
Møteprotokoll 
Utvalg: Utvalg for samfunnsutvikling 

Møtested: Skaland-Kommunehuset på Skaland – Kommunestyresalen 

Dato: 26.08.2020 

Tidspunkt: 10:00--14:00 
 

Til stede:    
Navn Parti Funksjon Varamedlem for 
Torkel Johnsen FRP Leder  

Roy-Willy Hansen SP Nestleder  

Trond Abelsen AP Medlem  

Daniel Jensen H Varamedlem Christine Johansen 

Anders Killie Solli SP Medlem  

Tor Atle Aune SL Medlem  

Louis S. Edvardsen H Medlem  

Ole Roger Storås AP Medlem  

Grete Pedersen SP Medlem  

Hilde Lisbeth Strand MDG Medlem  

 

Fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Alf Ingvart Rørbakk Kommunalsjef 

Sylvia Friedrich  

Wenche Pedersen Virksomhetsleder 

Geir Fredriksen  

Asbjørn Beyer Log Servicemedarbeider 

 



 
 
 
 
 
 
 
Merknad i møte: 
Arbeiderpartiets representant Åsta Sortland meldte forfall – det møtte ikke varamedlem fra listen. 

Innkalling: Godkjent 
Saksliste: Godkjent m/spørsmål om referatsaker. Dette tas opp i neste møte. 

Tor Atle Aune (SL) med spørsmål om campingvogn på Silsand. 
Louis S. Edvardsen (H) med spørsmål om rørdimensjonen vanntilførsel vanningsanlegg til 
Silsandhallen og igangsetting av entreprenørarbeid gangvei til Islandsbotn. 
Tor Atle Aune (SL) med spørsmål om Fjordgård-utbyggingen er lagt ut på anbud. 
 
Kommunalsjef Alf Rørbakk svarte på spørsmålene. 

Anders Killie Solli og Hilde Lisbeth Strand  ble valgt til å godkjenne protokollen. 

Orienteringer: 

 Wenche Pedersen orienterte om Gjeska – statlig sikring og grunnleggende istandsetting av 
friluftslivsområde.  

o Nasjonalparkforvalter Ingve Birkeland fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
supplerte orienteringen. 

 Geir Fredriksen orienterte om Senjahopen fiskerihavn. 

 Wenche Pedersen orienterte om Ersfjordstranda – statlig sikret friluftslivsområde, nytt 
servicebygg. 

Per-Tore Storelvmo, prosjektleder i Troms Kraft Nett, orienterte om konsesjonssøknaden med 
vurderinger av traséalternativene og svarte på spørsmål. 

Etter møtet var det befaring av Ersfjordstranda friluftslivsområde og Senjahopen fiskerihavn. 

 

Møteprotokollen er godkjent i møte/blir godkjent i neste møte



 
 

Utvalg: Utvalg for samfunnsutvikling 
Møtedato: 26.08.2020 
Sak: 106/2020- 

Behandling 

10 repr. tilstede 

Innstillingen var vedtatt med 5 mot 5 stemmer. 

Anders Killie Solli (SP) fremmet to tilleggspunkt: 

 UFS ber forslagsstiller hensynta at planområdet grenser mot gravlund. Av denne grunn vil 
Senja Kommune være kritisk til alle andre utnyttelsesformer av nærområder, til gravlunden 
enn friluftsområde hvor camping, faste installasjoner og lignende ikke tillates. (Som 
nærområde til gravlunden ansees som ca. 50m) 

 Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med forslagsstiller med tanke på å utvide planområde 
for sikre helhetlig bruk av områdene rundt gravlunden. 

10 repr. tilstede. 

Tilleggspunktene var enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Utvalg for samfunnsutvikling (UFS) som planutvalg i Senja kommune tilrår: 

1. UFS er positivt innstilt til foreliggende forespørsel om å endre kommuneplanens arealdel fra 

LNFR til fritids- og turistformål i det aktuelle området. Ønsket arealbruksendring er betinget av 

vedtatt detaljregulering for område før søknad om tillatelse til tiltak (bygge- og delingssøknad) 

kan fremmes. 

2. Planinitiativet er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) 

kapittel 2 §§ 6 og 8. Med hjemmel i forskrift om konsekvensutredning § 8 bokstav a og § 10 

bokstav d, fastslår planutvalget at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning uten 

planprogram. 

3. UFS vedtar at aktuell privat detaljreguleringsprosess Leirkjosen rekreasjonsanlegg kan startes 

opp, jfr. pbl § 12-8. Rammen og føringer for planarbeidet er satt i referat oppstartsmøte, rev. 

2.4.20, planinitiativ, rev. 2.4.20 og aktuell saksredegjørelse/saksprotokoll. 

4. UFS ber forslagsstiller hensynta at planområdet grenser mot gravlund. Av denne grunn vil 

Senja Kommune være kritisk til alle andre utnyttelsesformer av nærområder, til gravlunden 



 
 

enn friluftsområde hvor camping, faste installasjoner og lignende ikke tillates. (Som 

nærområde til gravlunden ansees som ca. 50m) 

5. Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med forslagsstiller med tanke på å utvide planområde 

for sikre helhetlig bruk av områdene rundt gravlunden. 

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


