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Oppsummering merknader / rådmannens merknadsvurdering etter oppstartsmelding og høring/utlegging til offentlig ettersyn  
 

PID, plannavn 5421 2019 03, Sildevika – Gryllefjord øst 

Plantype Kommunal detaljregulering 

Forslagsstiller Senja kommune 

Plankonsulent Senja kommune 

Kommunens saksbehandler Estela Garcia Novo 

Sak / arkiv 2020/1689 

Sist rev.  
 
Kunngjøring / annonsering (Folkebladet, kommunens hjemmeside); annonsert: 17.06.2020    
Brev til grunneierne, naboer i omegn og parter som sendte merknad til planoppstart; sendt: 12.06.2020 
Brev til direkte berørte regionale sektormyndigheter planoppstart: 12.06.2020 
Frist for innspill til planoppstart / høring: 12.07.2020    
 
Merknadsoppsummering, samt rådmannens kommentarer/vurdering 
 

 Avsender, brev 
dat., J-post nr. 

Merknader / innspill Vurdering / 
kommentarer 

1 NVE, 12.06.2020, 
2020/1689-6 

 Viser til TEK 17 og krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred. Klimaendringer skal også vurderes. 
 Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. 
 Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
 Liste med veiledere og verktøy. 
 Alle dokumentene sendes elektronisk til nve@nve.no. 

 Tatt til orientering. 
 Inngått kontrakt 

med ekstern 
rådgiver for 
vurdering av 
områdestabilitet 
dat. 03.03.2022. 
Leveranse 
forventet 30. april 
2022. 

2 Barn og unges 
representant i 
plansaker, 
22.06.2020, 
2020/1689-7 

 Spørsmål: Er det foretatt noen «barns beste-vurdering». Er det vurdert hvorvidt dette er et område som brukes av barn.   Tatt til orientering. 
Svart i egen e-post. 
Se punkt 6.7 i 
planbeskrivelsen. 
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3 Fylkesmannen i 
Troms og 
Finnmark, 
29.06.2020, 
2020/1689-10 

 Etterlyser adresselista til regionale statsaktører ved varsel om oppstart. 
 Viktig å sikre medvirkning med barn og ungdom, barnerepresentant og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 Universell utforming: nasjonal målsetting at alle nærskoler skal være universelt utformet innen 2030. 
 Veileder Universell utformet nærskole 2030, uavhengig kontroll for universell utforming i plan- og prosjekteringsprosesser. 
 Naturmangfoldloven: Naturmangfoldloven § 7. Anbefaler veilederen T-1554 B Naturmangfoldloven kapittel II - Alminnelige 

bestemmelser om bærekraftig bruk.  

 Adresselisten 
sendt i egen e-post 
dat. 06.10.2021 kl 
13:31. 

 Tatt til orientering. 
 Innarbeidet i 

planforslaget.  
4 Troms Kraft Nett 

AS, 02.07.2020, 
2020/1689-13 

 Kart for elektriske anlegg i området, som skal brukes under bestemte forutsetninger. 
 Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til deres anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget 

som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg. 

 Viser til veiledere og verktøy, hvordan å inntegne og innarbeide strøminstallasjoner i planforslaget. 
 I god tid før utbygging må det avklares hvordan nye bygninger i planområdet skal forsynes med elektrisk strøm. Det må avklares i 

hvilken grad eksisterende ledninger/kabler eventuelt kan benyttes, om nye ledninger/kabler må legges og om det er behov for 
ny(e) nettstasjon(er). 

 Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks. fjernbåren varme, ønsker vi at dette avklares så tidlig som 
mulig da dette påvirker behovet for elektrisk strøm. 

 Eksisterende høyspennings luftledning, byggeforbudsbelte på totalt 15 meter. Avsettes som arealformål trasé for nærmere angitt 
teknisk infrastruktur eller som hensynsone. 

 Tatt til orientering. 
Innarbeidet i 
planforslaget. 
 

5 Direktoratet for 
mineralforvaltning, 
08.07.2020, 
2020/1689-14 

 DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak 
i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av mineralloven. Vi 
har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Sildevika – Gryllefjord øst i Senja kommune. 
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre fagområder kan bli berørt, ber vi om å få 
saken oversendt når den blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn. 

 Tatt til orientering.  
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6 Troms og 
Finnmark 
fylkeskommune, 
13.07.2020, 
2020/1689-15 

 Det må redegjøres for den trafikkmengde/trafikkøkning i forhold til eksisterende utnyttelse av planområdet. Det må utredes hvilke 
konsekvenser dette vil få for vegnettet. Trafikkanalysen vil avklare behov for rekkefølgebestemmelser. 

 Utforming og opparbeiding av diverse samferdselsanlegg i henhold til N100, V121 og V123. 
 Formålsgrensen mellom samferdselsanlegg og øvrige arealer inntil eiendomsgrense og minst 3 meter avstand fra skulderkant, 

skjæringstopp eller fyllingsfot + 1 meter. 
 Byggegrense langs veg skal fremgå av planen. Dialog ved kortere byggegrense enn 50 meter før utlegging til offentlig ettersyn. 
 Funksjonell parkering og snuplasser. Sykkelparkering, helst under tak. Vegbredde, byggegrenser, siktsoner, dimensjonene 

målsettes eller beskrives i bestemmelsene. 
 En eventuell søknad om omdisponering av areal innfor statlig sikra friluftsområder skal sendes fylkeskommunen for vurdering før 

den oversendes Miljødirektoratet for avgjørelse. 
 Planområdet er sjekket mot våre arkiver og ut fra vår faglige vurdering av området. Så langt vi kjenner til, er det ikke i konflikt med 

kjente, automatisk freda kulturminner. Den generelle aktsomhet- og meldeplikten, må fremgå av planens dokumenter.  
 Vi anbefaler å utarbeides en kotesatt uteromsplan som viser hvordan fremkommeligheten og orienterbarheten er løst i 

planforslaget. 
 Det må i planbeskrivelsen gjøres rede for muligheten for utendørs lek og opphold, og hvordan lekeplass/uteoppholdsareal 

oppfyller kvalitets- og funksjonskrav som fastsatt i nevnte retningslinjer og kommunens egne normer. 
 Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av plankartet sendes Kartverket på e-post; 

planTRF@kartverket.no  
 Kontakt personer: 

Samferdsel: Kenneth Ronald Fox, kenneth.ronald.fox@tffk.no 
Friluftsliv; Eivind Høstmark Borge, eivind.borge@tffk.no 
Kulturarv: Randi Ødegård, randi.odegard@tffk.no 

 Tatt til orientering. 
 Se punkt 5.10 og 

6.4 i 
planbeskrivelsen. 

 Søknad om 
omdisponering i 
statlig sikra arealer 
sendt til Troms og 
Finnmark 
fylkeskommune 
dat. 03.03.2022. 

 Innarbeidet i 
planforslaget. 

7 Sametinget, 
13.07.2020, 
2020/1689-17 

 Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i 
konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til detaljreguleringen. 

 Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 Tatt til orientering. 
Innarbeidet i 
planbestemmelser. 
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