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Sammendrag 

Planforslaget er en erstatning av opprinnelig plan for Garsnes hyttefelt. Planområdet er på 
153 daa og omfatter arealformålene fritidsbebyggelse, lager, vann- og avløpanlegg, 
lekeplass, veg, annen veggrunn, parkering, rasteplass og friluftsformål. I tillegg omfatter 
planen hensynssonene ras- og skredfare, høyspenning og frisiktsone.   
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1 Bakgrunn  

1.1 Hensikten med planen  

Hensikten med reguleringen er å erstatte opprinnelig reguleringsplan for Garsnes hyttefelt, 
gnr. 46 bnr. 3, plan-ID 1923200705. Bakgrunnen er at det er gjort tiltak som avviker fra 
vedtatt plan, som samlet sett gir grunnlag for full reguleringsendring. I den nye planen er 
tidligere regulert vei og plassering av solgte tomter tegnet inn i plankartet etter dagens 
beliggenhet. Antall ledige tomter og deres plassering er også oppdatert, og antall hytter 
tillatt i området øker fra 45 til 49. Planområdet utvides med ca. 500 m2 mot nord, i henhold 
til vedtak om fradeling.  

 

1.2 Forslagstiller, eierforhold og plankonsulent 

Tiltakshaver:   Garsnes Utvikling AS ved Andreas Utstøl, eier av gnr. 46 bnr. 3.  

Plankonsulent:  Kysten Plan og Natur AS v/Tora Paulsen.  

 

 

 

2 Planprosessen  

Det ble avholdt oppstartsmøte mellom Salangen kommune, tiltakshaver og plankonsulent 
den 29. april 2020. Planen behandles etter pbl §§ 27 – 1. og 2. ledd som gjelder 
saksbehandling av reguleringsplaner, og pbl § 30, 2. ledd som gjelder privat forslag til 
regulering.  

Planarbeidet ble annonsert oppstartet i Troms Folkeblad samtidig som underretning ble 
sendt til berørte instanser og naboer den 25. mai 2020.  

 

 

 

3 Planstatus og rammebetingelser  

3.1 Overordnet plan 

I kommuneplanens arealdel (eldre plan) er planområdet avsatt til LNFR.  

 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner  

Reguleringsplan for Garsnes hyttefelt, plan-ID 1923200705, vedtatt i 2007, ligger til grunn for 
området. I planen er området avsatt til fritidsbebyggelse, kjøreveg, friluftsområde, avkjørsel 
og fareområde for høyspenningsanlegg. Disse arealformålene videreføres i ny plan. 
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Planbestemmelsene blir videreført med mindre endringer og tillegg. Plankartet tegnes inn på 
nytt for oppdatering.  

 

3.3 Tilgrensende planer  

Planområdet grenser til reguleringsplan for Sommerset i nord-vest. Reguleringen er en 
mindre videreføring av de tiltak som er gjort på Garsnes, som blant annet innehar 
småbåthavn, rorbuer, café, campingplass og hyttefelt.  

Planområdet grenser til reguleringsplan for Garsnes Camping (plan-ID 200401) i nord-øst. 

Opprinnelig reguleringsplan for Garsnes hyttefelt med tilgrensende planer er illustrert i kart 
1.  

 

 

Kart 1 Oversikt over opprinnelig plan for Garsnes hyttefelt (plan-ID 1923200705) med tilgrensende planer i nord, 
reguleringsplan for Garsnes Camping og reguleringsplan for Sommerset. Kilde: Nordbohus Midt Troms AS 
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold  

4.1 Beliggenhet  

 

Kart 2 Oversiktskart over Garsnes hyttefelt i Sagfjorden. © Kartverket/norgeskart.no 

 

Garsnes hyttefelt ligger på sørsiden av Sagfjorden i Salangen ovenfor fv. 7810, ca. 2 km fra 
kryss ved rv. 84 og ca. 5 km fra kommunesenteret Sjøvegan (kart 2). Området er nordvendt 
mot sjøen, og preget av fritidsbebyggelse og spredte småbruk og bolighus. Området 
avgrenses av den regulerte campingplassen i nord, av gnr. 46 bnr. 7 og gnr. 45 bnr. 2 i øst, av 
sletta på høydekote 90 i sør og av Tyttebærelva i vest. Området som reguleres er i sin helhet 
på 153 dekar. Avgrensing av planområdet er illustrert i kart 3.  
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Kart 3 Kart over planområdet, publisert ved oppstartsannonse den 25. mai 2020. 

 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

Planområdet er i dag bebygget med 10 hytter fra tidligere reguleringsplan. Det er anlagt 
kjørevei til alle hyttene. Området er ellers avsatt til LNFR-formål og er særlig benyttet som 
friluftsområde. Den anlagte veien ender i en liten parkeringsplass som benyttes som 
innfartsåre til tursti mot fjellområdet i sør.  

Området øst for hyttefeltet over Otterelva består av et mindre boligfelt og flere turstier mot 
fjellområdet i sør. Området vest for hyttefeltet er benyttet av to hytter, men ellers 
ubebygget, dog foreligger reguleringsplan for en del av området. Nord for hyttefeltet, delt av 
fv. 7810, ligger Garsnes Camping med tilhørende restaurant og bryggeområde. Kart over 
arealbruken er illustrert i kart 4.  
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Kart 4 Kart over området, med dagens hyttefelt og omkringliggende arealbruk. © Kartverket/norgeskart.no.  

 

4.3 Stedets landskap og karakter  

Garsnes hyttefelt ligger i en noe bratt skråning opp fra Sagfjorden inn mot ei slette på 
høydekote 90, som danner foten av fjellområdet i sør. Vegetasjonen er hovedsakelig blandet 
skog, i den nederste delen dominerer høyvokst bjørk og høyreiste furutrær i den øvre delen. 
Lauvskogen i den nedre deler er ganske tett, men betydelig tynnet ut etter utbyggingstiltak. I 
den øvre delen er det underskog av lyng.  

Det skrånende terrenget er særlig attraktivt for hyttetomter (bilde 1, 2 og 3). Alle tomter har 
god utsikt mot fjorden og fjellheimen i bakgrunnen. Hyttefeltet ender i ei stor myrlendt 
slette og gir ingen lange skygger fra sør, feltet har derfor godt sollys også høst og vår. Om 
sommeren kan en fra store deler av feltet kunne se midnattssol.  
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Bilde 1 Foto over hyttefeltet, med marina, bryggeområde og campingplass nedenfor.  

 

 

Bilde 2 Foto over utsikten fra hyttefeltet, med Løksetinden og Løksebotnfjellet i horisonten.  
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Bilde 3 Foto over en av hyttetomtene i feltet. 

 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø  

Det er ikke registrert noen kulturminner eller kulturmiljøer i eller i nærhet til planområdet. 
Dersom det i løpet av arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller spor som 
indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes 
umiddelbart. Både tiltakshaver og utførende entreprenør har ansvar for at dette pålegget 
blir fulgt opp jf. lov om kulturminner av 1978 § 8, andre ledd. 

 

4.5 Naturverdier  

Det er ikke registrert naturverdier i eller i nærhet til planområdet. Området er preget av 
alminnelig vegetasjon og terreng. Dersom det under arbeidets gang skulle finnes verdier, bes 
ansvarlige å ta hensyn og være føre var.  

 

4.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder  

Området blir brukt for rekreasjonsformål, både det nærliggende fjære-området og turveiene 
fra hyttefeltet og sørover. Det er også mye båttrafikk i tilknytning til marina og restaurant. 
Fra veien i hyttefeltet går det sti mot fjellområdet i sør.  

 

4.7 Trafikkforhold  
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Det er etablert en felles avkjørsel til hyttefeltet fra fv. 7810, rett ovenfor innkjøring til 
campingplassen på nordsiden. Avkjørselen har etter første reguleringsplan tatt hensyn til 
siktlinjer. Veien følger terrenget opp til de øverste hyttene, med avstikkere for hyttene som 
ligger i bredden av planområdet. Veien har en generell bredde på 5 meter. Utenom 
hytteeiere er veien benyttet for friluftsformål, men er generelt sett lite trafikkert.  

 

4.8 Teknisk infrastruktur  

Under utbygging av hyttefeltet, med opprinnelig reguleringsplan til grunn, er deler av 
strømnettet lagt i bakken. Ledningsnettet fremgår av kart 5.  

Hver hytte i feltet er forsynt med vann, avløp og strøm.  

 

Kart 5 Oversikt over ledningsnett. © NVE 

 

 

4.9 Grunnforhold, risiko og sårbarhet 

Fra opprinnelig reguleringsplan foreligger det vurdering av rasfare for planområdet, 
utarbeidet av Sweco Grøner i 2007. Dette på bakgrunn av faresonemarkeringer for rasfare i 
planområdet. Under utbygging av to hytter som var plassert innenfor fareområdet ble det 
utført avbøtende tiltak slik anbefalt i vurderingen, og rasfaren vurderes som ikke aktuell for 
utarbeiding av ny reguleringsplan. Aktsomhetsområdene fremgår av kart 6.  
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Kart 6 Aktsomhetsområder for snø- og steinskred. © NVE. 

 

I vurderingen av rasfare er det i tillegg gjort rede for grunnforholdene og kommentert som 
uproblematisk. Denne rapporten vil også følge med ny reguleringsplan. NGUs løsmassekart 
viser at området hovedsakelig består av tynt humus-/torvdekke, og noe tynn hav-
/strandavsetning.  

Tynt humus-/torvdekke defineres som «Områder hvor humusdekket ligger rett på 
berggrunnen. Mektigheten av humusdekket er vanligvis 0,2 - 0,5 m, men kan lokalt være 
tykkere. Fjellblotninger opptrer hyppig innen slike områder.». Tynn hav-/strandavsetning 
defineres som «Grunnlendte områder/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er 
normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom 
hav-, fjord- og strandavsetning. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir 
til blokk.». Grunnforholdene er illustrert i kart 7.  
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Etter samtale med entreprenør Løkse Maskin AS som planerer tomter og vei, bekreftes det 
at planområdet består av humusdekke og fjell opp i dagen. Hav-, fjord- og strandavsetninger 
er kun tilstede i nedre deler av planområdet hvor det ikke er regulert for ny bebyggelse.  

 

 

Kart 7 Løsmassekart over området. © NGU 

 

Fra NGUs oversikt over aktsomhetsområder for radon er området klassifisert som moderat 
til lav radonforekomst. Oversikt over forekomsten er gitt i kart 8.  
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Kart 8 Aktsomhetsgrad for radon i området. © NGU 

 

 

 

 

 

 

5 Beskrivelse av planforslaget  

5.1 Planlagt arealbruk  

Planområdet er på 153 daa, hvor det fra opprinnelig plan er utvidet et område på ca. 0,5 daa 
i nord. Innenfor planområdet endres antall hyttetomter fra 45 til 49, med tilhørende veg 
frem til hver hytte og en felles parkeringsplass med lagerbygning. Lekeplass videreføres fra 
opprinnelig plan.  
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Området reguleres til følgende arealformål, jf. pbl § 12-5, med opplistet arealbruk:  

Arealformål Str. (m2) 

§ 12-5 Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg  

1120 – Fritidsbebyggelse 49 990 

1540 - Vann- og avløpanlegg 15 

1610 - Lekeplass 2 845 

§ 12-5 Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

2010 - Veg 10 757 

2018 - Annen veggrunn, tekn. anl. 8 102 

2080 - Parkering 1 591 

2081 - Rasteplass 520 

§ 12-5 Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  

5130 - Friluftsformål 79 468 

Totalt areal i planområdet 153 287 

 

 

Området reguleres til følgende hensynssoner, jf. pbl §§ 12-6:  

 310 - Ras- og skredfare 

 370 - Høyspenning 

 140 - Frisiktsone 

 

5.2 Bebyggelsens plassering og utforming  

Det er planlagt totalt 49 hyttetomter i planområdet. Ved plassering av hyttetomtene er det 
vektlagt best mulig plassering i forhold til terreng. Bebyggelsen skal i sin helhet ligge 
innenfor kartfestede tomtegrenser.  

Bebyggelsens utforming skal tilpasses med hensyn til materialvalg, form og farge. 
Bestemmelser om utforming fra opprinnelig reguleringsplan videreføres i den nye planen, og 
det vil derfor ikke spesifiseres byggehøyde eller utnyttingsgrad.  

Fra opprinnelig plan gjelder det at hyttene skal oppføres i maks 1 ½ etasje med maksimal 
grunnflate på 90 m2 eksklusive uthus, uthusets grunnflate skal ikke overstige 25 m2. 
Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 18 og 40 grader, eller pulttak.  

 

5.3 Parkering  

Det reguleres en felles parkeringsplass på 1591 m2 langs hovedtraséen i hyttefeltet. 
Parkeringsplassen er tiltenkt hytteeiere som ønsker å parkere tilhengere eller lignende, og 
gjøres etter avtale med grunneier.  

 

5.4 Trafikkløsning  
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Lavangsnesveien (fv. 8710) fra Laberget mot Lavangsnes er eneste adkomst til hyttefeltet, 
med eksisterende avkjørsel anlagt under utbygging jf. opprinnelig reguleringsplan. Denne 
avkjørselen legges til grunn for trafikkløsningen. 

Frem til hver hytte reguleres det for kjørevei. I enden av veiene reguleres det slik at det er 
mulighet for snuplass. Veiene har en generell bredde på 5 meter, og snuplassene har en 
radius på 5 meter. I tillegg er det regulert inn 2 meter annet vegareal/tekn. anl. på begge 
sider av veiene. Dette for å åpne opp for en mer fleksibel veiføring og for å avsette areal til 
grøfter og teknisk ledningsanlegg.  

 

5.5 Planlagte felles anlegg  

På den felles parkeringsplassen er det tillatt oppført et lagerbygg med maksimal grunnflate 
500 m2. Lagerbygget skal plasseres innenfor parkeringsplassens yttergrenser, men er ut over 
det ikke bundet til kartfestet plassering. 

 

5.6 Universell utforming  

Universell utforming med hensyn til adkomst og byggeløsninger skal tilstrebes. 
Tilgjengelighet for funksjonshemmede frem til de enkelte hyttene vil i stor grad ivaretas, da 
alle hyttene vil ha vegadkomst. For felles arealer som parkeringsplass, lagerbygg og lekeplass 
skal dette utformes slik at kravene til universell tilgjengelighet blir ivaretatt.  

 

5.7 Uteoppholdsareal 

Det reguleres for en rasteplass hvor det tillates oppført sittebenk, gapahuk eller lignende. 
Veileder for universell utforming skal følges ved utforming av arealet.  

Det reguleres for en lekeplass med balløkke og tursti, hvor det er tillatt oppført en gapahuk. 
Lekeplassens utforming skal følge krav til universell utforming med særlig hensyn til barn. 
Eksisterende vegetasjon på lekeplassen bør i stor grad skånes for tiltak. 

 

5.8 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett  

Hver hytte har tilknytning til vann, avløp og strøm. I planområdet reguleres det for et vann- 
og avløpsanlegg, og ledningsnett tilstrebes å følge allerede regulert infrastruktur.  

 

5.9 Plan for avfall 

Avfall og søppel skal samles opp i oppsatt søppelcontainer tilknyttet tømmeordning, eller tas 
med når hytteområdet forlates. For øvrig kan det ikke oppbevares eller transporteres søppel 
eller avfall slik at det virker skjemmende, eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. 

 

5.10 Overvann 



PLANBESKRIVELSE  
Garsnes hyttefelt Plan-ID 5417202002 
 

  Side 16 av 21 

 

«Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og 
større mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser 
i byggeområdene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere 
avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i 
uønsket retning.» Høringsuttalelse fra NVE, datert 21.01.2021 

Planområdet ligger i en bratt skråning med god avrenning og spredte vannveier for små 
bekker og en mindre elv. I øvre del av planområdet er det en myr. Overvann ansees ikke som 
en større utfordring, men ved tilfelle sikres det i planbestemmelsen at overvann håndteres 
på egen tomt.  

 

 

 

6 Konsekvensutredning  

Planen er ikke konsekvensutredningspliktig. Salangen kommune begrunner vurderingen slik:  

«Planprogram:  
I hht. plan- og bygningslovens § 12-9 skal det for reguleringsplaner som kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn utarbeides planprogram etter reglene i 
lovens § 4-1.  

Vurdering av om det foreligger slik virkning etter KU-forskriften (FOR 2017-06-21-
854): Forskrift om konsekvensutredninger §6 – Planer og tiltak som alltid skal 
behandles etter forskriften.  

Vurdering: Aktuelle tiltak faller ikke inn under denne bestemmelse og det er dermed 
ikke krav til planprogram. Det planlegges ikke tiltak angitt i vedlegg I. 

Konsekvensutredning: 
§8 – Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn: Paragrafen omfatter planer som skal konsekvensutredes hvis 
de kan få vesentlige virkninger etter §10, men ikke ha planprogram:  

I henhold til forskriftens §8, bokstav a, skal detaljreguleringer som omfatter tiltak 
nevnt i vedlegg II, og får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn 
konsekvensutredes:  
Det er ikke planlagt tiltak i forhold til vedlegg I og II. Det er planlagt mindre 
justeringer i forhold til dagens bruk. 

Konklusjon: På bakgrunn av ovennevnte bestemmelser og vurderinger vil det aktuelle 
tiltaket ikke utløse krav om planprogram og konsekvensutredninger.» 
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget.  

7.1 Stedets karakter  

Planen vil føre til ytterligere utbygging av hyttefeltet og fortetting innenfor planområdet. 
Avstand mellom hyttene og størst mulig bevaring av vegetasjonen vil hindre at stedets 
karakter forringes. 

 

7.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme frem gjenstander eller andre spor som 
indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 
og fylkeskommunen omgående. Både tiltakshaver og utførende entreprenør(er) har ansvar 
for at dette pålegget blir fulgt opp jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8, 
andre ledd. 

 

7.3 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven  

Tiltaket er vurdert til ikke å påvirke naturtyper, økosystem og arter på en slik måte at det vil 
stride mot forvaltningsmålene i naturmangfoldlovens kap. II.  

Selve planområdet ligger i inngrepsnære områder og har liten verdi for inngrepsfrie 
naturområder i Norge (INON). Det er ikke registrert rødlistede arter, viktige eller rødlistede 
naturtyper i planområdet, og all vegetasjon er vanlig forekommende med trivielle arter. 
Planområdet er derfor vurdert til å ha liten verdi for vegetasjon og naturtyper. 

 

7.4 Rekreasjonsinteresser  

I planområdet er det forventet at den økte bruken vil medføre økt ferdsel og aktivitet. Dette 
kan oppleves negativt særlig nært hyttefeltet, som er mest påvirket av motorisert ferdsel. 
Flere hytter vil medføre større tetthet av tilreisende og mer motorstøy, noe som kan 
oppfattes å ha negativ virkning på opplevelseskvalitetene for noen. 

Totalt sett er det vurdert at det lokalt vil være noen negative virkninger av utbyggingen, men 
at friluftsområdene i nærheten og turstiene sør for planområdet i liten grad vil påvirkes. 
Flere kan få tilgang til de mange rekreasjonsmulighetene som ligger i nær tilknytning til 
hyttefeltet og de samlede virkningene er vurdert å være positive. Den beskjedne økningen i 
antall hytter fra den opprinnelige planen vil ikke ha større påvirkning på tettheten i området. 
Konsekvensene blir dermed positive for friluftsliv. 

 

7.5 Barns interesser  

I hyttefeltet er det regulert for lekeplass der det tilrettelegges for balløkke og tursti, samt 
oppføring av gapahuk. Området er ellers attraktivt for aktivitet og friluftsliv, og virkninger for 
barns interesser ansees som positive.  
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7.6 Trafikanter 

Ved videre utvikling av hyttefeltet vil det bli en moderat økning i trafikanter langs veien i 
hyttefeltet og ved avkjørsel til fv. 7810. Fylkesveien skiller hyttefeltet og bryggeområdet, og 
tiltak for å sikre myke trafikanter ved en synlig kryssingsvei over veien vil bidra til økt 
sikkerhet. Dette reguleres ikke for i denne planen, men anmodes utført.  

 

7.7 ROS  

Tiltakene av reguleringsplanen er vurdert til å ha noe innvirkning på trafikkmengden hvor 
myke trafikanter ansees som utsatt ved kryssing av fv. 7810. Det anbefales at det legges til 
rette for kryssing av veg under utbygging. Slukkevannskapasitet er også kommentert. 
Vedlagt ligger ROS-analyse.  

 

 

 

8 Innkomne merknader  

Det kom inn følgende merknader til planarbeidet (kort referert): 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, datert 19.06.2020 
Planforslag 
«I planbeskrivelsen er det flere punkter vi forventer å finne igjen. Det må sies noe om 
hensikten/ bakgrunn for planarbeidet. Planprosessen må det også gjøres rede for. Gjeldene 
plansituasjon og gjeldene retningslinjer må gjøres rede for. Det må utarbeides en beskrivelse 
av dagens planområde som bl.a. sier noe om dagens bruk av området og stedets karakter. 
Det må gjøres en beskrivelse av planforslaget og dets konsekvenser/virkninger for 
planområdet og nærområdet.» 
Sikker byggegrunn 
«Fylkesmannen ønsker å understreke viktigheten av å avklare sikker byggegrunn i en tidlig 
fase (…). Dette gjelder faremomenter som snøskred, steinsprang, jord- og flomskred, samt 
ustabile grunnforhold forårsaket av kvikkleire eller andre årsaker.» 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
«Det må utarbeides en ROS-analyse jf. PBL § 4-3. ROS-analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål.» 
Friluftsliv 
«Planbeskrivelsen bør gjøre rede for om område er et mye brukt fritidsområdet og om tiltak 
innenfor planområdet vil kunne bli oppfattet som en barriere.» 

Kommentar fra plankonsulent: I planbeskrivelsen er alle nevnte punkter for planforslag 
nevnt. Sikker byggegrunn er avklart gjennom geologisk rapport for planområdet, datert 
25.09.2007, samt etter samtale med utbygger og entreprenør om forhold under utbygging 
av eksisterende hytter. Under tidligere utbygging er aktsomhetsområde for snøskred og 
steinsprang, som også er gjort rede for i rapporten, gravd ut og ansees som ikke aktuelt for 
nytt planforslag. Området fremkommer likevel av kart. ROS-analyse er utført under 
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planprosessen. Friluftsliv er gjort rede for i planbeskrivelsen.  
 

Troms og Finnmark fylkeskommune, datert 01.07.2020 

«Det fremkommer ikke av varselet om eksisterende atkomst fra fv. 7810 skal endres. Vi vil 
gjøre oppmerksom på at Troms og Finnmark fylkeskommune overtok forvalteransvaret for 
fylkesvegene 1. januar 2020. Dette innebærer at det er fylkeskommunen som skal godkjenne 
eventuelle tiltak knyttet til fylkesvegen. 

Det går ikke frem av tilsendte dokumenter hvor omfattende utvidelsen av opprinnelig 
planområde blir. Vi går ut ifra at endringene ikke omfatter store endringer i antall 
fritidsboliger i området.» 

Automatisk freda kulturminner 

«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» 

 

Kommentar fra plankonsulent: Atkomst fra fv. 7810 ble ivaretatt ved opprinnelig 
reguleringsplan i henhold til standarden som da forelå. Dette arbeidet legges til grunn i nytt 
planforslag uten endringer. Ny plan endrer antall fritidsboliger fra 45 til 49 og planområdet 
utvides med ca. 500 m2, og ansees ikke som store endringer. Automatisk freda kulturminner 
er ivaretatt ved aktsomhet- og meldeplikt i planbestemmelser og planbeskrivelse.  

 

NVE, datert 26.05.2020 

Flom, erosjon, skred og overvann 

«Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet 
mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte 
være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også 
vurderes. Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering.» 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

«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. Hvis planen kommer i 
berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.» 

Kommentar fra plankonsulent: Sikkerhet mot skred ble ivaretatt ved opprinnelig plan. 
Under samtale med saksbehandler i NVE ble det klart at geologisk undersøkelse fra 2007 
fremdeles er gjeldende, og at aktsomhetsområdet for snøskred og steinsprang ikke er 
aktuelt i dag. Det er ikke planlagt tiltak som kan medføre skader eller ulemper for vassdrag 
og grunnvann.  
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Statens Vegvesen, datert 16.06.2020 

«En utfordring i området er kryssende gangtrafikk over fv. 7810 mellom 
hyttefeltet/campingplassen og Garsnes brygge/båthavn/annen sjø-rettet aktivitet. Av 
trafikksikkerhetsmessige årsaker er det viktig at det legges til rette for vegkryssing på steder 
som er oversiktlige og at disse begrenses i antall.» 

Kommentar fra plankonsulent: I planbeskrivelsen er det kommentert at utbyggingen vil 
medføre mer trafikk inn og ut av hyttefeltet, men at det er en moderat økning av trafikanter. 
Ettersom planområdet kun berører fv. 7810 ved avkjørselen, ansees det som ikke aktuelt å 
regulere trafikk ved dette punktet. Likevel kommenteres det at tiltak for veikryssing 
anmodes utført i forbindelse med utbyggingen.   

 

Fiskeridirektoratet, datert 10.06.2020 

«Fiskeridirektoratet region Nord har ikke innvendinger mot det varslede planarbeidet.» 

 

 

Sámediggi, datert 03.07.2020 

«Etter vår vurdering av beliggenhet og kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner.  
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av 
bestemmelsene planen.» 

Kommentar fra plankonsulent: Automatisk fredete samiske kulturminner er ivaretatt ved 
aktsomhet- og meldeplikt i planbestemmelser og planbeskrivelse. 

 

 

 

9 Avsluttende kommentar  

I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget, datert 04.12.2020 med 6 ukers frist, 
kom det inn tre merknader. Disse, samt vurderinger som er gjort, er kort gjengitt under:  

NVE, datert 21.01.2021 

Overvann 

«NVE kan ikke se at temaet overvann er nevnt i plandokumentene. Vi ber om at det gjøres 
overordnede vurderinger vedrørende håndtering av overvann og at det i planbestemmelsene 
stilles krav om at overvann skal håndteres på egen tomt.» 

Kommentar fra plankonsulent: Tatt til følge.   
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Statsforvalteren i Troms og Finnmark, datert 27.01.2021 

Rekkefølgebestemmelse 

«Statsforvalteren ser det som hensiktsmessig at det inkluderes rekkefølgebestemmelser for 
areaformål lekeplass(BLK), parkeringsplass(SPA), rasteplass(SR) og vann- og 
avløpsanlegg(BVA). Dette for å skire at formålene vil bli etablert og intensjonen i planen blir 
overholdt. Rekkefølgekravet kan utformes slik at de slår inn etter at et visst antall hytter er 
etablert.» 

Kommentar fra plankonsulent: Tatt til følge. 

 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune, datert 29.01.2021 

Myke trafikanter 

«I planbeskrivelsen kap 7.6 Trafikanter står det at det anmodes om å tilrettelegge for en 
krysningsvei over fv 7810 for å sikre sikkerheten til myke trafikanter. Vi oppfordrer til at 
tiltaket tas inn i planens bestemmelser, inkludering i rekkefølgebestemmelser til planen kan 
være hensiktsmessig.» 

Kommentar fra plankonsulent: Tas ikke til følge. Fv 7810 og eventuell krysningsvei ligger 
utenfor planforslagets grense, og tiltakshaver er derfor ikke rette ansvarlige. I 
kommunikasjon med Salangen kommune er det enighet i at krysningsvei heller 
implementeres i kommunens trafikksikkerhetsplan.   

Kommentar fra Salangen kommune: «Salangen kommune er enige i at krysningsvei over 
FV7810 ligger utenfor plangrensa. Dette er et tiltak som vil bli tatt inn i kommunens 
trafikksikkerhetsplan.» 

 

 


