
 

 
 

 
 

  

Kommuneplanens arealdel 2022-2034 
Konsekvensutredning og ROS-analyse 
Delområde 2: Lensvik 

Delområde 2: 

Lensvik 



Konsekvensutredning og ROS-analyse  |  Delområde 2: Lensvik Side 2 av 19 

Innhold 
1. Fritidsbebyggelse ...................................................................................................................... 3 
2. Tettsteder, stedsutvikling og boligbygging ............................................................................... 6 
3. Næring, masseuttak og deponi .............................................................................................. 14 
4. Kyst-/strandsone og havbruk ................................................................................................. 16 
 
 

 



Konsekvensutredning og ROS-analyse  |  Delområde 2: Lensvik Side 3 av 19 

1. Fritidsbebyggelse 

Innspillnr. (Plan&Build): PLAN-21/00009-75 
Arkivsaknr. (P360): 21/00094 
Forslagsstiller Per Ove Singstad 
Gnr/Bnr (Grunneier) 792/5 og 792/10 

(Eli Birgitte Singstad og Joar Kristoffer Landrø) 
Dagens arealbruk LNF -område 
Foreslått formål Framtidig fritidsbebyggelse. 
Areal (daa) Cirka 186,7 
Beskrivelse av dagens situasjon Området består av produktiv skog og myrområder. 
Beskrivelse av innspill Justering av område for fritidsbebyggelse. 

 

Vurdering av konsekvenser 
Landbruk 

 
Arealet består av cirka 140 daa produktiv barskog av 
middels og lav bonitet. Det er dels plantet skog her (med 
antatt vrifuru, det vil si fremmedart). 

Reindrift 
 

Ikke relevant. 
Havbruk 

 
Ikke relevant. 

Naturmangfold 
 

I KU for tverrforbindelsen vurderte miljøfaglig utredning 
at Fjerdingen er sannsynlig hekkeplass for storlom, samt 
at en rekke andre våtmarksfugl er observert her, som 
sangsvane, kvinand, stokkand, laksand, havørn, fiskeørn, 
trane, strandsnipe, enkeltbekkasin, sivspurv og fossekall. 
Området har minst middels verdi, og særlig tilrettelegging 
som kan medføre økt båtbruk og forstyrrelser av 
fuglelivet rundt innsjøen er uheldig. 

Innenfor området ligger en NiN-registrering av rik, åpen 
sørlig jordvannsmyr (EN) med høy lokalitetskvalitet, noe 
som gir svært stor verdi. Lokaliteten er bare 652 m2 og 
det er derfor trolig mulig å unngå direkte inngrep. 
Furukorsnebb (ansvarsart på grunn av >25 prosent av 
europeisk bestand) observert i planområdet. 
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Kulturminner og kulturmiljø 
 

Planområdet har ikke registrert automatisk fredede 
kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygninger. 

Næringsarealer 
 

Ikke relevant. 
Mineralressurser 

 
Ikke registrert som ressurs. 

Vann og vassdrag, inkludert 
strandsone 

 
Fjerdingen har god økologisk tilstand, påvirket av 
vannuttak/overføring til fiskeoppdrett. En begrenset 
utbygging avgrenset 50 meter fra vannet vil ikke medføre 
fare for å nå miljømålet. 

Barn og unges oppvekstsvilkår 
 

Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges 
oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv 
 

Ingen registreringer. 
Tettsteds-utvikling/ befolknings-
utvikling/ struktur 

 
Hytteeiere har betydning for handelen i kommunen 
(dagligvarer og bygningsvarer), og har derfor en indirekte 
virkning på tettstedsutviklingen. Oppføring og utvidelser 
av hytter gir sysselsetting i lokalt næringsliv. Det gir også 
sysselsetting til servicebedrifter. 

Skole/barnehage 
Kommunale boliger 
Administrasjons- og helsebygg 

 
Ikke relevant. 

Vann og avløp 
 

Kommunal vannledning (hovedledning til tettstedet 
Lensvik) går igjennom området. Vann- og avløpsplan skal 
utarbeides i forbindelse med reguleringsplan. 

Trafikksikkerhet/samferdsel 
 

Området ligger nord-nordvest for den planlagte 
tverrforbindelsen mellom Lensvik og Krokstadøra 
(kommunal veg). 

ROS-analyse 
 

Forurensing 
 

Ikke kjente forurensningsfarer. 
Naturrisiko og klimasårbarhet 

 
Mulighet for marin leire i deler av området (Myrarealer). 
Aktsomhetsområde flom langs bekk og vann, men disse 
arealene utelates fra kommunedirektørens forslag til 
avgrensning. 

Levevilkår og folkehelse 
  

Anbefaling 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 

Deler av området tas med i planforslaget. 

Kommunedirektøren er kritisk til omfattende etablering 
av fritidsbebyggelse i dette området med henvisning til 
naturmangfold. Det er også av betydning at det er svært 
mange ledige tomter i det regulerte hyttefeltet på 
nordsiden av Fjerdingen. 

Området grenser til et byggeområde for framtidig 
fritidsbebyggelse i nåværende kommuneplan som 
omfatter arealet mellom vegen og vannet. Noe lenger 
sørvest er det et stort byggeområde på motsatt side av 
vegen. I planforslaget reduseres utstrekningen av disse 
ved at et belte på 50 meter langs vannet, samt noe 
myrareal tas ut. Området på motsatt side av vegen 
reduseres ved at høyereliggende områder tas ut. Det som 
står igjen er en stripe langs vegen som 
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kommunedirektøren mener kan utvides med deler av 
området fra innspill 75. 
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2. Tettsteder, stedsutvikling og boligbygging 

Innspillnr. (Plan&Build): PLAN-21/00009-68 
Arkivsaknr. (P360): 21/00094-63 
Forslagsstiller Tove K og John E Selbæk 
Gnr/Bnr (Grunneier) 789/14 John E Selbæk 
Gjeldende formål 3 områder: 

Hamnahaugen: Ikke bebygd, et fulldyrka jorde nærmest 
gårdstunet, resten lauvskog. 

Mellandsåsen: Ikke bebygd cirka 11,3 daa dyrkamark 
nærmest vegen, øvrig er forholdsvis bratt, bevokst med 
lauvskog. 

Sørsida av fv. 6376 ved Akselhaugen: Ikke bebygd, 
dyrkamark nærmest vegen, øvrig areal er lauv-
/blandingsskog. Delvis grunnlendt. 

Foreslått arealformål Bolig. 
Areal (daa) Hamnahaugen: 11 daa Mellandsåsen: 84 daa, sørsida av 

fv. 6376: 124 daa, ved (totalt 219 daa). 
Beskrivelse av dagens situasjon Ingen av områdene er bebygd per dato. 
Beskrivelse av innspill Ønsker at framtidige byggeområder, bolig som ligger inne i 

gjeldende arealplan og ønskes videreført. 
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Vurdering av konsekvenser 
Landbruk Hamnahaugen:2.5 daa fulldyrka jord, resten lauvskog. 

Mellandsåsen: 11.3 daa fulldyrka jord (AR5) og åssida 
er lauvskog / blandingsskog. 

Akselhaugen: cirka 13.5 daa fulldyrka jord (AR5), øvrig 
er skogbevokst (lauvskog, barskog og blandingsskog) 

Reindrift Ikke relevant. 
Havbruk Ikke relevant. 
Naturmangfold og landskap Mellandsåsen: lokalitet innenfor ønsket byggeområde 

med frisk rik edellauvskog– moderat kvalitet (NIN 
2021). Ingen områder inneholder rødlistearter. 
Mellandsåsen og sørligste del av området på sørsida av 
fylkesvegen er helårsområde for elg og rådyr. Fin, 
tilgjengelig fjære i Hamnavika. Øvre del av arealet i 
Melandsåsen er bratt, noe slakere på motsatt side av 
vegen, men de øverste delene av begge lokaliteter bør 
ikke bebygges. Lokaliteten ved Hamnahaugen ligger 
skjermet i forhold til eksisterende bebyggelse, men vil 
være eksponert sett fra sjøen. 

Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner 
eller SEFRAK-registrerte bygninger på lokalitetene. 

Næringsarealer Ikke relevant. 
Mineralressurser Ikke registrert som ressurs. 
Vann og vassdrag, inkludert 
strandsone 

Ingen vassdrag innenfor områdene. Området ved 
Hamnahaugen omfattes av 100-meterbeltet mot sjø, og 
det må legges inn byggegrense. 

Barn og unges oppvekstsvilkår Områdene vil ha gangavstand til skole, barnehage og 
idrettsanlegg. 

Friluftsliv Hamnavika og Mellandsåsen er mye brukt av både 
barnehage- og skole til ekskursjoner. Mellandsåsen er 
registrert som viktig nærfriluftsområde med natursti og 
gapahuk. Må hensyntas ved eventuell utbygging. 

Tettsteds-utvikling/ befolknings-
utvikling struktur 

Befolkningsframskriving fra SSB viser at det ikke er 
tilstrekkelig med boligarealer i Lensvik. 

Skole/barnehage 
Kommunale boliger 
Administrasjons- og helsebygg 

God kapasitet i skole og barnehage. 

Vann og avløp Hamnavika: Kommunal vannforsyning og kommunalt 
avløp. 

Mellandsåsen og Akselhaugen: Kommunal 
vannforsyning og kommunalt avløp langs Øyangsveien. 
Må bygge trykkøningsstasjon for utbygging over cirka 
kote 90. 

Trafikksikkerhet/samferdsel To sørligste områder: cirka 1 km til skole. Gang- og 
sykkelveg på hele strekningen langs Øyangsveien til 
skole og øvrige sentrumsfunksjoner. 

Område ved Hamnahaugen: ikke offentlig veg fram, 
mangler noe gang- og sykkelveg. 
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ROS-analyse 
Forurensing Ikke kjente forurensningsfarer. 

Naturrisiko og klimasårbarhet Mulighet for marin leire i deler av områdene. Øvre del 
av området lengst sør berøres av aktsomhetskart 
snøskred. Reell snøskredfare vurderes til å være 
tilnærmet null. 

Levevilkår og folkehelse Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens 
ønsker om å styrke de eksisterende tettstedene. 

Anbefaling  
Kommunedirektørens innstilling To av områdene tas inn, men avskjæres mot dyrkamark 

og høydedrag. 

Mellandsåsen: Tas inn. Området begrenses ved 
høydekote 80 og ned mot dyrkamarka (med en liten 
buffer – cirka fem meter) 

Akselhaugen: Området tas ikke inn. Arealet er 
nordvendt og bratt, og de områdene som antas å 
kunne være attraktive for boligbygging består av 
fulldyrka jord. 

Hamnahaugen: Tas inn. Tar ut 15 meter mot sjøen, krav 
om konsentrert bebyggelse. 
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Innspillnr. (Plan&Build): PLAN-21/00009-92 
Arkivsaknr. (P360): 21/00094-85 
Forslagsstiller Lene Lysklett 
Gnr/Bnr (Grunneier) 788/13 
Gjeldende formål LNF 
Foreslått arealformål Bolig 
Areal (daa) 12 
Beskrivelse av dagens situasjon Ikke bebygd området som ligger i foten av Granåsen. 
Beskrivelse av innspill Ønsker boliger ved eksisterende boliger. VA og gang- og 

sykkelveg i nærheten. 

 
Vurdering av konsekvenser 
Landbruk Cirka 450 m2 fulldyrka jord nederst bak 788/80 og 

788/71. Teigen er avskåret fra resten av dyrkamarka 
med en veg. 

Reindrift Ikke relevant. 
Havbruk Ikke relevant. 
Naturmangfold og 
landskapshensyn 

Rødlistearter: Nei. Naturtyper ikke kartlagt. Sørligste 
del av området, mot toppen av Granåshaugen, bør tas 
ut da det er svært bratt. Viktig å unngå bygging 
silhuett. 

Kulturminner og kulturmiljø Planområdet har ikke registrert automatisk fredede 
kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygninger. 

Næringsarealer Neppe aktuelt som næringsareal. 
Mineralressurser Ikke registrert som ressurs. 
Vann og vassdrag, inkludert 
strandsone 

Ingen vassdrag innenfor området, og berører ikke 
strandsone. 

Barn og unges oppvekstsvilkår Innenfor gangavstand til skole, barnehage, 
idrettsanlegg - 1,4 km. 

Friluftsliv Ingen tilretteleggingstiltak i området. 
Nærfriluftsområde. Viktig å opprettholde grøntdrag fra 
bebyggelsen og opp på Granåshaugen. 

Tettsteds-utvikling/ befolknings-
utvikling/ struktur 

Befolkningsfremskriving fra SSB viser at det ikke er 
tilstrekkelig boligarealer i Lensvik. 

  



Konsekvensutredning og ROS-analyse  |  Delområde 2: Lensvik Side 11 av 19 

Skole/barnehage 
Kommunale boliger 
Administrasjons- og helsebygg 

God kapasitet i Lensvik skole og barnehage. 
Nært helsesenter m med legekontor/fysio/tannlege, 
omsorgssenter og offentlig service. 

Vann og avløp Det er kommunal vannforsyning ved området, men det 
må bygges trykkøkningsstasjon for å forsyne over cirka 
kote 55. Kommunalt avløp i området ved 
Berganesvegen. 

Trafikksikkerhet/samferdsel Under 2 km til skole. Skoleskyss for 1.etg. Gang- og 
sykkelveg fra skolen til Berganesveien. Kryssing av 
fv. 710 i 60-sone (ikke gangfelt) Mangler gang-/ 
sykkelveg og fortau i Berganesveien. 

ROS-analyse  
Forurensing Ikke kjente forurensningsfarer. 

Naturrisiko og klimasårbarhet Ingen kjente risikoer for området. Ingen registrerte 
konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnforhold. 

Levevilkår og folkehelse Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens 
ønsker om å styrke de eksisterende tettstedene. 

Anbefaling  
Kommunedirektørens innstilling Området begrenses ved at Granåshaugen tas ut. 

Revidert utgave tas inn i forslaget uten plankrav. Den 
fulldyrka jorda ser ikke ut til å være i drift. 
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Innspillnr. (Plan&Build): PLAN-21/00009-284 
Arkivsaknr. (P360): 21/00094-85 
Forslagsstiller Knut A. Selbekk 
Gnr/Bnr (Grunneier) 788/16 og 789/28 (Knut A. Selbekk) 
Gjeldende formål Begge områder er per dato landbruk; korn/gras nærmest 

Lensvikveien, øvrig areal er utfyllingsområde, ikke i bruk. 
Foreslått arealformål Bolig 
Areal (daa) 5,6 
Beskrivelse av dagens situasjon Ubebygd areal beliggende inntil Lensvikveien i sentrum av 

Lensvik. Inngår i reguleringsplan for Selbekken. Bnr. 16 er 
regulert til framtidig – forretning, mens bnr. 28 er regulert 
til framtidig boligformål. Begge arealer ligger innenfor 
fareområde – skred. 

Beskrivelse av innspill Leiligheter på eiendommene 788/16 og 789/28 vil gi 
gangavstand til formål nevnt innledningsvis, til butikk og 
servicefunksjoner, til legekontor og til offentlig 
kommunikasjon. Det mangler tomter som er 
sentrumsnære og som kan utvikles med fortetting etter 
moderne prinsipper. 

    
Vurdering av konsekvenser 
Landbruk Bnr. 16: 4688 m2, derav va 1300 m2 fulldyrka mark 

(AR5). 

Bnr. 28: 942 m2, derav cirka 650 m2 fulldyrka mark 
(AR5). 

Reindrift Ikke relevant. 
Havbruk Ikke relevant. 
Naturmangfold og 
landskapshensyn 

Ingen eksisterende registreringer. Areal er kornåker og 
utfylt areal, og er sterkt påvirket av arealbruken. På 
bakgrunn av påvirkning og status er det ikke grunn til å 
kreve kartlegging. 

Kulturminner og kulturmiljø Planområdet har ikke registrert automatisk fredede 
kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygninger. 

Næringsarealer Neppe aktuelt som næringsareal. Deler er regulert til 
forretning. Næring bør etableres på industriområdet 
Berganeset. 

Mineralressurser Ikke registrert som ressurs. 
Vann og vassdrag, inkludert 
strandsone 

Ligger i 100-meterbeltet mot sjø, ingen vassdrag 
innenfor områdene. Inngår i reguleringsplan med 
regulert byggelinje mot sjø, men ikke byggegrense. 
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Barn og unges oppvekstsvilkår Innenfor gangavstand til skole, barnehage, 
idrettsanlegg - 1,4 km. 

Friluftsliv Adkomst langs sjø er sikret med regulert gang-
/sykkelveg langs sjøen. 

Tettsteds-utvikling/ befolknings-
utvikling/ struktur 

Befolkningsframskriving fra SSB viser at det ikke er 
tilstrekkelig boligarealer i Lensvik. 

Skole/barnehage 
Kommunale boliger 
Administrasjons- og helsebygg 

God kapasitet i skole og barnehage. 

Vann og avløp Det er offentlig VA- ledninger i området, og som er 
dimensjonert for utbygging i området. 

Trafikksikkerhet/samferdsel Det er regulert gang- og sykkelveg mellom 
byggeområde og sjø, og det er gang- og sykkelveg 
langs fv. 710, men på motsatt side av vegen i forhold til 
området. Det er sone 40 km/t og trafikkdempende 
tiltak på strekningen. 

ROS-analyse  
Forurensing Deler av områdene ligger innenfor gul støysone – 

støykartlegging veg, men gul sone ligger i hovedsak 
innenfor byggegrense. 

Naturrisiko og klimasårbarhet Arealene ligger innenfor fareområde skred i 
reguleringsplan og er et utløpsområde for jordskred 
som eventuelt kan komme ovenfra. Ligger også i 
kvikkleiresone – faregrad lav (skredrisiko 4). 

Flomutsatt ved beregnet havnivå og stormflo 2090. 
Levevilkår og folkehelse Sentrumsnært område med offentlige- og private 

servicetilbud i gangavstand. Lett tilgang til fri-
/friluftsområder. Forutsetter tiltak-/ vurderinger i 
henhold til flom og skred. 

Anbefaling  
Kommunedirektørens innstilling Arealet er avsatt til sentrumsformål, og ønsket bruk er 

tillatt innenfor formålet. 
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3. Næring, masseuttak og deponi 

Innspillnr. (Plan&Build): PLAN-21/00009-140, 162 
Arkivsaknr. (P360): 21/00094-212, 149 
Forslagsstiller Liv Dagny Sterten, Ole Ysland 
Gnr/Bnr (Grunneier) 797/2 Odd Ivar Solem 
Dagens arealformål LNFR 
Foreslått formål Råstoffutvinning (skifer) 
Areal (daa) 17 daa 
Beskrivelse av dagens situasjon Uttak av skiferstein tidligere drevet av Kullgrens Enka, kun 

sporadisk uttak de siste åra. 
Beskrivelse av innspill Forekomsten/bruddet ønskes bevart. Frykter rasering hvis 

Forsvarsbygg bygger veg gjennom bruddet. 

 
Vurdering av konsekvenser 
Landbruk Noe lauvskog, område er brukt som utmarksbeite. 
Reindrift Utenfor beiteområde. 
Havbruk Ikke relevant. 
Naturmangfold Ikke noen registreringer. 
Kulturminner og kulturmiljø Planområdet har ikke registrert automatisk fredede 

kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygninger. 
Næringsarealer Ikke relevant. 
Mineralressurser Ikke registrert som ressurs. 
Vann og vassdrag, inkludert 
strandsone 

Ikke registrert noen bekker av betydning. 

Barn og unges oppvekstsvilkår Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges 
oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv Ligger i lokalt mye brukt frilufsområde (må gjennom 
området for å komme til Vestre varden-Hestgrovheia) 

Tettsteds-utvikling/ befolknings-
utvikling/ struktur 

Ikke relevant. 

Skole/barnehage 
Kommunale boliger 
Administrasjons- og helsebygg 

Ikke relevant. 
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Vann og avløp Ikke relevant. 
Trafikksikkerhet/samferdsel Konflikt med veg til forsvarets anlegg på Hestgrovheia. 

Kun en skogsveg i dag 
ROS-analyse  
Forurensing Ikke kjente forurensningsfarer. 
Naturrisiko og klimasårbarhet Ingen registrerte konflikter med, kvikkleire eller 

grunnforhold. Ligger i aktsomhetsområde-utløsning 
snøskred og utløp snøskred. 

Levevilkår og folkehelse  Ligger i utfartsområde. 
Anbefaling  
Kommunedirektørens innstilling Tas ikke inn i planforslaget. Forekomsten ble drevet på 

1940-50-tallet, men ble nedlagt da den ikke var 
drivverdig den gang. Krevende adkomst, og i konflikt 
med Forsvarets planer.   
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4. Kyst-/strandsone og havbruk 

Innspillnr. (Plan&Build): PLAN-21/00009-109 
Arkivsaknr. (P360): 21/00094-100 
Forslagsstiller Eva Birgitte Tøndel 
Gnr/Bnr (Grunneier) 787/4 
Gjeldende arealformål Reguleringsplan – naustområde på land /friluftsområde i 

sjø og LNFR. 
Foreslått arealformål Rorbu og småbåthavn. 
Areal (daa) 1,5 daa 
Beskrivelse av dagens situasjon Dyrka jord ned til fjæra. 
Beskrivelse av innspill Ønsker oppføring av rorbu på avsatt naustområde. Vil 

etablere småbåthavn. 

 
Vurdering av konsekvenser 
Landbruk Berører dyrkajord, men er allerede regulert til annet 

enn landbruksformål i detaljplan (naust). 
Reindrift Utenfor område. 
Havbruk Ingen registreringer på kystverkets temakart i forhold 

til fiske og havbruk, natur og miljø. 
Naturmangfold Strandeng med artsrik flora vurdert som regionalt 

verneverdig i 1988. Unøyaktig avgrensing og eldre 
registrering gjør at lokaliteten bør rekartlegges for 
avgrensing og tilstand. Området er viktig for sjøfugl, 
registrert som viktig rasteområde i viltkartet. 

Kulturminner og kulturmiljø Planområdet har ikke registrert automatisk fredede 
kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygninger. 

Næringsarealer Ikke relevant. 
Mineralressurser Ikke registrert som ressurs. 

Vann og vassdrag, inkludert 
strandsone 

Strandlinje er relativt uberørt, kun eldre naust. 
Kjøreadkomst ned til søkers naust der det er bord-
/benk og sløyeplass i friluft. Ingen installasjoner i sjø. 
Båter ligger på «svai» i perioder. Tidvis stor fjære. 
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Tennelelva moderat tilstand, mens sjøforekomsten 
Trondheimsfjorden-Agdenes har god tilstand. 

Barn og unges oppvekstvilkår Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges 
oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv Tennelbukta er statlig sikra friluftsområde som 
innfallsport til elv og sjø nært fylksveg. Bebyggelse bør 
plasseres slik at ferdsel i fjæra er mulig. 

Tettsteds-utvikling/ befolknings-
utvikling/ struktur 

Tøndel er ei grend med fastboende. Søker har drevet 
turisme i 15-20 år, og bidrar til aktivitet. Turister 
benytter servicefunksjoner i Lensvik sentrum (cirka 2,5 
km). 

Skole/barnehage 
Kommunale boliger 
Administrasjons- og helsebygg 

Av liten betydning for tiltaket. 

Vann og avløp Offentlig vannforsyning like ved. Avløp til sjø. 
Slamtømming mulig. 

Trafikksikkerhet/samferdsel Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra fv. 710 i 60-
sone. Vedtatt reguleringsplan for fv. 710 viser gang- og 
sykkelveg fra Tennelbuka til Lensvik. 

ROS-analyse  
Forurensing Ingen kjente forurensningsfarer. 

Naturrisiko og klimasårbarhet Registrert svært stor mulighet for marin leire i området. 
Utsatt for havnivåstigning. 

Levevilkår og folkehelse Ingen vesentlig / positiv. 

Anbefaling  
Kommunedirektørens innstilling Areal for ønskede rorbuer er avsatt til byggeområde – 

naust. Positivt til omregulering fra naust til rorbuer. 

Småbåthavn: krav om reguleringsplan med tilhørende 
utredninger, stabilitet, forurensing, marinarkeologi og 
naturmangfold. 
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Innspillnr. (Plan&Build): PLAN-21/00009-286 
Arkivsaknr. (P360): 21/00094-280 
Forslagsstiller Lerøy Midt AS 
Gnr/Bnr (Grunneier) 803/90 
Gjeldende arealformål Fiske-friluftsliv-ferdsel 
Foreslått arealformål Næring-havneområde-molo 
Areal (daa) Cirka 60 daa 
Beskrivelse av dagens situasjon Sjøarealer 
Beskrivelse av innspill Ønsker utvidelse av dagen næringsarealer/molo og 

havneområde i sjø. 

 
Vurdering av konsekvenser 
Landbruk Ikke relevant. 
Reindrift Ikke relevant. 
Havbruk Utvidelse av eksisterende settefiskanlegg. 
Naturmangfold Ligger i nasjonal laksefjord, område for breiflabb. 
Kulturminner og kulturmiljø Planområdet har ikke registrert automatisk fredede 

kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygninger. 

Ligger inntil Lensvik kirke og kirkegård. 
Næringsarealer Utvidelse av eksisterende næringsareal. 
Mineralressurser Ikke registrert som ressurs. 
Vann og vassdrag, inkludert 
strandsone 

Utvidelse av molo medfører fylling i sjø, det må gjøres 
undersøkelser av bunnforhold og geoteknikk 

Barn og unges oppvekstsvilkår Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges 
oppvekstsvilkår. 

Friluftsliv Nærhet til Lensvik kirke og elveosen til Lenavassdraget. 
Tettsteds-utvikling/ befolknings-
utvikling/ struktur 

Liten påvirkning. Positivt i forhold til arbeidsplasser. 

Skole/barnehage 
Kommunale boliger 
Administrasjons- og helsebygg 

 

Vann og avløp Mulig økt vannbehov. 
Trafikksikkerhet/samferdsel Utvidelse av eksisterende virksomhet. 
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ROS-analyse  
Forurensing Ikke kjente forurensningsfarer. 
Naturrisiko og klimasårbarhet Ligger i aktsomhetssone for marin leire, og i område 

med kjente forekomster av kvikkleire. 
Levevilkår og folkehelse Liten innvirkning. 
Anbefaling  
Kommunedirektørens innstilling Område tas inn i noe mindre omfang enn tiltakshavers 

ønske. Område reduseres av hensyn til kirken. 
Utvidelse vil kreve reguleringsplan. 

 


