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Sammendrag 
Forslagstiller ønsker på vegne av eier å fradele hyttetomter og regulere til fritidsbebyggelse, småbåtanlegg, veg og 

naturområde på eiendom 317/1. Planområdet er 31,1 daa totalt. 

Det er ønskelig å skape et fritidsboligområde med nærhet til sjø og natur. Samtidig er intensjonen å oppføre byggverk 

og infrastruktur som ikke er dominerende i landskapet, men som tilpasser seg det. Så mye natur som mulig skal forbli 

uberørt, og området skal sameksistere med friluftsområder, strandsone og annen bebyggelse på en god måte.   

Det er gjort vurdering opp mot forskrift om konsekvensutredning, og vi finner ikke at tiltakets art eller størrelse vil 

utløse krav om konsekvensutredning jf. forskriftens §8. Vesentlige tema i planarbeidet vil bli belyst gjennom ROS-

analyse, NML-vurdering, og andre konkrete vurderinger i prosjektet.  
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A Formålet med planen 
På vegne av eier av eiendom 317/1 ønsker forslagstiller å fradele 5 hyttetomter med veg frem til tomtene. For å 

kunne gjennomføre planen må området reguleres fra LNFR til fritidsbebyggelse, småbåtanlegg, veg samt 

naturområde. 

B Planområde og influensområde 
Planområde 

Planområdet er 31,1 daa totalt og ligger på Laukvikneset i Senja kommune, ved Hamnveien/fylkesvei 86, ca. 4 km øst 

for Hamn i Senja. Planområdet er i dag ikke bebygd, og består av åpen fastmark med lav vegetasjon. Selv om det ikke 

er bygg på neset, er det aktivitet i området (fritid, samt næring og turisme). Området preges ikke av en særlig entydig 

struktur. Det er ikke vesentlige primære elementer annet enn sjø som naturlig avgrenser området, i tillegg til helning i 

terrenget ned mot stranda i Laukvika, fylkesveien og bebyggelsen på Svamyra. Nord for planområdet finnes 

landskapsvernområdet på Bergsøyan som har høy verdi. 

 Eiendom som inngår i planområdet: gbnr 317/1, og noe av fylkesvei (317/74). 

Planområde med tilhørende influensområde. 

Influensområde 

Influensområde er en sone rundt planområdet som ikke vil berøres direkte av planen, men som kan berøres indirekte 

for eksempel gjennom økt aktivitet, utsikt, trafikk, etc. Denne er grovt sett regnet 50 m fra plangrense. 

Eiendommer som grenser til planområdet (eller inntil 50 m fra plangrense): gbnr. 317/6, 317/12, 317/13, 317/50, 

317/75, 317/77, 317/78. 
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Deler av Hamnveien/fylkesvei 86 (gbnr. 317/74) vil også påvirkes av planen på grunn av tilgang og adkomst til området 

gjennom fylkesveien. De nærmeste stedene ved Bergsøyan kan også vurderes til å være innafor en vid influenssone – 

med tanke på planens synlighet fra sjø.  

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. Se for øvrig vedlagt temautsjekk for kartdata med 

kommentarer. 

Natur og miljøforhold 
Natur og miljø skal i videre fase sjekkes og vurderes opp mot naturmangfoldloven. På planinitiativets fase er vi ikke 

kjent med spesielle naturforhold innenfor planområdet som vil være av stor betydning. Det er videre relevant å se 

nærmere på strømforhold, avløpsanlegg og andre tema som har betydning for sikkerhet, vannkvalitet og miljø.  

Det er ønskelig at planlagt bebyggelse skal gjøre så lite inngrep i naturen som mulig. Ved gjennomtenkt plassering, 

fotavtrykk, tilpasning til terreng og løsninger ift. teknisk infrastruktur vil påvirkningen på natur og miljø være liten.  

Sårbarhet for klimaendringer 
Som følge av klimaendringer kan vi vente oss flere episoder med ekstremnedbør. Området mot nord/nordvest i 

planområdet ligger i et aktsomhetsområde for snø- og steinskred. Planområdet henvender seg også mot nord, og er 

dermed eksponert for ekstremvær fra nord/vest. Det er liten fare for at havnivåstigning og stormflo vil påvirke 

planområdet i fremtiden. I denne fasen er vi ikke kjent med andre elementer som tilsier at planen er vesentlig sårbar. 

Kulturminner 
Det er ikke registrert noen kulturminner i selve planområdet eller i influenssonen. 

Det er likevel i nærhet registrert to kulturminner ved stranda i Laukvika sørvest for neset, to minner som er fjernet 

eller ligger i ruin.  

Reindrift 
Hele planområdet ligger innenfor tidlig vinterbeiteland. Som regel er denne typen beiteområde mindre intenst brukt, 

og planområdet berører for øvrig ikke andre beite-, parrings- eller kalvings-områder, og ingen trekklei eller flyttlei. 

Beiteområdet tilhører reinbeitedistrikt Sør-Senja, og reindriftsfaglig myndighet bør videre uttale seg om eventuelle 

virkninger av dette planinitiativ.  

Friluftsliv 
Det er ikke registrert verdifulle rekreasjons/friluftsområder i planområdet. Men planområdet ligger innenfor 100-

metersbeltet. Neset er lite tilgjengelig særlig på nordsiden av planområdet på grunn av stor helning. Vanskelig terreng 

gjør det derfor krevende å bevege seg i strandsonen på nordsiden. Området med strand sørvest for planområdet vil 

være langt mer populært og tilgjengelig for allmennheten, der det er mulig å kjøre frem og vandres uten å måtte gå i 

ulent terreng. 

Om lag 240 meter nord for planområdet ligger Bergsøyan, som er registrert som svært viktig friluftsområde og 

landskapsvernområde. Planen i seg selv vil ikke være i direkte konflikt med dette landskapsvernområdet når det 

kommer til områdets aktivitet og det lanskapsestetiske men oppføring av bygg i planområdet vil likevel bli synlig fra 

sjø. 

Området sør for planområdet, inkludert Finnsætervatnet, er registrert som viktig friluftsområde. Planen vil ikke ha 

innvirkning på dette områdets verdi som friluftsområde.   
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Trafikk 
Planen vil generere noe mer aktivitet, og vil dermed kunne resultere i mer trafikk. I neste fase vil det være relevant å 

gjøre enkle beregninger for å forutse antall økning trafikk til og fra området.  

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Planen innebærer å fradele fem hyttetomter 

og bygge hytter på Laukvikneset, med 

tilhørende vei og avkjørsel fra fylkesvei 86. 

Neset må dermed omreguleres fra LNFR-

område til fritidsbebyggelse, veg og 

naturområde. Det er i tillegg ønskelig med et 

småbåtanlegg bestående av naust og liten 

brygge i tilknytning til hyttene. Bebyggelsen 

vil i hovedsak konsentreres på nordlig side av 

neset, slik at den er lite synlige fra fylkesvei 

og friluftsområdet i Laukvika. Det må samtidig 

anlegges teknisk infrastruktur, som vann, 

avløp og strøm til hyttene. Samtidig er det 

ønskelig å beholde mest mulig av 

eksisterende natur, og at inngrepene som 

gjøres blir lite synlige i omgivelsene. Vei 

anlegges fra sørsiden og opp mellom de to 

øverste høydedragene på neset, for å unngå 

store fyllinger/sprengning av terreng. Det er 

ønskelig med egen avkjørsel fra fylkesvei, for 

å få en jevnere stigning og unngå store 

fyllinger.  

Foreløpig formålsskisse over planområdet 

BFR (Fritidsbebyggelse) Fem moderne fritidsboliger, tilpasset natur og 
terreng. 

BBS (Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone) 

Mulighet for å bygge naust til hyttene og brygge. 

GN (Naturområde) Omliggende areal sikres som naturområde. 
VNS (Naturområde sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone) 

Forblir urørt/sikres som naturområde. Ferdsel til 
planlagt brygge gjennom dette arealet.  

SV (Veg) Mellom høydedrag, med ny avkjørsel fra FV86. 
SVG (Annen veggrunn) Grøft/grøntareal/nødvendig oppfyllingsareal. 
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Foreløpig skisse med volum.

D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det vil i det videre arbeidet settes rammer for volum, plassering, høyder, arealer og utnyttelsesgrad av bebyggelse 

etter nærmere vurdering innenfor formålsområdet.   

Ny bebyggelse må generelt sett formgis med tanke på omgivelsene og synlighet. Viktige forutsetninger er at hyttene 

ikke blir for dominerende i landskapet, og dermed ikke begrenser bruk og verdi av tilgrensende friluftsområder, 

strandsone, natur og miljø. Samtidig er det viktig at byggene plasseres slik at det enkelt kan anlegges teknisk 

infrastruktur til hyttene, uten å gjøre for store inngrep i naturen. Ved å konsentrere bebyggelse på nordsiden av neset 

blir de lite synlige fra fylkesvei og omliggende bebyggelse, men mer synlige fra havet og øyene utenfor. Dette må tas 

hensyn til når det gjelder plassering, volumsammensetning og høyder.  

E Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Nye tiltak som følge av planen, som bebyggelse, adkomst, parkering og uteoppholdsarealer skal planlegges ut fra 

gjeldende tekniske forskrift. Det tas forbehold om at det skal benyttes energieffektive materialer og løsninger.  

Det skal i neste fase utarbeides en ROS-analyse som (hvis det viser seg nødvendig) vil vurdere krav til miljøfaktorer 

som utslipp til sjø, støy og støv forurensing, transport etc. Det legges til grunn at all aktivitet innenfor planområdet 

skal overholde aktuelle krav om miljøpåvirkning. Plan for snørydding, avfallhåndtering og praktiske funksjoner vil 

beskrives nærmere i neste fase og vises i den grad det er behov for det.  

Visuelle kvaliteter skal være tilpasset byggenes funksjon, og ta hensyn til omgivelsene som for øvrig nevnt i kapittel D 

og F. 

F Virkning og tilpasning 
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Planområdet ligger i Senja kommune, 

omtrent fire kilometer øst for Hamn i Senja. 

Området ligger i et kystslettelandskap, med 

bratte åser, restfjell, klipper og stup.  

Neset har en del bratte partier mot havet, 

særlig mot nord, mens det er relativt flatt på 

toppen. Selve planområdet berører ikke 

registrerte friluftsområder av stor betydning, 

men omgis av friluftsområder som besøkes 

mye, særlig i sommerhalvåret. Selve 

Laukvikneset har lav grad av menneskelig 

påvirkning, og har i dag ingen bebyggelse 

eller kulturminner. Planområdet er preget av 

åpen fastmark og lav/lite vegetasjon. Det er 

eksponert mot åpent hav i nordvest, og er 

dermed utsatt for ekstremvær.  

Byggverk er planlagt å følge terreng, og skal 

tilpasses naturelementer for øvrig. Ved å 

plassere disse på nordsiden vil de gjemmes 

bak de høyeste høydedragene og blir 

dermed lite dominerende i landskapet. Med 

tanke på visuelle virkninger fra havet/øyene, 

kan det være fordelaktig å til en viss grad 

konsentrere bebyggelsen på neset. Slik vil 

bruken av fritidsområder være lett lesbar, 

og omfanget av det vil virke mindre når det 

ikke er spredt langs hele neset. Et annet 

viktig premiss er å bygge strukturer som 

tilpasses både dagens og fremtidens klima, 

og tidvis ekstreme værforhold.  

G Plansituasjon 
Kommuneplanens arealdel for kystområdene (vedtatt 2021) 

Kystsoneplan Senja kommune (PID: 202002) 

Kystområdet rundt Laukvikneset har arealformål: NFFF - Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende

strandsone. Ny plan vil ikke stride mot formål avsatt i kystsoneplanen.  

Det er i tillegg en faresone for ras- og skredfare (H310) på nordsiden av neset, der helningen i terrenget er stor. 

Planbeskrivelse beskriver H310 som en «hensynssone som angir rasfare som stein-, snø- eller jordras. Hensynssonen 

er basert på NVEs aktsomhetskart og nærmere analyser kan avklare graden av fare. Det tillates ikke nye tiltak innenfor 



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

Si
de

8 

slik hensynssone før faren er avklart og eventuelt nødvendig avbøtende tiltak er etablert.» Grad av fare må videre 

undersøkes og avklares.  

Kommuneplanens arealdel/Kommunedelplaner (vedtatt 2019) 

Kommunedelplan for landområdene i 

tidligere Berg kommune (PID: 1929201901) 

Laukvikneset har i kommunedelplanen 

arealformålet LNFR: Landbruks-, natur- og 

friluftsformål samt reindrift. Plan vil 

dermed stride mot formål avsatt i KA 

ettersom det ikke dreier seg om tiltak 

knyttet til reindrift, fiske eller annen 

næringsmessig bruk. 

Tidligere kommuneplan i Berg kommune 

(vedtatt 2011) hadde båndlagt neset til 

fremtidig reiselivsanlegg, som senere ble 

tilbakeført til LNF(R) under rullering av 

kommuneplanen (2019) fordi daværende 

planer ikke ble realisert. Siden den tid har 

reguleringsplan (Senja Rorbuer PID. 

17201401) blitt realisert og aktivitet i form av turisme/næring er blitt introdusert i nærmeste kontekst. Det er tenkelig 

at neset igjen kan reguleres til utbyggingsareal. Å regulere neset til fritidsbebyggelse vil innebære vesentlig mindre 

belastning på området enn om området i sin tid hadde blitt utviklet til reiselivsformål. 

Tilgrensende planer 

Reguleringsplan: Hamn (Senja rorbuer) (PID: 17201401), 

vedtatt i 2014.  

Tilgrensende reguleringsplan over Hamn (Senja Rorbuer), 

inkluderer turist- og næringsvirksomhet som overnatting, 

servering og fritidsbebyggelse. Her finnes Senja Matstudio. 

Omsøkte planinitiativ vil overlappe deler av 

reguleringsplanen langs fylkesveg, men samme formål vil 

videreføres i ny plan. Planen vil ikke være til hinder for 

realisering av tilgrensende planer. Bruk og aktivitet vil ikke 

motstride interesser til tilgrensende plan, da det vil 

benyttes egen avkjørsel og ny bebyggelse være lite synlig 

fra Senja Rorbuer.  

Kommunedelplan og kystsoneplan. 

Tilgrensende reguleringsplan: Hamn (Senja Rorbuer). 

Reguleringsplan Senja rorbuer 
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H Vesentlige interesser 
Statlige interesser 

Samordna areal  

Hensikten med planretningslinjen er å oppnå en samordning av bolig, areal og transportplanlegging. Planlegging skal 

bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder samt legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling, fremme 

helse miljø og livskvalitet ved samordnet bruk. 

Plan vil innebære ny bebyggelse på en ubebygd tomt, og bidrar ikke til samordning av areal og transportplanlegging. 

Omliggende areal preges imidlertid av spredt småhus- og fritidsbebyggelse langs hovedvei, og ny bebyggelse vil 

dermed ikke bryte med eksisterende byggeskikk. Ny bebyggelse vil bidra til noe økt aktivitet i området, og videre 

verdiskapning i et område preget av økende turisme og næringsliv, som vil kunne ha positive ringvirkninger for 

området. 

Barn og unge 

Planlegging skal synliggjøre barn og unges interesser og skal gi et grunnlag for å integrere deres interesser i all 

planlegging og byggesaksbehandling, samt for å vurdere saker der disse interessene kommer i konflikt med andre 

interesser. 

Planens lokalisering, som har nær tilgang til variert natur, gir mangfoldige muligheter for lek, aktivitet og oppdagelse 

for barn og unge. Planen vil ivareta disse mulighetene ved å bevare mest mulig natur. Videre vil representanter for 

barn og unge varsles i videre planprosess. 

Strandsonen 

Det foreligger et generelt forbud i å bygge i strandsonen (pbl §1-8). Formål er å sikre nasjonale og regionale interesser 

i 100-metersbeletet langs sjøen. Det skal tas særlig hensyn til kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser i strandsonen og unødvendig bygging i strandsone skal unngås. Strandsonen gir også grunnlag for næring 

og bosetting langs kysten som kan gi verdiskapning og arbeidsplasser.  Landet er delt inn i tre soner med ulike føringer. 

Avklaring av arealbruk i strandsonen skal skje gjennom planlegging. 

Planområdet ligger innenfor strandsone, men i sone 3, som innebærer mindre press på arealer. Det finnes allerede 

spredt småhus- og fritidsbebyggelse langs strandsonen i området, så ny bebyggelse vil ikke bryte opp en ubebygget 

kystlinje. Strandsonen på Laukvikneset er delvis lite tilgjengelig på grunn av stor helning i terrenget særlig på nord-

delen, og bebyggelse vil dermed ikke forverre allmenhetens tilgang til strandsonen nevneverdig. Det finnes heller ikke 

verneverdig kulturmiljø, friluftsområde eller andre registrerte interesser i strandsonen i planområdet som utbygging 

kan komme i konflikt med. Likevel vil temaer som friluftsliv og strandsone vurderes og hensyntas nærmere i 

planbeskrivelse.   

Klima- og energiplanlegging, klimatilpasning 

Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene, gjennom å sikre 

at kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og ulemper, og drar nytte av eventuelle 

fordeler som følge av endringer i klimaet. Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og framtidens klima. 

Klimaendringer vil påvirke natur og samfunn både på kort og lang sikt. Å ta hensyn til klimaet og endringer i dette, 

sammen med øvrige endringer i samfunnet, er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling.  

Bebyggelse skal utformes og plasseres med tanke på stedlige forhold og det skal tas hensyn til endringer i natur og 

samfunn som følge av klimaendringene ved at det stilles krav til byggverkets plassering, høyde og byggemetode. 

Videre vil det i ROS-analyse vise seg om det er behov for stille flere krav – som for eksempel ved utfylling i sjø, 
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miljøundersøkelser etc. Bevisste materialvalg og energiløsninger vil være positivt for å sikre effektiv og miljøvennlig 

energibruk. 

Reindrift 

Reindrift med beiteland er en viktig ressurs som er nødvendig for å opprettholde en bærekraftig næring basert på 

tradisjonell samisk kultur. Planområdet er registrert som tidlig vinterbeiteland for reinbeitedistrikt Sør-Senja. Denne 

typen område beskrives som «Tidlig benyttede og ofte lavere-liggende vinterbeiter, som regel mindre intenst brukte.» 

Hvorvidt og i hvilken grad reindrift vil påvirkes av planen må avklares nærmere.  

Landskapsvernområde 

Bergsøyan er et landskapsvernområde med verneformål: «Formålet med vernet er å bevare et område med en typisk 

skjærgårdsnatur med tilliggende holmer, skjær og gruntvannsområder med et vakkert natur- og kulturlandskap, og 

dets dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.» 

Planområdet ligger om lag 240 meter fra landskapsvernområdet på Finnholman, og vil trolig ikke påvirke dyreliv, 

natur- eller kulturlandskap innenfor dette landskapsvernområdet, men dette vil også undersøkes nærmere. 

Teknisk infrastruktur 

Må anlegges, da det ikke finnes i planområdet i dag. Planområdet ligger likevel i nær tilknytning til eksisterende 

teknisk infrastruktur, høyspent, som det kan være mulig å koble seg på – men dette må avklares nærmere med 

kraftselskap.  

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, hvis dette ikke finnes brukes plankonsulentens egen mal.  

I kommunens helhetlige ROS-analyse for landområdene i tidligere Berg kommune konkluderes det med at ingen 

tenkelige hendelser utløser krav om tiltak. Det er ikke gjennomført ROS-analyse mer spesifikt for området i/rundt 

planområdet. Det vil i videre planarbeid bli utført en detaljert ROS-analyse for planområdet, for å avdekke eventuelle 

lokale momenter som krever avbøtende tiltak. 

De viktigste og mest kritiske momenter er sjekket ut i dette planinitiativet og er synliggjort i vedlegg med temautsjekk. 

Kilder er der oppgitt under hvert kartutsnitt. 

Tema Kommentar 

Snøskred Plan berører aktsomhetsområde 

Jord- og flomskred Plan berører ikke aktsomhetsområde, men området 

er under den marine grensa. 

Radon Moderat-lav risiko i kartverk 

Naturområder Ingen konflikter med registrerte naturverdier på land 
eller i sjø. Det er ikke registrert viktige eller utvalgte 
naturtyper eller arter i planområdet.  
Men observasjoner viser at det er registrert Teist og 
Krykkje sør for planområdet. Disse er truede arter.  
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Registrert landskapsvernområde er under 250 m fra 
planområdet. 

Kulturminner Det er ikke gjort registreringer på kulturminner som 

vil bli berørt av planen.  

Infrastruktur Det er ikke anlagt teknisk infrastruktur til 

planområdet. Må anlegges vei, strøm, vann og avløp. 

Friluftsliv, lek, idrett Ny bebyggelse vil tilrettelegge for økt aktivitet, lek og 

friluftsliv.  

Forurensning Det er liten risiko for at planområdet berøres av 

forurensning. 

Trafikk Planområdet ligger ved fylkesvei 86, med ÅDT 375 og 

fartsgrense 80km/t. Planen legger til rette for økt 

aktivitet og vil derfor også medføre noe økt trafikk, 

men fremtidig turproduksjon anses å være marginal. 

Grunnforhold Planområdet er under marin grense, men det er 
registrert bart fjell med tynt eller usammenhengende 
dekke der muligheten for marin leire stort sett er 
fraværende. 

J Varsling 
(I henhold til liste fra planmyndighet) 

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 lokalavis

• 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; Arva, Senja kommune

o Berørte myndigheter med innsigelseskompetanse

o Samt andre berørte parter etter opplysning fra planmyndighet

K Samarbeid og medvirkning 
Oppstartmøte  

Dersom planarbeidet tillates startet, vil oppstartmøte med Senja 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.  
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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 vil gjennom hele prosessen være mulig for interesserte å stille spørsmål til og få informasjon fra plankonsulenten. 

Dersom det kommer innspill som viser det nødvendig, 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, § 7 og §8. 

§6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding
Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:
a. kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og
bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter
§ 12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II

Ikke relevant. Planarbeid gjelder 
detaljreguleringsplan. 

b. reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra
dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en
tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen

Nei, se sammendrag kartlegging 
vedlegg l og ll. 

c. tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven. Ikke relevant. 

§7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding
Følgende tiltak og planer etter andre lover skal alltid konsekvensutredes, men ikke ha melding:
a. tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller
vassdragsreguleringsloven

Ikke relevant 

b. planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i
vedlegg I og II og som vedtas av et departement. 

Ikke relevant 

§8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller
melding:
a . reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der 
det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Nei, se sammendrag kartlegging 
vedlegg l og ll. 

b. tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven. Ikke relevant 

Sammendrag kartlegging vedlegg I og II 

Vedlegg l: Vi finner ikke at planens innhold og omfang medfører krav om konsekvensutredning jf. Forskriftens vedlegg 

I.
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Eventuelle relevante treff ville vært punkt 25 – Nye bolig- og fritidsområder som ikke er i samsvar med overordnet 

plan, men området avsatt til fritidsbebyggelse og småbåtanlegg er under 15 daa. Planens innhold og omfang er 

dermed for lite til å medføre krav om konsekvensutredning.  

Vedlegg ll: Vi finner ikke at planens innhold og omfang medfører krav om konsekvensutredning jf. Forskriftens vedlegg 

Il. Siden planen ikke har fått treff under vedlegg ll, er heller ikke planen vurdert opp mot forskriftens §10.  

Planen vil ikke direkte påvirke landskapsvernområdet på Bergsøyan, og heller ikke hindre fortsatt bruk av andre 

eksisterende friluftsområder. Planen vil heller ikke hindre allmennhetens tilgang til strandsone. Selve planområdet 

inneholder ikke verneverdige ressurser, og eventuelle motstridende interesser vil beskrives nærmere i videre 

planarbeid. Planen vil i seg selv ikke medføre risiko for alvorlige ulykker, og forhold ved registrert aktsomhetsområde 

for skred og ras vil vurderes nærmere. Geoteknisk vurdering vil sannsynligvis være nødvendig dersom utbygging skal 

skje innenfor aktsomhetsområdet.   

Etter vår vurdering vil plan derfor ikke utløse krav om konsekvensutredning jf forskriftens §8. Vesentlige tema i 

planarbeidet vil bli belyst gjennom ROS-analyse, NML-vurdering, og andre konkrete vurderinger i prosjektet.  
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