
Møteprotokoll 
Utvalg: Utvalg for samfunnsutvikling 

Møtested:  - Fjernmøte - Teams 

Dato: 11.02.2021 

Tidspunkt: 10:00 -  
 

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

Roy-Willy Hansen SP Nestleder  

Grete Pedersen SP Medlem  

Trond Abelsen AP Medlem  

Anders Killie Solli SP Medlem  

Åsta Sortland AP Medlem  

Christine Simonsen H Medlem  

Tor Atle Aune SL Medlem  

Louis S. Edvardsen H Medlem  

Ole Roger Storås AP Medlem  

Hilde Lisbeth Strand MDG Medlem  
 

Fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Lena Hansson Senior rådgiver 

Alf Ingvart Rørbakk Kommunalsjef 

Wenche Pedersen Virksomhetsleder 

Hege Vigstad Rådgiver 

Sylvia Friedrich  

Inger Andreassen Fagansvarlig landbruk og miljø 

Harald Bjørhusdal Fagansvarlig geodata 

Rikke Steiro  



 

Merknad i møte: 
Merknad til innkalling : Ingen 

Merknad til sakliste: Ingen, det ble vedtatt å behandle 24 politiske saker 

Enstemmig valgt til underskrift av Protokollen: Ole Roger Storås og Christine Simonsen 

Orientering fra Senja Avfall v/ Tor Helge Sørensen om fritidsrenovasjon i Senja 

Orientering fra virksomhetsleder Wenche Pedersen om prosjekt Drivkraft og plan for friluftslivets 
ferdselsårer. Pedersen sender over prosjektbeskrivelse til utvalgets medlemmer. 

Spørsmål fra Anders Killie Solli: Ved parkeringsplassen/busstopp Trollvik skole der mangler det 
underskilt ang. tidspunkt om tillatelse å parkere, kan kommunalsjefen sjekke opp å få satt opp 
underskilt slik at det blir lov å parkere på ettermiddagene ? Kommunalsjef Alf Rørbakk følger opp 
saka.  

 

Møteprotokollen er godkjent i møte/blir godkjent i neste møte



Utvalg:  Utvalg for samfunnsutvikling 

Møtedato: 11.02.2021 

Sak:  6/2021 

 

Behandling  
Enstemmig som innstilling 
 

Vedtak 
Utvalg for samfunnsutvikling som planutvalg i Senja kommune er positivt innstilt til foreliggende 

forespørsel om utarbeiding av ny detaljreguleringsplan for Lysnesodden på Senja i henhold til 

planinitiativ datert 20.01.21. Herunder eventuelle endringer i gjeldende reguleringsplan plan ID 104 og 

gjeldende kystsoneplan. Ønsket arealbruksendring er betinget av vedtatt detaljregulering for område, 

og i plan ID 104 er det fastsatt plankrav før utbygging innenfor område kan finne sted. 

2.Planinitiativet er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854), §§ 6 og 

8, og planutvalget konkluderer med at aktuelt planarbeid ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

3.Planen skal utarbeides som en detaljregulering i privat regi. Planavgrensning framgår av vedlegg 2 

(«Planinitiativ, datert 20.01.2021»).  

4.Utvalg for samfunnsutvikling vedtar at aktuell privat detaljreguleringsprosess Lysnesodden kan 

starte opp, jf. PBL § 12-8. Rammen og føringer for planarbeidet er satt i planinitiativ, aktuell 

saksredegjørelse og referat av oppstartsmøte som avholdes i etterkant av møtet i planutvalget.  

5.Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre administrativt oppstartsmøte før planoppstart varsles. I 

oppstartsmøte avklares bl.a. det videre samarbeid mellom kommunen og forslagsstilleren, detaljert 

planavgrensning avklares, adresseliste med berørte grunneiere/sektormyndigheter og konkrete 

utredningsbehov utdypes nærmere.  

  

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


	Merknad i møte:

