01.2020 
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Vanntilstand 
Kilde: miljoatlas.miljodirektoratet.no, hentet 03.01.2020 

Registrert god vanntilstand ved Leirkjosen 
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Kulturminner 
Kilde: miljoatlas.miljodirektoratet.no, hentet 03.01.2020 

SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet. Dette gjelder tre bygninger (våningshuset, driftsbygning og naust), 
datert til 1900-tallet 

 

 

Inngrepsfri natur  
Kilde: miljoatlas.miljodirektoratet.no, hentet 03.01.2020 

 

Planområde 
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Dyrkbar jord, bonitet 
Kilde: kilden.nibio.no, hentet 03.01.2020 

Registrert enkelte områder som dyrkbar. Kart for bonitet viser Snaumark som er lite dyrkbart med frisk 
vegetasjon og ellers impediment skog. 
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Elvenett, nedbørfelt 
Kilde: atlas.nve.no, hentet 03.01.2020 

Vassdragsområde 194 
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Nettanlegg 
Kilde: atlas.nve.no, hentet 03.01.2020 

Det går et distribusjonsnett (22 kV) i overkant av planområdet. Registrert planlagt luftledning og sjøkabel (132 
kV) som krysser planområdet (se .  
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Ikke utbyg nettanlegg: 

 

 
Illustrasjon: Korrigert trase for sjøkabel over planområdet. Troms Kraft 05.02.2020 
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Flom aktsomhetsområde 
Kilde: atlas.nve.no, hentet 03.01.2020 

Aktsomhetsområde flom innenfor planen. 

 

Stein og snøskred, aktsomhetsområde 
Kilde: atlas.nve.no, hentet 03.01.2020 

Aktsomhetsområde utenfor plangrense. 
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Marin grense 
Kilde: Atlas.nve.no, hentet 03.01.2020 

Planområde er innenfor marin grense. 
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Løsmasser 
Kilde: geo.ngu.no, hentet 03.01.2020 

Tynn hav- og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Grunnlendte 
områder/hyppige fjellblotninger. Registrert noe humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn, samt bart fjell. 
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Reindrift 
Kilde: kilden.nibio.no, hentet 03.01.2020 

Området er innenfor reinbeiteområde Troms, reinbeitedistrikt 15 Nord Senja. Det er registrert vårbeite, 
kalvingsland og vinterbeite, senviterland for reindrift.   

 

 

Oppsamlingsområde cirka 1 km sørvest for planområdet. Trekklei cirka 700-800 meter fra senter av planområde. 
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Radon, aktsomhet 
Kilde: miljoatlas.miljodirektoratet.no, hentet 03.01.2020 

 

 

Planområde 
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Trafikk 
Kilde: vegvesen.no, hentet 03.01.2020 

Registrert ÅDT på 100 ila 2018 langs strekningen (FV7882) som vist på illustrasjon under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområde 



 

Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

50
 

Klimaendringer, Europa 
Kilde: miljoatlas.miljodirektoratet.no, hentet 10.01.2020 

Treff viser endringer i ekstremnedbør 1,1 til 5 dager (gjennomsnittlig antall dager for 2071 - 2100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområde 
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Andre temaer som er sjekket på Miljøstatus.no og NVE.Atlas pr 10.01.2020, men uten treff: 

o Vannmålinger – kjemi og biologi 
o Vassdrag verneplan 
o Laks (laksefjorder, laksevassdrag, sjølas, laksekart) 
o Tur- og friluftsruter 
o Marint vern 
o Marin verneplan 
o Korallområder 
o Havområder – høy økologisk verdi 
o Marine naturtyper 
o Forurenset grunn  
o Sjømat – advarsler 
o Kvikksølv i fisk og blåskjell  
o Erosjonsrisiko 
o Jord- og flomskred 
o Kvikkleire 
o Kulturlandskap (utvalgte/verdifulle) 
o Kulturminner (Askeladden) 
o Skredhendelser  
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