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Dette planprogrammet er utarbeidet av AR-Ing AS.  
Spørsmål om planprogrammet kan rettes til: 
AR-Ing AS v/ Anne Henriksen E-post: firmapost@ar-ing.no Tlf: 970 83 774  
eller  
Lauksletta Småhus AS v/ Håvard Høgstad, E-post: havard@arnoylaks.no  Tlf: 916 74 307 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

KAP. 1 INNLEDNING ....................................................................................................................................................... 2 

KAP. 2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET .............................................................................................................. 6 

KAP. 3 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET ..................................................................................... 9 

KAP. 4       AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV ............................................................ 9 

KAP. 5        ALTERNATIVE LØSNINGER ....................................................................................................................... 11 

KAP. 6        MEDVIRKNING ............................................................................................................................................... 12 

KAP. 7        PROSESS OG FRAMDRIFT .......................................................................................................................... 12 

 

mailto:firmapost@ar-ing.no
mailto:havard@arnoylaks.no


 

Side 2 av 13 

 

 

KAP. 1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Dette er et planprogram for arbeidet med detaljert reguleringsplan for Lauksletta boligfelt ved Lauksund havn, 
Arnøya i Skjervøy kommune. Planen gjelder del av gnr. 66 bnr. 20 som vist på kartutsnitt.  

Området er ikke tidligere regulert, men grenser til reguleringsplan for Lauksund havn.  

Planområdet grenser til Tyvdalen landskapsvernområde, som starter på oversiden av høyspentlinjen som 
planforslaget avsluttes mot på nedsiden.  

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for boligbygging, og planen tar sikte på å legge romslige føringer for 
boligtype for å ta høyde for både eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg i form av lavblokker. 

Arnøy Laks AS har stort behov for boliger, og har vært pådriver for utbyggingsprosjektene i området de siste 
årene. Imidlertid er det et faktum at utbygging i uregulerte områder krever omfattende saksbehandling. 

Forslagsstiller ønsker å regulere for boligformål slik at senere utbygging kan gjennomføres raskt.  
 

 
Figur 1 Flyfoto over planområdet fra Kart på Nett, Skjervøy kommune. 
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1.2 Formål med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging, hvor forslagsstiller ser for seg at det skal kunne 
oppføres både eneboliger, rekkehus og lavblokker med 4-8 leiligheter.  
Det er gitt igangsettingstillatelse til oppføring av 6 boenheter på eiendommen ved sjøen, og denne delen av 
eiendommen er tatt med i planforslaget.  
En tomt som det er søkt om fradeling på for boligbygging er også tatt med. Dersom denne medfører forsinkelse 
for planarbeidet, eller reguleringsarbeidet medfører forsinkelse, vil den bli tatt ut av planforslaget da søker 
ønsker å komme i gang med boligbyggingen høsten 2018. 
 
Reguleringen skal legge til rette for et boligfelt med totalt inntil 14 ubebygde tomter i tillegg til én med 
eksisterende bebyggelse, og én med de nevnte 6 boenhetene som er under oppføring. 
 
Eksisterende avkjørsel fra fylkesveien foreslås beholdt og utvidet som atkomstvei til boligfeltet på oversiden, 
noe som medfører et X-kryss for atkomst begge veier fra fylkesveien. For boligtomta som er søkt fradelt, vil 
atkomst være direkte avkjøring til fylkesveien. På nedsiden av veien vil eksisterende avkjøring/kryss til 
fylkesveien også betjene de to nye tomtene, som vil benytte atkomstveien som er godkjent i forbindelse med 
byggesak for de 6 boenhetene som er under oppføring. 

 
Figur 2.  Lokalisering av planlagt utbyggingsområde i forhold til kommunesenteret Skjervøy og ferge 
(stiplet blå) mellom Lauksundskaret og Storstein fergeleie. 

Planlagt 

utbyggingsområde 
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1.3 Avgrensing av planområdet 

Planområdet avgrenses av eiendomsgrenser mot nord og sør, samt mot eksisterende boligeiendom på gnr. 66 
bnr. 79, mot reguleringsplan for Lauksund havn mot nord på nedsiden av veien, og avslutter ved høyspentlinje 
mot vest og mot sjøen mot øst. Området som omfattes av detaljreguleringsplanen er på ca. 22 daa.  
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Figur 3.  Foreløpig planområde er avgrenset med sort stiplet linje. 

1.4 Planprogram og konsekvensutredning 

Planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet og har sitt 
hjemmelsgrunnlag i § 4-1 i plan- og bygningsloven. Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn 
samtidig med varsel om planoppstart. Etter at planprogrammet har vært til offentlig ettersyn skal ansvarlig 
myndighet fastsette planprogrammet. Ansvarlig myndighet for å utlegge (detaljregulering) og fastsette 
planprogrammet i Skjervøy kommune er formannskapet. 
Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning og 
skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og /eller 
beskrives nærmere i planbeskrivelse og konsekvensutredning. 
Konsekvensutredning skal utarbeides i henhold til pbl. § 4-2. 

1.5 Arbeidsopplegg og metode 

Utarbeidelse av reguleringsplan vil foregå etter plan- og bygningsloven. Planen vil være en detaljregulering iht. 
plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-3. Reguleringsplanen er konsekvensutredningspliktig etter pbl. § 4-2.  
 
I Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven kommer planen inn under  
§ 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: 
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 
 

Plan- og bygningsloven forutsetter i § 4-1.Planprogram 
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet. Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet om planprogram for reguleringsplaner. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil 
bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av 
planmyndigheten. 
 
Forskrift om konsekvensutredning sier i § 13.Utarbeidelse av planprogram eller melding med forslag til 
utredningsprogram: For planer etter plan- og bygningsloven skal forslagsstiller utarbeide et forslag til 
planprogram for planer etter § 6 første ledd bokstav a og b. 
 
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, 

hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. 

Et planprogram skal inneholde en beskrivelse av: 
a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken anses 

viktige for miljø og samfunn 
b) forholdene som skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap 
c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen 
d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra særlig 

berørte grupper og andre. 
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Plan og bygningslovens § 4-3 krever at det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 
arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er 
nødvendig for å avverge skade og tap. 
 

Hovedkapitlene i planbeskrivelsen vil være: 

 Bakgrunn 

 Planprosessen 

 Planstatus og rammebetingelser 

 Beskrivelse og analyse av planområdet, eksisterende forhold 

 Beskrivelse av planforslaget, herunder innhold og formål 

 Konsekvensutredning, inkludert avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser, samt gjennomføring og 
tidsperspektiv for gjennomføring. 

KAP. 2 Beskrivelse av planområdet 
I utredningsprosessen er målet å synliggjøre mulige konfliktområder med hensyn til bruk og vern av arealer, 
samt hvilke konsekvenser en regulering og utbygging som forutsatt vil ha for omgivelsene rundt, både natur- og 
samfunnsmessige. For reguleringsplaner skal virkningene av planen som helhet inngå ved vurderingen av 
konsekvensene.  
 
Konsekvensutredningen skal redegjøre for vurderte alternativer, og i nødvendig grad omfatte utredning av 
relevante og realistiske alternativer, herunder alternativ lokalisering. Anbefalt alternativ skal begrunnes. 
Det skal redegjøres for undersøkelser eller tiltak som kan iverksettes for å tilpasse planen til omgivelsene, for å 
avbøte skader eller ulemper og for å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen. 
 
Planforslag med konsekvensutredning, planbeskrivelsen, skal normalt utgjøre et samlet dokument. Det skal 
utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen.  

2.1 Forhold som tidligere er utredet 

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i det aktuelle planområdet. 

2.2 Eiendomsforhold 

Forslagsstiller Lauksund Småhus AS eier grunnen som foreslås regulert, men èn tomt er søkt fradelt, og vil bli 
solgt før planen ferdigstilles. Dersom dette viser seg problematisk i forhold til planarbeidet, vil tomten trekkes ut 
av planforslaget. 

2.3 Arealbruk og bebyggelse 

Bebyggelsen i planområdet er en eldre enebolig samt tre rekkehus med til sammen 6 boenheter som er under 
oppføring. Alle boligene i planområdet eies av forslagsstiller.  
Planområdet avgrenses i midten mot boligtomt med påstående enebolig med atkomst direkte til fylkesveien 
som krysser planområdet og deler det i to. 



 

Side 7 av 13 

 

Eksisterende avkjøring til Lauksund Havn grenser mot/er en del av planområdet og vil også bli benyttet for 
atkomst til planområdets område på nedsiden av fylkesveien.  
Arealene består i følge Skog og Landskap i hovedsak av jorddekt fastmark og myr på oversiden av veien, mens 
det på nedsiden av veien er registrert innmarksbeite og jorddekt fastmark, samt strand/fjære/vann.  
Solneselva kroker seg i grensegangen mot naboeiendom på sørsiden. 

 
Figur 4.  Utsnitt av gårdskart fra Skog og Landskap. 

 

2.4 Landskap og vegetasjon 

Landskapet er jorddekt med noe fjell i dagen, og området er preget av åpne myr og lyngheier i et lett skrånende 
til flatt område som stiger inn mot fjellet og Tjuvdalen landskapsvernområde mot vest. 
Bebyggelsen består av eneboliger som en spredt randbebyggelse langs fylkesveien. Det er ett aktivt gårdsbruk i 
området, ca. 2 kilometer lenger nord. 
Planområdet befinner seg på østsiden av Arnøya, hvor Lauksundet skiller Arnøya fra Laukøya. 

2.5 Kulturminner og kulturmiljø 

I planområdet er det ingen kjente automatisk fredete kulturminner. 

2.6 Naturverdier og biologisk mangfold 

Forslaget til reguleringsplan vil ikke berøre utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller utvalgte kulturlandskap, jf. 
Naturbase (pr. 27.06.2018).  
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Planforslaget grenser til Tjuvdalen landskapsvernområde, som er registrert som inngrepsfrie naturområder. 
Forslaget tar sikte på at ingen tiltak som iverksettes skal påvirke landskapsvernområdet. 
 
I Artsdatabanken (pr. 27.06.18) er det registrert én nær truet art (blåstrupe) som en observasjon i 2005 ca. 1 
kilometer nord for planområdet. For øvrig er det ikke registrert truede eller nær truede arter i området. 

2.7 Rekreasjonsverdi og – bruk 

Det er ingen registrert bruk av planområdet til rekreasjon, men hele Arnøya er mye brukt til jakt og friluftsliv. 
Det er ingen holdepunkter for at planområdet har noen spesiell status i så måte, verken som utgangspunkt eller 
mål for rekreasjon. 
Tjuvdalen landskapsvernområde, som planen grenser til, er i seg selv et rekreasjonsmål, og det er derfor viktig at 
det ikke iverksettes gravearbeider eller andre tiltak som kan medføre drenering av myrområder eller annen 
betydning for landskapsvernområdet. 

2.8 Landbruk 

Det er ingen registrert landbruksaktivitet i planområdet. Området benyttes i liten grad til utmarksbeite for sau. 
Det er ingen registreringer av beitedyr i NIBIOs karttjeneste Kilden 27.06.2018. 

2.9 Veg- og trafikkforhold 

Adkomstvei til boligfeltet på oversiden av veien planlegges lagt til eksisterende avkjøring til eiendommen, som 
ligger tvers overfor avkjøring til området nedenfor veien. Adkomstveien ønskes midt i planområdet, det 
opparbeides stikkveier for å få atkomst til alle tomtene, og eksisterende avkjørsel oppgraderes i henhold til 
retningslinjer fra Statens vegvesen.  

2.10 Barn og unges interesser 

Innenfor eller i nærhet av planområdet finnes det ikke spesielle godkjente anlegg eller interesser som berører 
barn og unge.  
Det planlegges avsatt et område til lekeplass innenfor planområdet. 

2.11 Sosial infrastruktur 

Innenfor eller i nærhet av planområdet er det ingen sosial infrastruktur eller bebyggelse som er avhengig av 
sosial infrastruktur. 
Dersom planområdet utbygges av barnefamilier, vil dette påvirke det totale behovet for sosial infrastruktur, men 
vi anser dette å være en positiv virkning som kan styrke eksisterende sosial infrastruktur på øya. 

2.12 Universell tilgjengelighet 

Det er ikke tilrettelagt noe anlegg eller veier for gående og syklende i planområdet. 

2.13 Teknisk infrastruktur 

I planområdets grense mot vest går det en kraftlinje som eies av Ymber AS. 
Det forutsettes at kraftbehovet til planområdet vil være dekket gjennom tilknytning til denne. Behovet for 
transformator må avklares. 
Vannforsyning til planområdet forutsettes dekket gjennom brønn/inntak i Solneselva. Behovet for renseanlegg 
og andre tiltak avklares. 
Avløp planlegges gjennom felles septik med renseanlegg. Om løsningen kun skal gjelde planområdet, rensekrav 
og tekniske løsninger må avklares. 
Planområdet forutsettes tilknyttet eksisterende renovasjonsløsning med periodevis søppelhenting av 
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Avfallsservice AS. 

2.14 Risiko og sårbarhet 

Det er ingen kjente, spesielle problemstillinger knyttet til risiko og sårbarhet i planområdet. 
Planområdet befinner seg i sin helhet under marin grense. 

2.15 Næring 

Det er ingen næringsaktivitet knyttet til planområdet. 

KAP. 3 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

3.1 Føringer fra tiltakshaver 

Planområdet utvikles i henhold til forslagsstillers ønske om tilrettelegging for boliger. 

3.2 Nasjonale lover og retningslinjer 

Flere nasjonale lover, med tilhørende forskrifter, vil være relevante å forholde seg til i planarbeidet. 

Lov og forskrift 

 Plan- og bygningsloven 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  

 Lov om kulturminner [kulturminneloven]  

 Lov om reindrift (reindriftsloven) 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Lov om vegar (veglova) 

 Forskrift om verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 3, Tjuvdalen landskapsvernområde, Skjervøy kommune 

Aktuelle veiledere 

 Miljøverndepartementets veileder Barn og planlegging (T-2/2008) 

 Direktoratet for sikkerhet og beredskaps Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 

KAP. 4 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV 

4.1 Generelt 

Forskrift om konsekvensutredninger sier følgende om innholdet i en konsekvensutredning;  

«§ 17.Generelt om krav til innholdet 

Forslagsstiller skal utarbeide en konsekvensutredning som skal ta utgangspunkt i krav til dokumentasjon 
som følger av dette kapitlet. Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen 
eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas. 

Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler 
informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes. 

Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig 
kompetanse. 

For planer og tiltak etter § 6, skal konsekvensutredningen utarbeides i tråd med det fastsatte plan- eller 
utredningsprogrammet, jf. § 16. 
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Konsekvensutredningen skal normalt inngå i planbeskrivelsen eller søknaden etter andre lover. Det skal 
utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen. 

» 

4.2 Hovedutredningstemaer 
 

Utredningstema Trafikk 

Utredningsomfang -Beregne trafikk fra planområdet. 
-Vurdere kryssløsninger og trasévalg for interne veier. 
-Vurdere konsekvenser for trafikale forhold som en følge av utbygging. 

Mål -Forhindre fremtidige trafikkavviklingsproblemer fra planområdet. 

 

Utredningstema Biologisk mangfold 

Utredningsomfang - Kartlegge/vurdere eksisterende biologisk mangfold innenfor 
planområdet gjennom vurdering av eksisterende grunnlagsmateriale.  
- Vurdere konsekvenser for biologisk mangfold som følge av utbygging. 

Mål - Avdekke om det finnes bevaringsverdig biologisk mangfold innenfor 
planområdet. 
- Innarbeide nødvendige tiltak for å sikre størst mulig biologisk mangfold i plankart 
og planbestemmelser. 

 

Utredningstema Landskap, vegetasjon, kulturminner og kulturmiljø 

Utredningsomfang - Kartlegge eksisterende landskap og eventuelle kulturminner. 
- Vurdere konsekvenser for landskapsvernområde, kulturminner og 
kulturmiljø som følge av planforslaget. 

Mål - Legge nødvendige føringer for detaljprosjektering innenfor planområdet. 
- Innarbeide nødvendige avbøtende tiltak i plankart og planbestemmelser. 

 

Utredningstema Grunnforhold/geoteknikk  

Utredningsomfang - Kartlegge/vurdere lokalstabilitet innenfor planområdet gjennom vurdering av 
eksisterende grunnlagsmateriale. 
- Vurdere konsekvenser for grunnforhold som følge av planforslaget. 
 

Mål - Avklare om planområdet har grunnforhold som er egnet for planlagt utbygging. 
- Legge nødvendige føringer for evt. videre geoteknisk detaljprosjektering 
innenfor planområdet. 
- Innarbeide evt. nødvendige avbøtende tiltak i plankart og planbestemmelser. 

 

Utredningstema Skredfare/rasfare/flomfare 
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Utredningsomfang - Vurdere fare for jordras, flom og flomskred i planområdet ut fra eksisterende 
grunnlagsmateriale.  
- Vurdere om sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt 

Mål - Avklare om planområdet har akseptabel risiko for planlagt utbygging. 
 - Legge nødvendige føringer for utbygging. 
 - Innarbeide eventuelle avbøtende tiltak i plankart og planbestemmelser. 

 

Utredningstema Reindrift 
Utredningsomfang - Kartlegge planområdets betydning og bruk av reindriftsnæringen. 

- Vurdere konsekvenser for reindrifta som følge av planforslaget. 

Mål - Avklare om planforslaget har akseptabel konsekvens for reindriftsnæringen. 
 - Legge eventuelle nødvendige føringer for utbyggingen. 

 

 

4.3 Supplerende utredningstemaer 

I tillegg til de plantemaer som er nevnt ovenfor som skal utredes etter forskrift om konsekvensutredninger, skal 
det gis kortere og mer overordnede vurderinger av følgende plantemaer: 

 Stedets karakter og estetikk 

 Rekreasjonsverdi og – bruk 

 Barn og unges interesser 

 Universell tilgjengelighet 

 Teknisk infrastruktur 

 Naturmangfold 

4.4 Oppsummering og samlet vurdering av konsekvenser, samt anbefaling 

Det skal gis en samlet oppsummering og vurdering av konsekvenser som følge av planforslaget for beskrevne 
utredningstemaer. Det skal i tillegg gis en anbefaling. 

4.5 Oppsummering av avbøtende tiltak 

Det skal gis en samlet oppsummering av behov for avbøtende tiltak som følge av planforslaget for beskrevne 
utredningstemaer. 

4.6 Nærmere undersøkelser 

Det skal gis en vurdering av behovet for gjennomføring av nærmere undersøkelser for gjennomføring av tiltaket. 
Krav til nødvendig undersøkelser skal innarbeides i reguleringsbestemmelser. 

KAP. 5 ALTERNATIVE LØSNINGER 

5.1 Generelt 

Planprosessen skal omfatte to ulike alternativ. Det ene alternativet – alternativ 0 – innebærer en videreføring av 
dagens, eksisterende situasjon, altså ingen regulering, mens det andre alternativet – alternativ 1 – innebærer 
regulering i henhold til forslagsstillers ønske. 
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5.2 Alternativer 

Alternativ 0 
Alternativ 0 er en videreføring av eksisterende reguleringssituasjon, som i praksis vil bety at det ikke vil foretas 
endringer. Planområdet er uregulert og kan bare bebygges i mindre grad i henhold til kommuneplanens arealdel. 
Byggesaker må på høring til offentlige myndigheter som om det gjaldt regulering i hvert enkelt tilfelle. 
Planområdet vil forbli som i dagens situasjon, og ingen tiltak gjennomføres. 
Alternativ 1 (forslagsstillers alternativ) 

Forslagsstillers alternativ medfører tilgjengelige boligtomter som kan bebygges i tråd med planens bestemmelser 
og kart, noe som medfører forutsigbare forhold og rask saksbehandling. 

KAP. 6 MEDVIRKNING 

6.1 Allmennheten 

I utforming av detaljreguleringsplan for Lauksletta boligfelt legges det vekt på informasjon og medvirkning i tråd 
med prinsippene som ligger til grunn i plan- og bygningsloven og i forskrift om konsekvensutredninger. 
Medvirkningsprosess for planarbeidet oppsummeres på følgende måte: 

 Varsling av oppstart av planarbeid med planprogram 

 Eventuelt folkemøte/informasjonsmøte på Lauksletta 

 Innspill og merknader vurderes og innarbeides i planprogrammet 

 Offentlig ettersyn av forslag til planprogram 

 Offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning 
Særmøter vil gjennomføres etter behov og/eller på forespørsel. 

6.2 Offentlige myndigheter 

Skjervøy kommune som ansvarlig planmyndighet vil være involvert i alle sider av planleggingen og nevnes derfor 
ikke som en spesifikk instans. Øvrige instanser vil kunne involveres ved ulike deltema: 

 Troms fylkeskommune (FK) 

 Fylkesmannen i Troms (FM) 

 Kystverket (KV) 

 Statens vegvesen (SVV) 

 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

 Sametinget 

KAP. 7 PROSESS OG FRAMDRIFT 

7.1 Prosess 

I plan- og bygningslovens § 12-9. Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger heter det: 
«For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides planprogram etter 
reglene i § 4-1. 
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om 
oppstart av planarbeidet. Forslaget skal også gjøres tilgjengelig gjennom minst én avis som er alminnelig lest på 
stedet og elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
Kommunen avgjør om planprogram skal fastsettes. Planprogrammet fastsettes ordinært av kommunestyret. 
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å fastsette planprogram i samsvar med kommunelovens regler.» 
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Plan- og bygningslovens § 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning fastslår at: 
«Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, 
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. 
For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt 
vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. 
Kongen kan gi forskrift om planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredninger, herunder om behandling av 
planer med grenseoverskridende virkninger.» 
 

7.2 Framdrift 
 

          Ansvar 

Varsel om planoppstart og 
høring av planprogram 

AR-Ing AS 2. juli 
2018 

     

Høring av 
planprogram, 8 uker 

AR-Ing AS 2. juli- 3. 

sept. 

2018 

     

Politisk vedtak av planprogram Skjervøy 
kommune 

 12. sept.     

Utarbeidelse av planforslag, 
utredninger og følge opp 
innspill 

AR-Ing AS  Sept.- 

des. 2018 

    

Innsendelse av planforslag til 
planmyndigheten 

AR-Ing AS   Desember  
2018 

   

Saksforberedelse og  

vedtak om å fremme 
planforslaget 

Skjervøy 
kommune 

   Januar 2019 

 

  

Offentlig ettersyn (6 uker) Skjervøy 
kommune 

    Febr.-mars 

2019 

 

Ferdigstillelse og administrativ 

sluttbehandling 

Skjervøy  
kommune 

    Mars 2019  

Politisk vedtak av planforslaget Skjervøy 
kommune 

     April 2019 

 

Det anmerkes at planprosessen involverer mange instanser og det er mulig at tidsperspektivet forskyves. 


