
KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BERG KOMMUNE



• Ca 900 innbyggere

• Tre tettsteder: 

Senjahopen, 

Mefjordvær og Skaland



BAKGRUNN

• Senja kommune 2020

• Kystplan for Midt- og Sør-Troms 



STYRINGSDOKUMENTER

• Felles dokument for kommunal planstrategi og planprogram for 
KPA jf. pbl. § 10-1

• Planstrategi revidert og vedtatt mai 2018 

• Kommuneplanens samfunnsdel 

• Planprogram

-Opplegg for medvirkning

-Konsekvensutredning 



PROSESS

• Planprogram utarbeidet i 2016 

• Åtte folkemøter 

• Skriftlige innspill 

• Planprogram fastsatt juni 2016 

• Forslag til plankart utarbeidet 

• Planfaglig bistand til øvrige plandokumenter

• Stram fremdrift videre 



UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

• Tilflytting og bosetting

• Stedsutvikling og omdømmebygging

• Infrastruktur

- Senjahopen fiskerihavn

-Eksisterende moloer

-Nasjonal Turistveg

-Turisme og utfartsparkering



LANGSIKTIG AREALSTRATEGI

• Fremtidig bosetting

• Kommunens særpreg som kyst- og fiskerikommune

• Innføring av nytt, digitalt planarkiv

• Rasproblematikk

• Styrke tettstedene Senjahopen, Mefjordvær og Skaland

• Hyttebygging

• Fokus på strandsone og særlig verdifulle friluftslivsområder

• Temakart 



TEMAKART

• Havnivå - med faregrense og sone nedenfor C+ 4 meter

• Kulturminner – basert på Askeladden og kulturminneplan

• Landbruk - fulldyrka og overflatedyrka jord og myr. 

• Naturfare – aktsomhetsområder for skred, flom og ras

• Reindrift - med flytt- og trekklei, samt oppsamlingsområder

• Tur- og friluftsområder - registrerte, viktige og svært viktige 
friluftsområder



FOKUS I PLANREVISJONEN

• Fortetting

• Ta hensyn til viktige friluftsområder, landbruksjord, 
reindriftsområder, naturfareområder, havnivåstigning og 
kulturminner

• Legge til rette for utvikling

• Mulighet for å utvide byggeområder etter pågående 
skredområdekartlegging

• Ønske om statlig sikring av friluftsområdet mellom Skaland og 
Bøvær



TEMA FOR DISKUSJON/ INNSPILL

• Landbruk 

• Masseuttak

• Plangrense mot kyst

• Statlig sikring av friluftsområde Skaland – Bøvær

• Offentlig utfartsparkering/ rasteplasser 

• Tema for konsekvensutredning

• Andre ting? 



KONSEKVENSUTREDNING

Natur- og miljøressurser

Naturverdier og biologisk 

mangfold

Jord- og skogressurser

Reindrift

Funksjonell strandsone, sjø 

og vassdrag 

Landskap

Kulturminner

Samfunn

Forurensning

Friluftsliv og folkehelse

Barn og unge

Næringsliv og sysselsetting (herunder 

reiseliv)

Havbruk og fiskeri

Infrastruktur, transportbehov og 

kommunalt tjenestetilbud




