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Behandling: 

 

Etter debatten og innspillene fra partigruppene justerte rådmannen sin innstilling slik: 

1. Karlsøy kommunestyre vedtar forslaget til kommuneplanens arealdel 2014 - 2023, med unntak 
av følgende arealformål: 
A. FT3, FL2, B2, FT5 og F20 hvor det foreligger innsigelser.  Disse fem områdene må avklares 
nærmere gjennom drøftinger og megling før kommunestyret behandler disse i senere møte. 
B. De foreslåtte nye oppdrettsområdene A5, A8 og A9 taes ut av planen, og vil bli vurdert ved 
senere rullering. 
C. NFFFA-områdene kategori 1 (Helgøysundet og Fagerfjord) og NFFFA-område kategori 2 
(Dyrsfjord) taes ut av planen, og vil bli vurdert ved senere rullering. 
 
2. Hensynet til biologisk mangfold ansees ivaretatt på en god måte i planen.  
Kommunestyret viser videre til at betydelige land- og sjøområder i Karlsøy er underlagt strenge 
vernebestemmelser, eksempelvis Skipsfjord, Nord-Fugløy og Nord-Kvaløya/Rebbenesøya 
landskapsverneområder/naturrservat. 
 
3. De deler av planen som ikke omfattes av innsigelser ansees derved rettsgyldig. 
 

 

Forslag fra AP v/Laila B. Johansen 

Karlsøy kommune jobber videre med 3 områder: 

FT3  Skitrekk Bjørnskar 

FL2       Tilrettelegging for utfart Burøysundeidet 

FT5  Reiselivsanlegg Skattør. 

  

Votering: 

Pkt 1 A: Vedtatt med 9 mot 6 stemmer avgitt for forslaget fra AP 

Pkt 1B: Vedtatt med 12 mot 3 stemmer avgitt for forslaget fra AP 

Pkt 1C: Enstemmig vedtatt. 

Pkt 2: Enstemmig vedtatt. 

Pkt 3: Enstemmig vedtatt – blir pkt. 5 i vedtaket. 



Postadresse: Besøksadresse: 

  Telefon: 77 74 60 20  

9130 HANSNES HANSNES Telefaks:  

 

Forslag fra Laila B. Johansen, Helene Kongsli og Odd Harald Johansen: 

Havbruksdelen godkjennes, men Mjønes tas ut. 

Forslaget  falt med 3 mot 11 stemmer. 

 

 Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: 

Arealplanen skal ikke gi bestemmelser/retningslinjer som er strengere enn plan- og 

bygingsloven.  Dette innarbeides i planen jfr. punktene f.o.m. 4.2  t.o.m. 4.2.4 i 

planbestemmelsene. 

Punkt 7.2 i planbestemmelsene: Landbruksområde 

- Våningshus plasseres på tunet 

- Kårbolig tillates etablert. 

Som landbruksbebyggelse regnes ”kårbolig” osv, som det står i forslaget til planen. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1. Karlsøy kommunestyre vedtar forslaget til kommuneplanens arealdel 2014 - 2023, med 

    unntak av følgende arealformål: 

A. FT3, FL2, B2, FT5 og F20 hvor det foreligger innsigelser. Disse fem områdene må avklares 

     nærmere gjennom drøftinger og megling før kommunestyret behandler disse i senere møte. 

B. De foreslåtte nye oppdrettsområdene A5, A8 og A9 taes ut av planen, og vil bli vurdert ved 

     senere rullering. 

C. NFFFA-områdene kategori 1 (Helgøysundet og Fagerfjord) og NFFFA-område kategori 2 

     (Dyrsfjord) taes ut av planen, og vil bli vurdert ved senere rullering. 

2. Hensynet til biologisk mangfold ansees ivaretatt på en god måte i planen. 

    Kommunestyret viser videre til at betydelige land- og sjøområder i Karlsøy er underlagt 

    strenge vernebestemmelser, eksempelvis Skipsfjord, Nord-Fugløy og Nord-

     Kvaløya/Rebbenesøya landskapsverneområder/naturrservat. 

3. Arealplanen skal ikke gi bestemmelser / retningslinjer som er strengere enn plan- og 

    bygningsloven. Dette innarbeides i planen, jfr punktene f.o.m. 4.2 t.o.m. 4.2.4 i 

    planbestemmelsene. 

4. Pkt 7.2 Landbruksområde i planbestemmelsene. 

    - Våningshus plasseres på tunet 

    - Kårbolig tillates etablert 

     Som landbruksbebyggelse regnes kårbolig osv, som det står i forslaget til planen. 

5. De deler av planen som ikke omfattes av innsigelser ansees derved rettsgyldig. 
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