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1 Sammendrag 
Arnøy Laks AS har behov for stabile og gode botilbud for nye og eksisterende arbeidstakere og har 
kjøpt en eiendom ved Lauksund Havn med tanke på utvikling av dette i regi av sitt 
eiendomsselskap Lauksletta Småhus AS. Selskapet fremmer nå forslag om detaljregulering av et 
nytt boligfelt som vil gjøre boligbygging enklere og raskere å gjennomføre enn bygging i uregulert 
område. Det foreslås regulert 7 nye boligtomter ovenfor fylkesvei 7490 i tillegg til at opprinnelig 
bolig på eiendommen fradeles, med felles atkomstvei, samt at en tomt som er fradelt og bebygd den 
senere tid medtas med avkjøring til fylkesveien. På nedsida av veien planlegges det to nye tomter i 
tillegg til at tre rekkehus som ble ferdigstilt i 2019 er medtatt i planen. 

Planforslaget legger retningslinjer for utforming av kryss mot fylkesvei 7490, atkomstvei og 
bestemmelser for bygninger og utforming av området. 

2 Bakgrunn 
2.1 Hensikten med planen 
Planen legger til rette for boligbygging på Lauksletta, hvor forslagsstiller ser for seg at det skal 
kunne oppføres både eneboliger, rekkehus og boligbygg med 4-8 leiligheter. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Lauksletta Småhus AS. Kontaktperson er Håvard Høgstad. 

Plankonsulent er AR-Ing AS, Skjervøy. Kontaktperson er Svein Solberg og Anne Henriksen. 

Lauksletta Småhus AS er eiet av Arnøy Laks AS.  

Planområdet eies av Lauksletta Småhus AS. 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
Det er ikke gjort tidligere vedtak i saken som gjelder regulering, men det er bygget tre rekkehus 
med totalt seks boenheter på eiendommen som omfattes av planforslaget, på nedsiden av fylkesvei 
7490.  

I tillegg er en tomt bebygd med enebolig med avkjøring til fylkesveien. 

Eksisterende enebolig som er oppført en gang mellom 1950-1970 medtas i planen. 

2.4 Utbyggingsavtaler 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler for videre utbygging. 

2.5 Krav om konsekvensutredning?  
Plankonsulent har sammen med Skjervøy kommune konkludert med at planen utløser krav om 
konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger: 

§ 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 
 



 6 

3 Planprosessen 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram 
Varsel om oppstart ble kunngjort i Fremtid i Nord og på Skjervøy kommunes hjemmeside 2. juli 
2018, og samtidig ble berørte naboer varslet og offentlige myndigheter i henhold til liste fra 
Skjervøy kommune ble tilsendt forslag til planprogram.  

Det har vært kontakt på epost og på telefon med NVE om aktsomhetskart som berører 
planområdet. De anbefalinger NVE har kommet med er fulgt i planforslaget. Alle bygninger er lagt 
utenfor aktsomhetsområde for jord og flomskred, og det er regulert inn en 20 meters sikringssone 
langs plangrensen mot Solneselva. Det er lagt til rette for at eventuelle problematiske jordmasser 
kan skiftes ut slik at overflatevann dreneres til grunnen i tråd med vannressursloven. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har også blitt kontaktet underveis bl.a. om reindrift. Etter 
anbefaling fra Fylkesmannen er det også tatt kontakt med reinbeitedistrikt D-39 Árdni/Gávvir-
Arnøy/Kågen, v/ Inger Marie Gaup Eira pr. telefon for å be om innspill på reguleringsarbeidet i 
forhold til reindrifta. Vi fikk forståelse av at de ikke ville uttale seg i denne fasen og avventer til 
Skjervøy kommune legger planen ut på høring. 

4 Gjeldende planstatus og overordnede føringer 
4.1 Noen sentrale føringer som har hatt betydning for prosessen 

 Kulturminneloven 
 Den europeiske landskapskonvensjonen 
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (av 24. juni 2011) 
 Rikspolitiske bestemmelser for barn og unges interesser i planleggingen 
 Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. 
 Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene. 
 DSB: Veilder for Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, kartlegging av risiko og sårbarhet 
 DSB: Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 
 NVE: Flaum og skredfare i arealplanar. Retningslinjer 2/2011 
 Sametingets planveileder 

 

4.2 Regionale føringer 
Fylkesplan for Troms 2014-2025 (02.09.14) har følgende målsetting for arealpolitikk og 
forvaltning: «Arealforvaltningen skal være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig 
nærings- og samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i kommunene». 
Planen viser til ulike utfordringer som er mellom by og distrikt, 100-metersbeltet, oppdatering av 
arealdelen, klimatilpasning og næringsutvikling. 

4.3 Lokale føringer 
I kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune perioden 2015 – 2027 er reguleringsområdet 
avsatt til LNFR område. 
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Planområdets varslede omfang i forbindelse med oppstarten. 
 
Planforslaget berører plan- og bygningslovens § 1.8 forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 
 

Planforslaget grenser til Tjuvdalen landskapsvernområde i vest, som er registrert som inngrepsfritt 
naturområde. Formålet med vernet er å bevare et naturlandskap med en formrik og tydelig 
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kvartærgeologisk lokalitet som gir dokumentasjon av isens tilbaketrekning i dette området ved 
slutten av siste istid. Tiltak i planen vil ikke påvirke landskapsvernområdet utover 
vedlikehold/oppdatering eksisterende vannforsyningsanlegg. 

 

4.4 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er ikke tidligere regulert. 

4.5 Tilgrensende planer 
Planområdet grenser til Reguleringsplan for Lauksund Havn. 

4.6 Temaplaner 
Ingen temaplaner berøres spesielt. 

4.7 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
Det er tidligere gitt dispensasjon til fradeling og bygging av rekkehus i 100 m beltet og LNFR 
området. Disse boligene tas inn i reguleringsplanen.  

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger i Lauksund på Arnøya, ved Lauksund Havn. Sundet løper direkte nord-sør i 
området, som har fri utsikt til horisonten mot nord. 

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.  

Kryss mot fylkesvei 7490 er innarbeidet i planforslaget og forutsettes etablert i tråd med Håndbok 
N100 Veg- og gateutforming samt Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss fra 
Statens vegvesen. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Deler av planområdet er i dag i bebygd med eneboliger og vertikaldelte tomannsboliger.  

Reguleringsplan for Lauksund Havn grenser til planområdet på nedsiden av fylkesvei 7490, og 
planforslaget innebærer felles avkjøring med den sørlige avkjøringen til Lauksund Havn til 
områdene mot sjøen. Reguleringsplan for Lauksund Havn gjelder boligformål mot fylkesvei 7490 
og industriformål mot sjøen. Her er det ført opp et rekkehus med tre boliger i 2018. 

Alt areal utenom vedtatte reguleringsplaner er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål med 
reindrift (LNFR). Det er ikke rapportert noen interessekonflikt i forhold til planforslaget i 
forbindelse med oppstartsvarslingen.  

Det er i dag et aktivt gårdsbruk i Lauksund. Dette gårdsbruket høster jord på flere nedlagte bruk og 
benytter utmarksområdene og en del av innmarksområdene til beite for sau. Det er ikke rapportert 
noen interessekonflikt i forhold til planforslaget i forbindelse med oppstartsvarslingen. 

5.3 Stedets karakter og landskap 
Planområdet ligger innenfor landskapsregion 37 (Kystbygdene i Troms). Området ligger på 
vestsiden av Lauksundet på Arnøya, med Laukøya på motsatt side. På 50-, 60- og til litt innpå 70-
tallet var kombinasjonsbruk med fiske og jordbruk vanlig på Arnøya og på Lauksletta. Bebyggelsen 
fra den tida er preget av dette. Fra kombinasjonsbrukene er det nå som regel bare naustet som 
vitner om tilknytningen til havet. Hvert bruk hadde vanligvis sitt naust øverst på stranda rett 
nedenfor fjøset. I dag brukes mange av disse gjenreisningshusene som fritidsboliger. Området er 
landlig med spredt boligbebyggelse langs fylkesvei 7490. 

Terrenget i området er preget av store, flate terrasser med vekselvis tørre rabber og myr. 
Vegetasjonen er i hovedsak lyng og gress, med lave kratt og en og annen busk. 
På sjøsiden grenser planområdet til molo for Lauksund Havn mot nord. For øvrig består 
strandlinjen av koppmoll og store steiner. Landskapet ligger åpent mot nord og sør med høye fjell 
både på Laukøya og på Arnøya, hvor de flate terrassene brått går over i ganske steile fjellsider 
rundt Tjuvdalen, som strekker seg som en bred U-dal innover øya på et høyere platå. 
Det lokale klimaet er preget av nærheten til storhavet, med vind fra nord og mye nedbør. De høye 
fjellene medfører at området kan være utsatt for fallvinder ved spesielle forhold og vindretninger. 
Området ligger naturskjønt til, med utsikt ut Lauksund med horisonten mot nord over sjøen – og 
midnattssol når forholdene og årstiden ligger til rette for det. De høye fjellene mot vest og nordvest 
er maleriske. 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen kjente kulturminner i området. Kulturvernmyndighetene har undersøkt området i 
forbindelse med planforslaget og har ikke gjort funn. 

5.5 Naturverdier  
Planområdet består på vestsida av veien av myr og jorddekt fastmark. 

Tjuvdalen landskapsvernområde grenser til planområdet. Ingen tiltak i forbindelse med planen vil 
berøre landskapsvernområdet med unntak av vedlikehold av eksisterende vannforsyningsanlegg. 



 10 

Planforslaget medfører boligbygging i strandsonen, men dette forsvares med nærheten til 
havneområdet og at den berørte strandlinjen er av begrenset lengde i forhold til tilgjengelig 
strandlinje i området. Planforslaget legger opp til at fri ferdsel i strandsonen skal videreføres. 

Det er ingen kjente spesielle naturverdier som ellers blir berørt i forbindelse med reguleringsplanen. 

5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet er ikke benyttet til rekreasjonsbruk da det er andre friluftsområder som er mer 
attraktive og tilrettelagt for det på Lauksletta. 

5.7 Landbruk 
Det er ingen landbruksinteresser i planområdet. Skjervøy kommune har tidligere tillatt fradeling og 
bygging av tre rekkehus på østsida av fylkesvei 7490 mot sjøen. I følge Gårdskart fra NIBIO er den 
delen av planområdet karakterisert som overflatedyrka jord. Denne jorda har ikke vært i bruk siden 
50/60 tallet og ville ikke fått en slik karakteristikk i dag. 

Kombinasjonsbruk med fiske og jordbruk har vært vanlig i tidligere tider, men brukene er nedlagt 
og mange av dem er fraflyttet de siste tiårene. 

5.8 Reindrift 
For reindriftsnæringa er Arnøya kalvingsland samt vår-, sommer- og høstbeiteområde for rundt 
2500 voksne dyr pluss kalver i perioden april til oktober. Planområdet ble på 60- og 70-tallet 
betegnet som innmark. Øst for fylkesvei 7490 består området av jorddekt skrinn mark. Planens 
østlige grense ligger ca. 42m fra trekklei for rein (jf. Kilden.no). Trekkleien går langs Lauksundet i 
retning nord/sør fra kote 14 til kote 70, og gir en korridor uten hindringer med ca. 230 m bredde 
hvor reinen kan passere planområdet uforstyrret. 

 
 

Planområde
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5.9 Trafikkforhold 
Kjøreadkomst til planområdet er tatt inn i reguleringsplanforslaget i henhold til retningslinjene fra 
Statens vegvesen.  

Trafikkmengde på atkomstveien forventes å bli svært liten og i all hovedsak begrenset til 
beboere/utbyggere. 

Ideelt sett skulle det vært større avstand mellom T-kryssene til oversiden og nedsiden av 
fylkesveien, men det vil bli oversiktlige forhold og liten trafikk slik at vi mener foreslåtte løsning er 
den beste ut fra de forutsetningene som planområdet medfører. Det kan også forsvares med at 
atkomstveien til boligområdet på oversiden kan utformes som avkjøring i henhold til 
retningslinjene i Håndbok N100 da den ikke skal betjene et stort antall boenheter. 

På nedsiden av fylkesvei 7490 tilknyttes planområdet til regulert vei i Reguleringsplan for 
Lauksund Havn med stikkveier til boligfeltet. Del av tidligere regulert vei som hører med til 
foreslått løsning er tatt inn i planforslaget. 

Det er ingen kjente registrerte trafikkulykker i området. 

Det legges ikke opp til spesielle tiltak for gående og syklende. Myke trafikanter vil være godt sikret 
ved oversiktlige trafikkforhold og kryss, samt liten trafikk.  

Det er ingen spesielle kollektivtilbud som dekker planområdet. Rutegående buss passerer på 
fylkesvei 7490. 

5.10 Barns interesser 
Det er medtatt lekeområde for barn innenfor planområdet. I tillegg er det store naturområder både 
langs sjøen og utenfor planområdet som er tilgjengelige for allmennheten til friluftsliv, lek og sport. 

5.11 Sosial infrastruktur 
Reguleringsplanforslaget legger til rette for ny boligbygging, noe som kan få betydning for 
skolekapasitet, barnehagedekning og annen sosial infrastruktur i framtiden. 

5.12 Universell utforming 
Planforslaget legger til rette for universell utforming med kotesatt uteromsplan i planområdet.  
Plan- og bygningslovens krav til tilgjengelighet oppfylles i forbindelse med utbygging av 
planområdet. 

5.13 Teknisk infrastruktur 
Planområdet har privat vann og avløp. På sikt kan det bli aktuelt å overdra dette til kommunen. 
Landskapsvernområdet vil bli noe berørt i utbedringsfasen.  

Tiltakshaver kan bore etter grunnvann dersom utbedring av dagens vannverk i Solneselva ikke gir 
tilstrekkelig vannmengde og kvalitet.   

Planområdet grenser mot høyspent kraftlinje som sikrer at kraftbehovet til utbygging av 
planområdet vil kunne dekkes.  
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Det planlegges ingen alternative energikilder, fjernvarme eller annet i forbindelse med 
planarbeidet. Det vil imidlertid kunne være mulig å legge inn jordvarme i utbyggingen dersom 
dette kan kombineres med boring etter vann. Planforslaget vil legge til rette for at moderne og 
miljøriktige energikilder kan tas i bruk. 

5.14 Grunnforhold 
Grunnen består i all hovedsak av løsmasser av tykk strandavsetning, nærmere bestemt 
sammenhengende dekke av leirskredavsetning, stedvis med stor mektighet ifølge NGUs 
kartdatabase på nett. På østsida av veien består planområdet av myrjord i øverste lag. Det er en 
åpen dreneringsgrøft for overflatevann i vestre/øvre del av området. 

Det er registrert grusforekomst i deler av planområdet (med usikker avgrensning) som er vurdert 
som lite viktig. 

Det er ikke registrert ustabile lag eller kvikkleire i grunnen.  

Grunnen er registrert som middels godt egnet til infiltrasjon, og det er antatt begrenset 
grunnvannspotensial. Alt ifølge NGU temakart 16. april 2019. 
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Boligtomtene legges utenfor aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det etableres en egen 
hensynssone mot Solneselva hvor det ikke tillates bygging. Potensiell jord- og flomskredfare er en 
svært grovmasket vurdering, men det er ikke gjennomført grundigere utredning i området. 
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NVEs aktsomhetsområder for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer 
som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en 
indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere der det er aktuelt med utbygging. 

Aktsomhetsområdene ivaretas med sikringssoner, og en videre utredning av jord- og flomskred 
eller flomfaren er derved ikke nødvendig før utbygging. 

 

 

Radonfaren i området er kategorisert som «usikker» og utbygging må derfor utføres med 
sikringstiltak mot radon i tråd med plan- og bygningsloven. 

Det er ingen kjente ledninger som krysser planområdet i konflikt med planlagt utbygging. 

5.15 Støyforhold 
Det er ingen spesielle støykilder i planområdet eller nærområdet. Støy vil ikke være problem for – 
eller som følge av – planlagt utbygging. 

5.16 Luftforurensing 
Det er ingen luftforurensning i området, og planforslaget medfører ingen luftforurensning. 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
Det er laget en egen konsekvensvurdering med risiko- og sårbarhetsanalyse av reguleringsplan for 
Lauksund boligfelt. Dette dokumentet vedlegges som en del av planbeskrivelsen, og konkluderer 
med følgende tabell:  

Konsekvens 
Sannsynlighet Ufarlig (K1) En viss fare 

(K2) 
Kritisk 
(K3) 

Farlig 
(K4) 

Katastrofalt 
(K5) 

Svært 
sannsynlig (S5) 

3.     

Meget 
sannsynlig (S4) 

     

Sannsynlig (S3) 
 

  14.   

Mindre 
sannsynlig (S2) 

  2.   
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Lite 
sannsynlig(S1) 

     

 
Hendelsene 2. Elveflom, 3. grunnforhold, og 14. Brann/politi/sivilforsvar har et risikonivå hvor 
tiltak er vurdert og innarbeidet i planforslaget. 
 
De øvrige risikoforholdene har akseptabel risiko og er ikke tatt med i tabellen, men er beskrevet i 
konsekvensvurderingens risiko- og sårbarhetsanalyse.  

5.18 Næring 
Planforslaget har ingen direkte betydning for næringsformål, men legger til rette for et 
fremtidsrettet boligtilbud både for dagens og framtidens arbeidstakere ved Arnøy Laks AS og andre 
på Lauksletta. 

5.19 Analyser/ utredninger 
Det er laget en konsekvensvurdering med risiko- og sårbarhetsanalyse av reguleringsplan for 
Lauksund boligfelt. Dette dokumentet vedlegges som en del av planbeskrivelsen, og utreder 
følgende forhold: 

Miljø og naturressurser: 
Naturverdier, biologisk mangfold  
Landskap 
Kulturminner, kulturmiljø  
Forurensing, støy 
 

Samfunn: 
Næringsliv/sysselsetting 
Landbruk 
Reindrift 
Bruk i dag 
Friluftsliv og rekreasjon 
Barn og unge Transportbehov Samfunnssikkerhet 
Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud 
Samfunnssikkerhet 

 

6 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget er vist på vedlagte plankart datert 13.05.2020. 

6.1 Planlagt arealbruk 
6.1.1 Reguleringsformål 
Planområdet reguleres til boligformål med lekeplass og veier, samt naturområde. 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
Arealene innenfor plangrensen er regulert til følgende formål: 

Byggeområder (pbl. 2008 § 12-5, 2.ledd nr. 1) 
 Boligbebyggelse 
 Felles grillplass/lekeplass 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, 2. Ledd nr. 2) 

 Fylkesvei 
 Kjørevei 
 Annen veigrunn - grøntareal 

 
Grønnstruktur (pbl § 12-5, ledd nr. 3) 

  Naturområde 
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Hensynssoner (pbl § 12-6, jf. §§ 11-8 og 11-10) 
 Frisiktsone  
 Snødeponi 
 Ras- og skredfare 
 Fare - Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler 
 Sikringssone mot Solneselva 

 

6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 
Byggeområder  
I område for boligbebyggelse tillates eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg over en eller flere 
tomter. Alle takformer tillates, men utnyttelsesgrad er satt til 60% BYA. Maksimal møne-
/gesimshøyde er satt til 12 m, og byggegrense mot vei vises i kartet. 

Felles grillplass/lekeplass er felles uteområde for planområdet, og kan benyttes til snødeponi om 
vinteren. Det kan settes opp grill-/bålplass i området, og mindre konstruksjoner for utendørs 
aktivitet. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Fylkesveien gjennom planområdet er regulert til formålet. 

Øvrige veier i planområdet er regulert til kjørevei med 4 m kjørebane og ½ m skulder på hver side 
og opparbeides iht. standard for formålet. Det er regulert snuplass i øvre ende av veien i tråd med 
Håndbok N100 fra Statens vegvesen, mens mot sjøen anses det tilstrekkelig plass til å snu på vei til 
molo i gjeldende plan for Lauksund havn. 

Annen veggrunn – grøntareal gjelder grøfter og veikanter til alle veier i planområdet. 

Grønnstruktur  
Det er regulert inn naturområde mot Solneselva og mot sjøen. 

Hensynssoner  
Det er avsatt hensynssoner for å ivareta sikkerheten i planområdet. Dette gjelder frisiktsone i 
veikryss mot fylkesveien, snødeponering på område for lekeplass om vinteren, utløpsområde for 
sørpe-/løsmasseskred, faresone mot høyspent kraftlinje, og flomsone mot Solneselva.  

Generelle bestemmelser 
Det tillates ingen tiltak eller graving i planområdets grense mot Tjuvdalen landskapsvernområde og 
Solneselva, med unntak av vedlikehold av eksisterende vannforsyningsanlegg. Terrenget skal 
tilbakeføres til opprinnelig stand. Arbeidet må avklares med Fylkemannen i Troms og Finnmark på 
forhånd. 

Aktsomhet - kulturminner 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller spor som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses. 

Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kulturminneloven) § 8 annet ledd. 

Dette skal formidles videre til de som utfører arbeid i planområdet. 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Ny bebyggelse plasseres innenfor angitt byggegrense mot vei, og utenom hensyn-/faresoner. Plan- 
og bygningslovens avstandsregler gjelder for hver tomt, eller mot neste tomt/eiendom/ 
nabobygning ved rekkehus/lavblokker eller andre boligformer som dekker flere tomter. 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Ny bebyggelse tillates med inntil tre etasjer. 

Det tillates møne-/gesimshøyde på inntil 12 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt 
bygget. 

6.3.2 Grad av utnytting  
Grad av utnytting settes til bebygd areal BYA = 60%. 

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Planområdet legger ikke direkte til rette for arbeidsplasser. 

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Det legges til rette for boligutbygging i planområdet ut fra framtidig behov. Minste utnyttelse blir 
da én enebolig per tomt som gir 9 nye eneboliger, to eksisterende eneboliger og tre rekkehus á 2 
boliger.  

6.5 Parkering 
Det etableres parkering på egen eiendom for alle boenhetene i tråd med krav i plan- og 
bygningsloven.  

6.6 Tilknytning til infrastruktur  
Planområdet trafikkeres via regulert atkomstvei/avkjøring fra fylkesvei 7490. 

Vann- og avløpsanlegg skal være på plass med tilfredsstillende kvalitet og volum før videre 
utbygging i planområdet. Alle boliger i planområdet skal tilknyttes disse.  

Eventuelle søknader i forbindelse med vann og avløp ivaretas i forbindelse med utbygging.  

Tilstrekkelig kraftforsyning til planområdet avklares med Ymber AS, som er netteier. Eventuelle 
utvidelser av kapasitet osv. ivaretas av hjemmelshaver i samråd med kraftleverandør i forhold til 
utbyggingstakten av planområdet. 

6.7 Trafikkløsning 
6.7.1 Kjøreatkomst 
Planområdet tilknyttes fylkesvei 7490 via regulert avkjøring mot sjøen og mot fjellet.  

Det er ca. 5 km fra avkjøringen til fergeleiet på Lauksundskaret, ca. 16 km til Arnøyhamn og ca. 15 
km pluss ferge til kommunesenteret Skjervøy. 

6.7.2 Utforming av veger 
Bredde på atkomstveier er avsatt i planen med 4 m kjørebane og ½ m skulder på hver side. 



 18 

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
Atkomstvei bygges samtidig og i takt med ny utbygging i planområdet.  

6.7.4 Varelevering og snørydding 
Det legges ikke spesielt til rette for varelevering i planområdet, men atkomstveiene vil 
dimensjoneres for lastebiler, noe som gir tilstrekkelig plass for søppelbil. Det forutsettes at 
snørydding av atkomstveiene foregår med traktor/snøfres og/eller hjullaster. 

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Atkomstveiene vil benyttes også av myke trafikanter, og er fullt akseptabel også for dette med 
oversiktlige forhold. 

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Atkomstveien vil være privat og eiet av Lauksletta Småhus AS.  

6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Det planlegges ingen nye offentlige anlegg i- eller i forbindelse med planområdet. Dette er ikke til 
hinder for senere mulig overdragelse av vei, vann og avløp til kommunen for driftsfasen. 

6.9 Miljøoppfølging 
Det planlegges ingen spesielle miljøtiltak i forbindelse med planområdet eller utbyggingen i 
planområdet. 

6.10 Universell utforming  
Det stilles ikke krav i planen ut over Plan- og bygningslovens krav. 

6.11 Uteoppholdsareal 
Det er medtatt felles grillplass og lekeplass som skal ha universell utforming i henhold til plan- og 
bygningsloven. 

Det er utarbeidet kotesatt uteromsplan som viser hvordan hensynet til barn-/unge og universell 
utforming er ivaretatt. Uteromsplanen gjøres juridisk bindende jf. (PBL §12-7 nr. 4). 

6.12 Reindrift og Landbruksfaglige vurderinger 
Området er i konsekvensvurderingen vurdert å ha små negative konsekvenser for landbruket og 
reindriftsnæringen. (Se kap. 5.7 og 5.8 Side 9.) 

6.13 Kollektivtilbud 
Det er ingen spesielle kollektivtilbud til planområdet. Rutegående buss passerer planområdet iht. 
rutetabell for rute 475 Lauksundskaret – Arnøyhamn – Årviksand. 

6.14 Kulturminner 
Det er gjennomført kartlegging av kulturminner i forbindelse med konsekvensutredningen og ROS 
analysen. Det ble ikke gjort funn i planområdet. 
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6.15 Sosial infrastruktur  
Planforslaget berører ingen sosial infrastruktur, men ved utbygging av planområdet av 
barnefamilier vil planen kunne få betydning for framtidig skole- og barnehagestruktur samt 
offentlig busstilbud.  

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Det er ingen offentlige vann- og avløpsnett i området.  

Det forutsettes at det er på plass en tilfredsstillende vannforsyning før videre utbygging av planen.   

Mattilsynet forvalter Matloven, Forskrift om vannforsyning og drikkevann, og de delene av 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen som omhandler drikkevann. De har hørings og 
innsigelsesrett i plansaker etter Plan- og bygningsloven. 

I følge Mattilsynet er det er en omfattende prosess å få på plass et vannverk som skal produsere 
opptil 10 m³/døgn. Dette skal plangodkjennes av Mattilsynet, og bør være på plass før oppstart av 
utbygginga. 

Avløp forutsettes via privat septik med overløp til sjø etter søknad om utslippstillatelse. Alternativt 
må det etableres et renseanlegg når utbygging av planområdet når en viss grense. Dette avklares 
med Skjervøy kommune før byggetillatelse gis. 

6.17 Plan for avfallshenting 
Området omfattes av offentlig renovasjonsordning, og dette videreføres ved utbygging i 
planområdet med periodevis tømming av avfallsdunker i tråd med rutinene hos det 
interkommunale avfallsselskapet Avfallsservice AS. 

6.18 Avbøtende tiltak ROS 
Det etableres en 20 m hensynssone mot Solneselva/tomtegrense på oversiden av fylkesveien.  

Jord og myrmasser i byggeområder skiftes ut med mere egnede morenemasser, eventuelt med 
jorddekke, for å sikre god drenering av byggegrunnen. Terrenget for boliger og veiføring heves 
tilstrekkelig.  

NVEs aktsomhetsområder for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer 
som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en 
indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med utbygging. 
Informasjonen i kartet benyttes for å identifisere potensielle fareområder for flom og som et 
vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet 
kommuneplanen. De potensielle fareområdene er lagt til grunn ved fastsetting av hensynssoner og 
byggeområder slik at en videre utredning av forholdene ikke er nødvendig. 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 
Atkomstvei skal opparbeides samtidig og i takt med utbygging i planområdet. 

Vannverk skal opprettes med tilfredsstillende vannkvalitet og volum før utbygging i planområdet. 

Avløpsanlegg med tilstrekkelig kapasitet og rensegrad skal opprettes før videre utbygging i 
planområdet. 
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Lekeplass/grillplass skal opparbeides samtidig med utbygging i planområdet. 

7 Konsekvensutredning 
Samlet vil regulering av Lauksund boligfelt gi både positive og negative virkninger og er samlet sett 
vurdert til at konsekvensen er litt positiv.  

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
8.1 Overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel er arealet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål med reindrift; 
LNFR område. 

Konsekvenser ved utbygging i tråd med planforslaget vil være positivt for utvikling av Lauksletta 
som lokalsamfunn. Arnøy Laks AS vil som hjørnesteinsbedrift i bygda kunne løse sine 
innkvarteringsbehov med en utbygging som planen legger til rette for. Planens virkninger på miljø 
og omgivelser anses å være stort sett positiv. 

8 Innkomne innspill 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble kunngjort i avisa Fremtid I Nord og på Skjervøy 
kommunes hjemmeside. 

Berørte parter og myndigheter i henhold til vedlagt mottakerliste ble varslet i brev datert 02.07.2018 

8.1 Forhold il kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Vi har sjekket ut naturbasen for området og artsdatabankens karttjeneste. Her er det ikke registrert 
noen verneverdige forhold verken av dyreart eller annet naturmangfold. Etter en konkret 
helhetsvurdering og sjekk av de karttjenester som eksisterer i området samt lokalkunnskap, mener 
vi å ha et godt kunnskapsgrunnlag for å si at denne reguleringsplanen ivaretar lovens intensjon om 
bevaring av naturmangfoldet. 

9.1 Sammendrag av merknader  
Mattilsynet 09.07.18 Mattilsynet forvalter Matloven, Forskrift om vannforsyning og drikkevann og de 

delene av Forskrift om rammer for vannforvaltningen som omhandler 
drikkevatn. De har hørings og innsigelsesrett i plansaker etter Plan- og 
bygningsloven. 
I planprogrammet for Lauksletta boligfelt står det: «Vannforsyning til 
planområdet forutsettes dekket gjennom brønn/inntak i Solneselva. Behovet for 
renseanlegg og andre tiltak avklares.» 
Mattilsynet påpeker at det er en omfattende prosess å få på plass et vannverk 
som skal produsere opptil 10m3 / døgn, skal plangodkjennes av Mattilsynet. 
Plangodkjenningingen bør være på plass før oppstart av utbygginga. 
 
Planleggers kommentar: 
Merknaden tas til etterretning og er innarbeidet i planforslaget. 

Harry Arne Haugen 01.08.18 Jfr. Varslet fremgår det en plan for prosessen der politisk vedtak av 
planforslaget skal behandles i april 2019. Hedly Adrian Haugen og Leif Ragnar 
Haugen eier en flytebrygge i Lauksund havn. Den planlagte bebyggelsen er 
tenkt innenfor strandsonen og vil hindre adgang fra naust på eiendom 66/19 til 
flytebryggen. Bebyggelsen innenfor strandsonen være til stor ulempe ved at de 
mister utsikten mot nord og midnattssolen. De har heller ikke mottatt noe 
nabovarsel for iverksatte grunn- og bygningsarbeider. De vil på det sterkeste 
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protestere på at opparbeiding av tomter med planering for tiltenkt bygging, 
tilføring vann, kloakk og strøm allerede er iverksatt. Det er klargjort for 
boligbygging ved opparbeiding av tomter ca. 5 til 10 meter fra flomålet ved flo 
sjø. Videre ser det ut til at utfyllingen går helt inntil tomtegrensen til eiendom 
66/19. 
 
Planleggers kommentar: 
Merknaden tas delvis til etterretning. Atkomst mellom naust og havn hindres 
ikke av planforslaget, men er et forhold som utbygger vil legge til rette for. 
Tap av utsikt er ikke et relevant ankepunkt. Klage på igangsatt byggearbeid er 
ikke relevant i forbindelse med reguleringsplanarbeidet, og må rettes direkte 
til Skjervøy kommune. 

Kystverket 14.08.18 I forbindelse med utbyggingsplaner må det ikke føres opp bygg og lignende som 
kan komme til å skjerme for lyset fra lyktene. Videre må det ikke etableres noen 
bygg, installasjoner, oppdrettsanlegg, fortøyninger m.m. innenfor hvit 
lyktesektor.  
Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover 
planbestemmelsene alene. Dette vil gjøre planen mer informativ og 
hensiktsmessig for brukere og eventuelle utbyggere.  
Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse 
etter havne- og farvannslovens bestemmelser i tillegg til tillatelser etter plan- og 
bygningsloven.  
Det bør blant annet opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i 
sjøen må i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter 
havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19. 
 
Planleggers kommentar: 
Merknaden tas til etterretning og er innarbeidet i planforslaget. 
 

Statens vegvesen 22.08.18 Planområdet grenser til Fv. 7490 på begge sider. Fartsgrensen på stedet er 80 
km/t. ÅDT, jfr. NVDB er 0-300, trafikkmengden er svært lav. 
X- kryss bør ikke brukes ved fartsgrense over 60 km/t. jfr. håndbok N100. Selv 
om ÅDT på stedet er lav, må trafikksikkerhet og eventuelle tiltak vurderes godt. 
Andre kryss løsninger bør vurderes. 
Det må også framkomme som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at 
Vegvesenet skal kontrollere og godkjenne atkomsten, før det gis byggetillatelse 
til boligfeltet. 
Prinsippene for universell utforming forutsettes lagt til grunn i det videre 
planarbeidet. Det forutsettes at byggegrensen langs fylkesvei 7490 etterfølges og 
tas med i reguleringsplanen. 
 
Planleggers kommentar: 
Valgte kryssløsninger er egentlig to T-kryss, men de er nærmest et x-kryss på 
grunn av liten avstand. Vi kan ikke se at andre løsninger ville gitt bedre 
forhold. Fartsgrense er ikke opp til oss å bestemme, men vi anbefaler nedsatt 
fartsgrense i området. Byggegrense langs fylkesveien er satt til 15 m fra 
senterlinje vei da dette ser ut til å være aktuell grense for eksisterende 
bebyggelse i området. Merknaden tas for øvrig til etterretning og er 
innarbeidet i planforslaget. 
 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

31.08.18 Planområdet ligger i utkanten i nordre del av en større forekomst av sand- og 
grus med lokal betydning. Forekomsten er en markert strandvoll som ligger 
mellom veien og sjøen ved Lauksletta. Forekomsten strekker seg fra Solnes i 
nord til Fagerheim i sør. Det er allerede etablerte boliger både sør og nord for 
planområdet, derfor ser DMF det som uaktuelt på drive ut ressursen.  
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Planleggers kommentar: 
Merknaden tas til etterretning. 

Troms 
fylkeskommune 

31.08.18 Universell utforming og Barn/unge  
Vi anbefaler at overskriften på kapitel 2.12 i planprogram for privatregulering 
endres til «Universell utforming». Det er viktig å skille mellom universell 
utforming og tilgjengelighet. 
Vi ber med dette om at det utarbeides kotesatt uteromsplan som viser hvordan 
hensynet til barn-/unge og universell utforming er ivaretatt. Uteromsplanen bør i 
tillegg beskrives i planbeskrivelsen og gjøres juridisk bindende (PBL §12-7 nr 
4). 
 
Planleggers kommentar: 
Merknaden tas til etterretning og er innarbeidet i planforslaget. 
 
 

Universitetet i 
Tromsø, marin biologi 

03.09.18 Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for 
forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. 
Vi vurderer sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under 
vann som liten og har derfor ingen merknader til planforslaget.  
 
Planleggers kommentar: 
Merknaden tas til etterretning. 
 

Fylkesmannen  
 
 

06.09.18 Fylkesmannen fremhever behovet for drøfting av planen opp mot 
sektormyndighetene fram mot første gangs høring. I denne fasen anbefales det at 
formål og bestemmelser drøftes med sikte på lokalisere uenigheter og finne 
omforente løsninger. Fylkesmannen er for øvrig enig i at planen krever 
konsekvensutredning. Fylkesmannen anbefaler at overskriften på kapitel 2.12 i 
planprogram for privatregulering endres til «Universell utforming». Det må 
utarbeides en kotesatt uteromsplan i målestokk 1:200. Uteromsplanen bør vise 
avstand og fremkommelighet til parkering, sykkelparkering, inngangsparti, 
belysning, ledelinjer, trinnfri adkomst, avfallshåndtering og fremkommelighet til 
alle aktivitetsarealene. Uteromsplanen gjøres videre juridisk bindende jfr. Plan- 
og bygningsloven §12-7, 1 ledd. 
Hensynssone til verneområdet og Solneselva må etableres i planen. 
Naturmangfold  
Utredningen av naturverdier og biologisk mangfold må bygge på prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12, jfr. § 7. Manglende vurdering av de miljørettslige 
prinsippene kan gi grunnlag for innsigelse til planforslaget. I denne saken er det 
særlig relevant å vurdere prinsippene i forhold til landskapsvernområdet og 
Solneselva. 
Reindrift  
«Fylkesmannen kan ikke se at reindrift er nevnt som eget tema under 
planprogrammets kap 2. «Beskrivelse av området». Reindrift er imidlertid tatt 
med som eget utredningstema under punkt 4.2.  
Gjennom utredningene det er lagt opp til i planprogrammet, vil reindriftas bruk 
av området, mulige konsekvenser for reindriften samt eventuelle avbøtende 
tiltak kunne kartlegges. Distrikt 39 Arnøy vil kunne bidra med informasjon som 
er vesentlig for utredningsarbeidet og må derfor involveres i arbeidet.  
Flytt- og trekkveier markert på reindriftskartet, går tett inn mot planområdet og 
brukes antageligvis på høsten når reinen samles i september/ oktober. Flyttveier 
er i henhold til reindriftsloven §22 gitt ett særskilt vern og skal verken stenges 
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eller forringes. Bruken av flytt- og trekkveien må kartlegges i utredningsarbeidet 
for dermed å hindre at det i et fremtidig planforslag legges til rette for bygging 
og aktivitet som vil komme i konflikt med flytting eller naturlig trekk gjennom 
området.  
Planområdet berører også vårbeiter og sommerbeiteområder. 
 
Planleggers kommentar: 
Merknaden tas til etterretning og er innarbeidet i planforslaget. 
Reinbeitedistrikt 39 Arnøy er varslet om oppstart og kontaktet pr. telefon, men 
de vil ikke gi innspill til planarbeidet. 

Sametinget, etter 
befaring 

17.09.18 Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske 
kulturminner på eiendommen. Sametinget har ingen kulturminnefaglige 
merknader til den foreslåtte detaljreguleringen. 
Planleggers kommentar: 
Merknaden tas til etterretning og er innarbeidet i planforslaget. 

 

10 Avsluttende kommentar 
Det er ikke kommet fram forhold som ligger til hinder for gjennomføring av planforslaget, og alle 
innkomne merknader er vurdert og tatt til følge eller kommentert i planforslaget. 


