
 Referat oppstartsmøte 
 

Side 1 av 7 
 

REFERAT OPPSTARTSMØTE; jfr. PBL § 12-8 
 

PID, plannavn / arbeidstittel 202111, Privat detaljregulering Oternes. 
Plantype Privat detaljregulering 
Forslagsstiller Jan S. Olsen 
Plankonsulent Fjellknatt Arkitektstudio Marion Olsen; marion@fjellknatt.no 

Kommunen / saksbehandler Senja kommune v/ Estela Novo; 
estela.garcia.novo@senja.kommune.no  

Kommunen / fagleder plan og 
byggesak Sylvia Friedrich, Sylvia.friedrich@senja.kommune.no  

Møtedeltakere 

Veronika Sløk Tvedt 
Marion Olsen 
Jan S. Olsen 
Sylvia Friedrich 
Estela Garcia Novo 

Sak / arkiv 2021/5225 
Møtedato 02.11.2021 
Sist rev. 02.11.2021 

 
 
 

1. Forslagsstillerens planinitiativ 
 

Nøkkelopplysninger: 
 
 Jan S. Olsen ønsker å regulere et areal på ca. 13 daa til fritidsformål. 
 Området er ikke bebygd fra før og det vil tilrettelegges for etablering og utbygging av 3 hyttetomter. 
 Eiendommer som inngår i planområde: 244/14, Sjursvikveien (ingen gbnr) 
 Eiendommer som inngår i influensområde: 244/14 og 11, Sjursvikveien (ingen gbnr). 

 
 

Bakgrunn for prosjektet: 
 

 Forslagstiller har sterk tilknytning til Sjurvika og er eier av Gbnr 244/14 og ønsker å utvikle eiendommen. 
 
 

Gjeldende planstatus: 
 

 Planen samsvarer med kommuneplanens arealdel der området er avsatt til BFR13 – Fritidsbebyggelse 
med krav om detaljreguleringsplan. Ca. 2 dekar i planområdet er avsatt til LNFR formål i gjeldende 
kommuneplanens arealdel. 

 
Link til kommunekart: 
https://kommunekart.com/?urlid=728ab708-751b-49e6-a132-e69f6d7ec400  

 
 

mailto:estela.garcia.novo@senja.kommune.no
mailto:Sylvia.friedrich@senja.kommune.no
https://kommunekart.com/?urlid=728ab708-751b-49e6-a132-e69f6d7ec400


 Referat oppstartsmøte 
 

Side 2 av 7 
 

Arealformål (hovedformål i planinitiativ): 
 

 Fritidsbebyggelse 
 Skisse: 

 
 
 
 

Planlagt byggehøyder / bebyggelsesstruktur/grad av utnytting: 
 

 Kommuneplan har definert bestemmelser som styrer volum og høyde på de fremtidige hyttene. Maks 
BYA 170 m2. Mønehøyde over grunnmur/pilarer skal ikke overstige 5,5, gesims 3,5. På hver hyttetomt er 
det tillat med maks 3 bygg: 1 hytte og to uthus (maks 40 m2 hver). 

 
Grønnstruktur og landskap: 
 

 Planområdet ligger i naturlige omgivelser, med svært lite preg av menneskelig aktivitet og inngrep. 
Planområdet heller jevnt nedover mot havet. Landskapet danner noen naturlige akser som retter seg mot 
sørvest og som gir et godt mulighetsrom for videre vurdering av plassering av hytter. 

 I videre planlegging er det viktig å ta vare på landskapsbildet ved å tilpasse hytter høydedrag og berg. 
Kommuneplanen stiller egne bestemmelser om at bygg skal være tilpasset lokal byggeskikk med vekt på 
tre som hovedmateriale og med fargevalg som harmoniserer med landskapet. Taktekking skal ikke være 
reflekterende. 

 
Uteoppholdsarealer / møteplasser / nærmiljø: 
 

 Området har rikelig med natur rundt seg. Nærheten både til fjell og sjø. Det er foreløpig ikke planlagt nye 
bebygd uteoppholdsarealer. Nærmiljøet vil bestå av grønnstruktur. 

 
Samferdsel herunder adkomst fra offentlig vei og parkering: 
 

 Adkomst fra kommunal vei som ikke brøytes om vinteren. 
 Området er forbundet med Finnsnes fra Skrolsvik ved fylkesvei 8600. 

 
Barn og unge: 
 

 Hytteområdet vil være aktuelt for barnefamilier. Nært og uberørt natur område som barn kan benytte for 
lek og kontakt med naturen. 

 
100-metersbeltet i Strandsonen: 
 

 I områder med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig strandsone, er det lagt opp til i større grad å 
kunne godkjenne nye tiltak enn i områder som har lite tilgjengelig strandsoneareal og stor 
utbyggingspress. Tiltak i 100-metersbeltet skal alltid vurderes mot hensynet til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

 
Kulturminner, kulturmiljøer og landskap: 
 

 Det er verken registrert arkeologiske kulturminner eller SEFRAK bygg i planområdet. 
Kulturmyndighetene vil få tilsendt oppstarts varsel, og muligheter for å komme med merknader. Området 
er ikke bebygd fra før. 
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Naturfare, sårbarhet for klimaendringer: 
 

 NVE sine temakart viser at hele planområdet ligger i aktsomhetsområde for snøskred. 
 2 dekar innenfor planområdet ligger i aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Dette arealet vil ikke 

brukes for bebyggelse. Dersom området ville avsettes til bebyggelse formål, skal det foreligge jord- og 
flomskredutredning.  

 Minste kota høyde innenfor planområdet ligger på ca. 6 moh. Ikke stormflo eller havstigning. 
 Områdestabilitetsvurdering i henhold til NVEs veileder nr. 1/2019, området ligger innenfor maringrense.  

 
Risiko og sårbarhet: 
 

 Krav til ROS analyse som vedlegg til planbeskrivelse. 
 

Folkehelse: 
 

 Det skal beskrives nærmere ved planforslaget dersom det er relevant i planarbeidet. 
 

Teknisk infrastruktur - vann og avløp, overvannshåndtering (offentlig og privat): 
 

 Krav til VAO-rammeplan. Det finnes ikke VAO infrastruktur fra før. Det skal etableres privat VAO anlegg.  
 

Renovasjon, bredbånd, kraftforsyning, m.fl.: 
 

 Det skal redegjøres ved planforslaget. Etablering av trafo/oppgradering etter nærmere avklaring med 
kraftselskapet.  

 
Andre nødvendige utredninger, f.eks. støy, geoteknikk/stabilitet, miljø, m.fl. 
 
 Snøskredfare utredning av fagkyndig foretak. 
 Grunnforhold: områdestabilitets vurdering av fagkyndig foretak. 
 Jord- og flomfare utredning dersom det vil planlegges bebyggelse i aktsomhetsområde for jord- og 

flomskred. 
 

Klima / miljø: 
 

 Eventuelle ettervirkninger kommenteres ved planbeskrivelse. Planen skal planlegges slik at området er 
rustet til å møte fremtidige klimaendringer. Dette gjelder bygg og anlegg, teknisk infrastruktur, 
samfunnssikkerhet og beredskap, skred og flom etc. 
 

Forsvarets øvingsfelt: 
 
 Planområdet er innenfor forsvarets øvingsfelt END461 Andfjorden/Skrolsvik. Hovedbruker i området er 

Sjøforsvaret. Forsvarsbygg kan gi innspill om det er forhold/informasjon som må legges til grunn i 
planarbeidet. 

 
Konsekvensutredning: 
 
 Forslagsstillerens vurdering: Planens innhold og omfang fikk ikke treff i Forskriftens vedlegg I eller ll. Det 

er derfor heller ikke gjort vurderinger etter forskriftens kapittel 3, §9 eller §10. Det er ikke nødvendig med 
konsekvensutredning av denne planen. 
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Adm. konklusjon vedr. KU-krav: 
 
 Kommunen har vurdert planinitiativ er opp mot Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-845) 

kapittel 2, §§ 6, 8 og 10. Med hjemmel i forskrift om konsekvensutredning § 8 bokstav a og § 10 bokstav 
d, fastslår rådmannen at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

 Endelig beslutning om KU-kravet ble fastsatt ved pol. behandling av planinitiativet i Utvalg for 
samfunnsutvikling som planutvalg i Senja kommune, dat. 07.10.21. Planarbeidet utløser ikke krav om 
KU. 

 
Reguleringsbestemmelser: 

 
 Foreløpig vurdering vedr. behov for rekkefølgebestemmelser: 
 Det skal vurderes krav om at tilhørende infrastruktur er ferdigstilt før at nytt området tas i bruk. 

 
Behov for utbyggingsavtaler: 
 

 Av planens karakter og omfanget, er utbyggingsavtale foreløpig ikke aktuell. Spørsmålet må avklares 
med kommunal eiendomsavdeling. 

 
Relevante privatrettslige forhold / tinglyste rettigheter som har betydning for planprosessen: 
 

 Grunnboken skal sjekkes. 
 

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

betydning for planarbeidet 
 

Fokusområder i samfunnsdel Senja kommune 2020 – 2032: 
 

Senja kommune – et godt sted å leve hele livet 
 Forslagstilleren og familien har sterk tilknytting til området. De ønsker å utvikle eiendommen slik at 

etterkommere kan opprettholde tilhørigheten til området. 
 
Senja kommune – senjasamfunnet bygger på bærekraft 
 Bærekraftig etablering av fritidsbebyggelse. 
 

 
Andre relevante kommunale planer og strategier: 
 Kommuneplanens arealdel for Senja kommune er nå under arbeid. 

 
 
 

Relevante regionale planer og strategier: 
 

https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/gjeldende-planer-og-strategier/  
 
 
 
 

https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/gjeldende-planer-og-strategier/
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3. Kart og planavgrensning 
Kart foreløpig planavgrensning 

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

 
4. Krav til planforslag – innhold og materiale 
 

 Det vises til regjeringens veiledere og informasjon under: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan--og-
bygningsloven/id2701235/  

 Med komplett planmateriale skal det alltid følge plankart i digital form. Plankartet må være utformet i tråd 
med kart- og planforskriften 

 
 
5. Krav til fagkyndige 
, 

 Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og prosessene, samt 
kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 
 
 

6. Planlagt opplegg for medvirkning 
 

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

naboer og andre interessegrupper. 
 
 
7. Krav til varsel om planoppstart 

 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet i form av avisannonse (f.eks. Folkebladet) og brev til 
berørte parter med kopi til Senja kommune.  Varsel om oppstart med annonse sammen med vedlegg legges 
ut på forslagsstillers/plankonsulentens hjemmeside. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan--og-bygningsloven/id2701235/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan--og-bygningsloven/id2701235/
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Annonsen skal inneholde: 
 

 Orientering om hensikten med planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål. 
 I annonsen skal det fremkomme om planforslaget utløser krav om konsekvensutredning (KU), eller om 

kravet til KU er vurdert og ikke krevd av kommunen. 
 Eventuell inngåelse/utarbeidelse av utbyggingsavtale skal også fremgå av annonsen. Utbyggingsavtalen 

pleier normalt å følge reguleringssaken og legges som oftest ut til offentlig ettersyn samtidig med 
planforslaget. 

 Dersom rammetillatelse skal fremmes parallelt med detaljreguleringen, skal søknad om rammetillatelse 
kunngjøres samtidig med oppstart. 

 Oversiktskart hvor planområdet er avmerket. 
 Frist for innspill (min. 3 uker), kontaktadresse forslagsstiller / plankonsulent og henvisning til 

forslagsstillerens / plankonsulentens hjemmeside 
 

Vedlegg til brev til regionale myndigheter og forslagsstillerens / plankonsulentens hjemmeside: 
 

 Planinitiativ 
 Referat fra oppstartsmøte 
 Saksprotokoll og saksredegjørelse fra UFS (behandling av planinitiativ) 
 Kommunens begrunnelse dersom kommunen mener det er krav om KU og forslagsstilleren er uenig 

 
 

Adresseliste grunneiere og regionale og kommunale sektor- og fagmyndigheter: 
 

 Kommunal saksbehandler sender adresseliste grunneiere og fagmyndigheter til forslagsstilleren etter at 
planinitiativ er behandlet i UFS, og utvalget har fattet positivt vedtak. 

 
 

Digitalt basiskart (SOSI) og gjeldende reguleringer (SOSI): 
 

 Kan bestilles via e-torg: https://senja.e-torg.no/  
 
 

Annet: 
 

 Det anbefales å avklare eiendomsgrensen ved oppmålingsforretning der det vil fradeles tomter helt inntil 
grensen. 

 
 
8. Politisk behandling av planinitiativ i Utvalg for samfunnsutvikling (UFS) 

 

 Planinitiativ er behandlet i UFS møte 07.10.21. UFS er positiv til forespørsel om utarbeiding av ny 
detaljreguleringsplan for Oternes, i henhold til planinitiativ datert 31.08.21. Herunder endringer i 
overlappende areal i LNFR-område i gjeldende kommunedelplan (land). 

 
 
 
9. Framdrift og kontaktinformasjon 

 

Framdriftsplan med milepæler 
Forskriften stiller krav om at forslagsstiller / plankonsulent utarbeider overordnet framdriftsplan for 
planprosessen, med milepæler, i tillegg til at partene enes om følgende: 
 
 Tidspunkt for fremtidige dialogmøtet mellom partene avklares etter behov i videre prosess. 

 
Det er informert om saksgang etter plan- og bygningsloven. 
Forslagsstillerens planlagt dato for varsling: i løpet av nåværende eller neste uke. 
Forslagsstillerens planlagte dato for oversendelsen av komplett planforslag til kommunen: sommer 2022. 

 
 

10. Plangebyr 
 

Senja kommune har gebyr på planbehandling (privat planinitiativ). Gebyrregulativet finnes på kommunens 
hjemmeside: www.senja.kommune.no under «Betalingssatser». 
 
Faktura for gebyr sendes til: 
 

Navn/kontaktperson: Jan Sigmund Jarl Olsen 
Adresse: Strandgata 11, 9593 Breivikbotn  
e-post: ja-olsen@online.no 
Tel. / mobil: 90875193 
 
 

https://senja.e-torg.no/
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11. Bekreftelse og forbehold 
 

Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige 
opplysninger under oppstartsmøtet. 
 
Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Interesser som ikke har vært 
drøftet før, uavklarte forhold, protester fra naboer, beboerorganisasjoner, krav fra statlige/regionale myndigheter 
mv., vil kunne ha innvirkning på planprosessen og kan utløse eventuelle krav om endring av prosjektet og 
framdriften. 
 
 
12. Vedlegg til referat 

 

 Planinitiativ, dat. 31.08.2021. 
 Adresseliste grunneiere og regionale og kommunale sektor- og fagmyndigheter. Det er tatt med hensyn 

til influensområdet. 
 Veileder VAO-rammeplan. 
 Mal ROS-analyse. 
 Skjema for sosi kontroll ved innlevering av planforslaget (kravspesifikasjon). 

 
Senja rådhus, den 02.11.2021 
 
 
 
Senja kommune      Forslagsstiller / regulant 
 
v/ Estela Garcia Novo     v/ …………………………………. 


