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Høring Planprogram Reguleringsplan for Sommarset 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1, 12-8, og 12-9 varsles høring av planprogram for 
Reguleringsplan for Sommarset i Salangen kommune. 

Bakgrunn og hensikt med planarbeidet  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse, turisme og fritid knyttet 
til bruk av sjøen ved Garsnes i Salangen kommune. Kysten Plan og Natur AS er engasjert av 
tiltakshaver Nordbohus Midt Troms AS for å utarbeide reguleringsplan og gjennomføre 
planprosess.  

Planområdets avgrensning 

Sommerset ligger ca. 2 km vest for Sjøvegan sentrum på sørsiden av Sagfjorden. 
Planområdet er delt av fylkesveg 7810 i en nordlig og sørlig del, og ligger på eiendommen 
46/2. I tillegg inngår de to eksisterende fritidstomtene 46/25 og 46/26. 

Planområdet Sommerset ligger nordvendt mot sjøen og området preges av spredt 
fritidsbebyggelse, småbruk og bolighus. I planområdet er det to eksisterende fritidsboliger. 

Høringsdokumenter 

Planprogram med utfyllende beskrivelse og kart over planområdet legges ut til høring. 

Tidligere planprosess  

Det ble varslet oppstart for reguleringsplan Sommerset i februar 2014. Det lange tidsrommet 
fra oppstartsvarsel til der vi er i dag er grunnet lang reguleringsprosess og flere forsinkelser. I 
februar 2019 ble reguleringsplanen vedtatt av Salangen kommune, men i sammenheng med 
innsendt klage ble vedtaket opphevet av Statsforvalteren i juli 2020. Bakgrunnen for 
opphevingsvedtaket var manglende konsekvensutredning.  

I samråd med Salangen kommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark gjenopptas 
planarbeidet med det formål å utrede berørte tema. Det er satt krav til konsekvensutredning 
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jf. forskrift om konsekvensutredninger § 10 tredje ledd, for planer som kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. 

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides et 
planprogram som danner grunnlaget for konsekvensutredningen, jf. plan- og bygningsloven 
§ 4-2. Planprogrammet skal gjøre rede for formål, planprosess, medvirkning, berørte tema, 
behovet for utredninger og alternativer. Normalt sendes planprogram til høring og offentlig 
ettersyn sammen med oppstartsvarsel, men grunnet planens saksgang er det vurdert at 
planprogram sendes uten oppstartsvarsel og er tilstrekkelig for å opplyse om planarbeidet.  

Planprogrammet legges ut på begrenset høring i minimum 6 uker. Hvilke planer som 
omfattes av en konsekvensutredning følger av forskrift om konsekvensutredninger §§ 6, 7 og 
8. Videre følger saksgang og innhold av konsekvensutredningsforskriftens kapittel 4, 5 og 6. 
Konsekvensutredningen skal beskrive tema som kan bli påvirket av planforslaget og vurdere 
virkninger for miljø og samfunn. Utredningen skal også inneholde beskrivelse av tiltak for å 
unngå, begrense, istandsette og kompensere for vesentlige følger for miljø og samfunn i 
anleggs- og driftsfasen. 

Medvirkning 

Planprogrammet skal fastsette rammer for planarbeidet, og gjøre det mulig for myndigheter 
og berørte parter å komme med innspill i planprosessen.  

Etter høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram vil Salangen kommune fastsette 
endelig planprogram. Det endelige planprogrammet skal danne grunnlaget for arbeidet med 
den kommende reguleringsplanen for området. Innkomne innspill skal vurderes ved 
utarbeidelse av planforslaget, og vil bli omtalt og kommentert i planforslaget. 
 
Opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet og merknader til forslag til 
planprogram kan rettes til Salangen kommune. 

Innspill merkes sak 19/1028 og sendes til Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan,  
postmottak@salangen.kommune.no eller bruk elektronisk skjema via hjemmesiden. 

 
Frist for skriftlige innspill er 2.1.2022. 

 
Med hilsen 
 
 
Katrine Nordgård 
ingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Vedlegg 
Forslag planprogram reguleringsplan Sommerset 
20211_Sommerset-Planprogram_rev 
 
Mottakere: 
Kystverket Troms og 
Finnmark 

Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Mattilsynet Felles postmottak Postboks 
383 

2381 BRUMUNDDAL 

Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat (nve) 

Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

Samediggi  Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Troms Kraft AS Postboks 6116 9291 TROMSØ 
 


