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Rådmannens innstilling 

1. 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. 
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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. 

Saksopplysninger 

Kart / eiendom: 
Aktuelle eiendommer samt gjeldende plansituasjon i område kan slås på kommunekart: 
https://kommunekart.com/?urlid=f9eeaa8001b74b13bab04221cbc45b4e  
 
Planinitiativ og oppstartsmøte PBL §12-8: 

Krav om planinitiativ samt krav og retningslinjer knyttet til obligatorisk oppstartsmøte er 
fastsatt i «Forskrift om behandling av private planforslag til detaljregulering etter PBL», 
ikrafttredelse 1.1.18. Rådmannen følger opp alle private planprosesser i tråd med denne 
forskriften. 

Senja kommunes delegasjonsreglement sier følgende om PBL § 12-8, oppstart av 
reguleringsarbeid: «Planspørsmålet legges fram for planutvalget i møte. Kommunen kan gi 
råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet.» 

Lov og forskrift krever videre at kommunen skal gjennomføre et oppstartsmøte med 
forslagsstiller der alle tema som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre 
planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles. Oppstartsmøter 
gjennomføres som en åpen dialog mellom kommunen og forslagsstiller der de ulike tema 
løftes fram og diskuteres.  

Følgende framgangsmåte legges til grunn for kommunal behandling etter PBL § 12-8 i Senja 
kommune: 

1. Politisk behandling:  

Kommunen v/rådmannen mottar privat planinitiativ og fremmer sak til planutvalget 
«Planinitiativ/planoppstart». I den politiske behandlingen bes planutvalget om å ta 
stilling til om aktuell privat detaljreguleringsprosess kan settes i gang eller ikke, og om 
planarbeidet krever utarbeidet konsekvensutredning. Aktuelt privat planinitiativ legges 
ved saken. 

2. Administrativ oppfølging:  

Dersom planutvalget gjør et positivt vedtak om oppstart av planarbeid gjennomføres 
oppstartsmøte mellom kommunens administrasjon og forslagsstilleren/plankonsulenten. 
Det skrives referat fra møtet som følger saken i den videre saksgangen. 

Dersom planutvalget gjør et negativt vedtak, sendes et begrunnet avslag tilbake til 
forslagsstiller/plankonsulent. Dette er et enkeltvedtak som kan påklages etter 
forvaltningsloven. 

https://kommunekart.com/?urlid=f9eeaa8001b74b13bab04221cbc45b4e
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Saksredegjørelse planinitiativ Lysnesodden (næringsområde): 

Plankonsulent Multiconsult as har på vegne av forslagsstiller/initiativtaker SalMar AS sendt et 
planinitiativ til ny privat detaljregulering for Lysnesodden på Senja til kommunen, mottatt 20.1.21. 

I aktuell sak bes planutvalg om å ta stilling til om aktuell planprosessen kan settes i gang, om planen 
faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (KU) og det kan settes evt. andre føringer for 
planprosessen om rammen for selve planutformingen. 

GJELDENDE PLANSTATUS 

Berørt areal inngår i gjeldende reguleringsplan ID 104, stadfestet 15.11.1984, og de aktuelle 
eiendommene er regulert til formål «fiskebruk» med feltbetegnelse s1. Reguleringsplanbestemmelse nr. 
c3 sier: «… Før utbygging av område c og s1 kan igangsettes skal det foreligge en bebyggelsesplan 
godkjent av bygningsrådet …» 

Resterende planbestemmelser sier ingenting om tillatt bebyggelses- og anleggstype innenfor formål 
«Fiskebruk» eller andre relevante kriterier for utbyggingen innenfor s1. 

Plantype bebyggelsesplan finnes ikke lengre i pbl fra 2008, og en detaljreguleringsplan er plantypen 
som «erstatter» bebyggelsesplaner. 

Sjøarealet som grenser mot felt s1 inngår i Kystsoneplan I, vedtatt 10.9.2015 som flerbruksområde 
NFFF. Planbestemmelse 2.1 fastsetter at: 

 NFFF områder er almene flerbruksområder som kan nyttes til natur, ferdsel, fiske og friluftsliv. 
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. 

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

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

Kystsoneplan II legges fram til sluttbehandling/planvedtak i UFS møte 11.2.21 og KST møte den 
11.3.2021. Kystsoneplan II vil trolig være gjeldende når utarbeidelsen av detaljregulering Lysnesodden 
settes i gang.  

Rådmannen har i løpet av de siste årene hatt en flere møter med SalMar for å drøfte ønsket utbygging 
av Lysnesodden og kravet som kommunen stiller til planlagt utbygging.  

 

FORMÅL MED PLANEN 

SalMar as ønsker å ta i bruk selskapets eiendommer (gnr./bnr. 92/19, 92/23, 92/43 og 92/49) på 
Lysnesodden for å etablere en landbase knyttet til drift av nærliggende oppdrettsanlegg. Dette vil 
omhandle bl.a. fasiliteter knyttet til administrasjon, lager og havn. Dagens bruk av liggekai i havna lenger 
nord tenkes videreført.  

Området har tidligere vært opparbeidet med både bebyggelse, kai og trafikkarealer. Det tidligere 
fiskebruket brant ned i år 2000, og som forberedelser til ønsket utvikling ble den gamle kaia nylig revet. 
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I tidligere reguleringsplan 104 for Lysnes var området som nå ønskes omregulert, regulert til fiskebruk 
og jordbruk. 

Tidligere dialog samt byggesak 

Rådmannen har i løpet av de siste årene hatt flere møter med SalMar for å drøfte ønsket utbygging av 
Lysnesodden, og kravet som kommunen stiller til planlagt utbygging. Regulert veiadkomst og faktisk 
veiadkomst til område s1 samt privatrettslige forhold knyttet til aktuell vei har også vært tema i disse 
møter. 

Bygningsmyndigheten godkjente riving betongkai og utlegging flytebrygge for relativ kort tid siden. Her 
har rådmannen vurdert at riving ikke faller inn under begrepet «utbygging», og dermed kunne søknaden 
godkjennes uten at krav om detaljregulering slår inn. Aktuelle flytebrygge ligger innenfor rammen 
kystsoneplanen fastsetter uten plankrav. 

I begge byggetillatelser kommer tydelig fram at ytterligere utbyggingstiltak ikke kan påregnes godkjent 
før det foreligger en vedtatt detaljregulering for området. 

PLANOMRÅDE og tenkt maks. utbyggingsvolumen 

Foreslått planavgrensning 

Planområdet varsles å være på ca. 35 daa. Skisserte byggeområder vil ha et areal på ca. 10 daa, 
adkomstveg og tilhørende sideareal kommer i tillegg. Forslagsstiller tenker seg en samlet utnyttelse på 
50 % bebygd areal BYA innenfor byggeområdene, noe som gir et teoretisk utbyggingspotensial i 
størrelsesorden 5000 m2. Det nevnes også i denne sammenheng at tiltaket, med bakgrunn i nevnte 
størrelsesorden, vil ligge under grensene for automatisk KU-plikt. Plankonsulent har i saken lagt ved et 
notat om deres tanker rundt planens forhold til KU- bestemmelser i PBL (vedlegg 3).  
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Planområde strekker seg over en rekke eiendommer og flere andre grunneiere enn forslagsstilleren vil 
være berørt, blant dem Senja kommune som grunneier gnr/bnr. 92/55 og 62. Salmar Farming as eier 
gnr/bnr 92/19, 23, 43, 49 

I det foreliggende konsept legges det til rette for ca. 750 m2 bebyggelse i en innledende fase, som 
også inkluderer molo og oppgradert kai. Planlagt utbygging kan komme til å skje i flere faser; i 
byggetrinn 1 etableres lager- og administrasjonsbygg, molo, kai og utelagringsarealer. I byggetrinn 2 
utvides området med arealer og bebyggelse for annen sjørettet næring. 

 
Foreløpig skissert tiltak / trinnvis utbygging 

Planen vil legge til rette for en bebyggelse med relevante høyder, foreløpig anslått til en gesimshøyde 
på 10 meter for lagerbygg. Planlagt bebyggelse vil ligge på et kotenivå som hensyntar fremtidige 
knyttet til økt havnivå, stormflo og bølgetilstand.  

Dagens regulert adkomstvei og faktisk adkomstvei ansees for å være mindre gunstig, da avkjøringen 
fra fylkesveien og selve veibanen er lagt svært nært de eksisterende boliger i området. Det er 
bakgrunnen for at forslagsstilleren ønsker å se på en alternativ veiadkomst fra fylkesvei til 
næringsområde. 

Foreslått planområde tar høyde for bruk av enten dagens adkomstveg, regulert trase i reguleringsplan 
104 (15.11.1984) eller en alternativ trase fra kommunal eiendom 92/62 via 92/1 og 92/6 til 
tiltaksområdet.    

Deler av det alt. veitrase er pdd. opparbeid som grusvei/adkomst til kommunal pumpestasjon. 

Ved begge veialternativ har kommunen en rolle som grunneier. 

 

INNFLUENSOMRÅDE 

Eiendommer i influensområde (areal i nærmere nabolaget til planområde) vil også bli påvirket gjennom 
støy og støv i forbindelse med anleggsfasen/utbygging av næringsområde og generell økt aktivitet i 
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området.. Gjennom etablering av nye næringsbygg/-anlegg i området vil trafikken langs fv 7880 (tidligere 
271) og fv 861 øke. 

SalMar AS er et sjømatrelatert selskap, og dermed vil naturlig nok også sjøtrafikken utenfor planområde 
øke når næringsområde lysnesodden bygges ut/tas i bruk. 

 

FORHOLS SOM VURDERES NÆRMERE I PLAN OG INFLUENSOMRÅDET 

(se også vedlagt tiltaksanalyse) 

Samfunnssikkerhet inkl. sårbarhet for klimaendringer 

Det skal i planarbeidet utarbeides en ROS- analyse, med skala for sannsynlighet og konsekvens når 
det gjelder naturpåkjenninger/-fare, og definisjon av akseptabelt nivå i samsvar med hvordan 
samfunnssikkerhet skal ivaretas.  

Ulike tema er sjekket, og i henhold til plankonsulent gir det lite signaler om at det er vanskelige temaer 
som vil stille særskilte krav til sikkerhet. Konfliktnivået er lite, men miljø og klimaendringer vil 
selvfølgelig legge sine føringer. Miljøstatus viser aktsomhet i deler av området for «Stormflo – 20, 200 
og 1000 år», dette må hensyntas. Planområdet ligger under marin grense. I henhold til NGUs 
løsmassekart er områdets grunn bestående av marine strandavsetninger, noe som ikke utelukker fare 
for kvikkleire. Helhetlig kvikkleirekartlegging for Senja kommune er ikke gjennomført, noe som også er 
gjeldende for det aktuelle planområdet. Det må i henhold til dette leveres tilstrekkelig med 
dokumentasjon på sikker byggegrunn, dette gjelder både land og sjøarealer som blir berørt av tiltaket. 

Det er også kjent at det foreligger forurensning i grunnen i deler av arealet på land. I 
plandokumentene må det dokumenteres forurensningsgraden og evt. avbøtende tiltak/tiltaksplan. 

Planlagt moloutbygging og ny kai krever at det utearbeides en geoteknisk grunnundersøkelse av 
sjøbunnen for å dokumentere sjøbunnens stabilitet/belastningsevne før planforslaget legges ut til 
høring. 

Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner i området. 

Landbruk samt reindriftsnæring 

Rådmannen ønsker å påpeke at bla jordloven krever at dyrkbar mark ikke skal bygges ned, og at 
dyrket mark skal forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte. Dyrka og dyrkbar mark skal prioriteres 
til matproduksjon, og minst mulig dyrka og dyrkbar mark skal omdisponeres. Deler av det aktuelle 
tiltaket vil kunne påvirke deler av dyrkbar mark, dette vil i hovedsak være utformingen av ny veitrase 
ned i planområdet. I planinitiativet kommer det frem tre ulike veitraseer, og hver av traseenes virkning 
på landskap og omgivelser belyses på side 3. Hvilken løsning som velges vil bli avklart i den videre 
planprosess. 

Tiltaksanalysen rådmannen har utarbeidet viser også at området ligger innenfor reinbeitedistrikt og 
beiteområde for rein. Det vil være viktig å avklare tiltakets virkninger i forhold til dette, og få en 
uttalelse fra aktuelle sektormyndigheter.   

Trafikk og aktivitet 
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Det er generelt lite trafikk i området langs fv 7880 til Lysnes. Med utvikling må man regne med at det 
skapes mer trafikk. Det vil ses nærmere på hvordan planforslaget påvirker aktivitetsnivået 
sammenlignet med dagens situasjon. 

Generelt 

Vedlagt tiltaksanalyse viser at det foreligger få interessekonflikter ift. arealbruken når det gjelder andre 
viktige naturbaserte eller menneskeskapte fare- og risikomomenter. 

 

SAMARBEID OG MEDVIRKNING 

Oppstartsmøte 

Dersom planarbeidet tillates startet, vil det administrative oppstartsmøte med Senja kommune være 
det første og viktigste møte for en god planprosess. Representanter fra kommunens faggruppe plan 
og byggesak vil være til stede, og før møte vil det bli vurdert om det kan være hensiktsmessig at 
teknisk infrastruktur, havn og evt. brann og næring også er til stede, slik at plankonsulenten og 
forslagsstiller kan få en god oversikt over viktige momenter i planarbeidet. 

Særmøter 

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

Informasjonsmøter 

Det vil være gjennom hele prosessen være mulig for interesserte å stille spørsmål til og få informasjon 
fra plankonsulenten. 

 

VURDERING OM KONSEKVENSUTREDNING (FOR-2017-06-21-854) 

Planinitiativ er kontrollert opp mot forskrift om konsekvensutredning § 6 (planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes) og § 8 (planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn). 

Det følger av § 8 i forskrift om konsekvensutredninger at planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis 
de kan få vesentlige virkninger etter § 10. Plankonsulenten har vurdert at aktuell plan / planlagt tiltak 
fanges opp av Vedlegg II pkt. 10 e), 10 k) og 11 J) i KU forskriften. 

Basert på denne vurderingen er planforslaget vurdert ift. vesentlig virkning for miljø og samfunn (KU 
forskrift, § 10) og plankonsulenten konkluderer at detaljregulering Lysnesodden ikke fanges opp av § 
10 i forskrift om konsekvensutredning og KU-plikten utløses ikke. 

Forslagsstiller konkluderer: 

Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger, 
og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess. 

Rådmannen har kvalitetssikret forslagsstillerens vurdering og kommer til samme konklusjon. 
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Vurdering 

Rådmannen mener at ønsket planendring og utbygging vil være et positivt bidrag til utviklingen av 
Lysnes og styrke Senja kommune som fremste sjømatkommunen i Norge. 

At området nå ønskes detaljregulert i tråd med det som var ment i tidl. reguleringsplan for Lysnes sees 
på som positivt og framtidsrettet. 

Planen vil også være i tråd med kommuneplanens samfunnsdels viste prioritering om lokal 
verdiskaping: 

Senja kommune – Utviklingsmotor i Nord 

Mål 1. Økt lokal verdiskapning og flere lønnsomme bedrifter. 

  … Regional næringsplan for Midt Troms 2018-2022 med satsingsområder forsvar, sjømat, 
reiseliv, kompetanse og omdømme og rekruttering som strategiske innsatsfaktorer skal legges til 
grunn i utviklingsarbeid … 

 … sikre tilgang på næringsarealer i alle deler av kommunen. For å støtte den positive 
næringsutviklingen i hele kommunen skal det legges til rette for å opprettholde og utvikle levende 
bygder i kommunen.   
 

Planinitiativet inneholder tilstrekkelig informasjon for å kunne ta stilling til planspørsmålet, og det vil 
fungere som et godt grunnlagsdokument for den videre planprosessen.  

I skrivende stund vurderer rådmannen at aktuell planprosess og framtidig utbygging av Lysnesodden 
ikke vil føre til økonomisk belastning for kommunen. Dersom det skulle bli aktuelt med et samarbeid 
mellom utbyggeren og kommunen når det gjelder gjennomføring av planen, f.eks. teknisk infrastruktur, 
veiopparbeidelse, m.fl., skal oppgave- og ansvarsfordeling inkl. finansiering, evt. kommunal 
overtakelse, osv. avklares gjennom en utbyggingsavtale. 

Eventuelle justeringer rundt den foreslåtte planavgrensningen avklares under den administrative 
oppstartsmøte under forutsetning at planutvalget fatter et positivt vedtak. 
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