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1.0 INNLEDNING 
 
  
1.1 BAKGRUNN 
 
Grunneieren av eiendommen Grønnlia gbnr. 44/7 på Hansnes, har vurdert at behovet for byggeklare 
boligtomter på Hansnes er til stede. 
På bakgrunn av dette har han engasjert konsulent og igangsatt arbeidet med detaljregulering av 
boligfeltet. 
 
 
1.2 PLANENS OMFANG OG BELIGGENHET 
 
Planområdet for Grønnlia boligfelt, der det aller meste tilhører eiendommen gbnr. 44/7, er på 78 daa 
og ligger sentralt til ovenfor bebyggelsen i Øvre Kardemomme og Slettmobakken. 
Adkomst til området er regulert inn i reguleringsplanen for Hansnes boligfelt fra 1986, med avkjøring 
fra Øvre Kardemomme i sør.  
 
Den nye planen for Grønnlia boligfelt har fått plan-ID 1936-2016-04. 
 
  
1.3 FORSLAGSSTILLER OG PLANKONSULENTER 
 
Forslagsstiller er grunneier av eiendommen gbnr. 44/7, Jon Pedersen, 9130 Hansnes. 
Som plankonsulenter har han engasjert Norprosjekt a/s og Kai Bertheussen Arkitektur i Tromsø.  
 
 
1.4 OPPSTARTSMØTE 
 
Oppstartsmøte med Karlsøy kommune ble avholdt på Hansnes den 13.10.2016. 
Til stede var forslagsstiller, konsulenter og representanter fra Karlsøy kommune. 
 
Referat fra oppstartmøtet datert 13.10.2016 vedlegges. 
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2.0 PLANPROSESSEN 
 
 
2.1 KUNNGJØRING OG VARSLING 
 
Norprosjekt varslet i brev av 10.11.2016 til Karlsøy kommune ved Drift og utvikling, om oppstart av 
planarbeidet. Dette varselet ble kunngjort i Nordlys den 10.11.2016, og skriftlig underretning ble sendt 
til berørte naboer og aktuelle offentlige sektormyndigheter. 
 
 
2.2 MERKNADER TIL VARSEL 
 
Merknad til planstart kom inn fra følgende: 
- Fylkesmannen i Troms 
- NVE 
- Statens vegvesen 
- Troms fylkeskommune 
 
Innkommende merknader: 
 
Fylkesmannen i Troms – brev av 24.11.2016 
Fylkesmannen har ingen merknader til oppstart av planarbeidet, men viser til retningslinjer for bruk av 
innsigelse og bistår gjerne ved behov for råd og veiledning. 
 
Plankonsulentens kommentar:  Innspillet tas til orientering. 
 
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat – brev av 15.12.2016 
NVE har ingen merknader til oppstart av planarbeidet, men viser til Plan- og bygningsloven og 
Byggeteknisk forskrift (TEK10) som setter krav til sikkerhet mot flom og skred ved nyutbygging. 
 
Plankonsulentens kommentar:  Innspillet tas til orientering. 
 
Statens vegvesen – brev av 30.11.2016 
Statens vegvesen har ingen merknader, og viser til at deres ansvar er knyttet opp til arealbruk langs 
riks- og fylkesveger. De viser forøvrig til Håndbok N100 "Veg- og gateutforming" hvor det tas hensyn til 
syklende- og gående samt "Universell utforming" i Håndbok V129. 
 
Plankonsulentens kommentar:  Innspillet tas til etterretning. 
 
Troms fylkeskommune – brev av 08.12.2016 
Her vises det til krav om konsekvensutredning. I oppstartsmøtet er det ikke redegjort for hvilke 
vurderinger som er gjort, da det i referatet oppgis at planen ikke utløser krav om KU. 
I fylkeskommunens øvrige merknader vises det til; samordnet boligareal- og transportplanlegging, 
barn- og unge, kulturminnevernet, klimatilpassing, byggeskikk, bebyggelsesmønster og landskap 
samt friluftsliv. 
Fylkeskommunen ber om en utdyping av vurderingen som er gjort om KU-kravet, og vil eventuelt gi 
ytterligere innspill på bakgrunn av dette. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Med bakgrunn i ovennevnte avtalte Norprosjekt et møte med fylkeskommunen v/Anne Ø. Rødven, 
som ble avholdt den 01.02.2017 hos Troms fylkeskommune. 
Etter møtet oversendte Norprosjekt et brev til fylkeskommunen datert 06.02.2017, hvor en foreslår 
at planen behandles etter KUF §3 bokstav b); planer som skal vurderes nærmere. 
I brev fra fylkeskommunen datert 20.03.2017 aksepteres det at planen ikke skal behandles etter 
KUF §2 bokstav d); da en ser at planen ikke berører viktige regionale interesser. 
Fylkeskommunen understreker imidlertid at det må framgå i planbeskrivelsen hvorfor planen ikke 
konsekvensutredes, jf. pkt 4.9.  
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2.3 REINDRIFT 
 
Etter utsendelse av varsel om planstart, kom det ikke inn noen merknader fra Sametinget eller 
Ringvassøy reinbeitedistrikt. 
 
 
2.4 KONSEKVENSUTREDNING 
 
Planen er av Karlsøy kommune vurdert til å ikke komme inn under §2 "Forskrifter om konsekvens- 
utredning".  
Planarbeidet vil fremme reguleringsplansaken i henhold til KUF §3 b), med mindre Karlsøy kommune 
er av en annen oppfatning.  
I planbeskrivelsen vil det framgå hvorfor planen ikke konsekvensutredes, jf. pkt. 4.9 
 
 
2.5 PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
 
Det planlagte utbyggingsområdet er i kommuneplanens arealdel benevnt som hensynssone H530-4 
og derved vurdert som viktig friluftsområde. Området har flere turstier som fører videre oppover i 
overliggende terreng. 
 
I reguleringsplanen for Hansnes fra 1986 er imidlertid avkjøring til området i Grønnlia regulert inn med 
adkomst fra Øvre Kardemomme i sør. 
 
Reguleringsplan for Slettmo boligfelt ble vedtatt i 2014 uten at det berørte den regulerte adkomsten til 
området Grønnlia. 
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3.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
 
3.1 EKSISTERENDE FORHOLD OG BELIGGENHET 
 
Planområdet ligger ovenfor Slettmobakken boligfelt på Hansnes, og grenser i sørvest mot boligfeltet 
Øvre Kardemomme samt kommunens eiendom gbnr. 44/4.  
I nordvest grenser planområdet mot eiendommen gbnr. 44/19 som er bebygd med ei hytte i god 
avstand fra planområdet. 
 
For bebyggelsen på Øvre Kardemomme og Slettmobakken som i dag har en del overvannsproblemer, 
vil en utbygging i terrenget ovenfor medføre en vesentlig reduksjon av overvann i det avskjærende 
veger og overvannsgrøfter vil fange opp dette. 
 
I sør ved avkjøring til feltet fra Øvre Kardemomme har beboerne i området anlagt en ballbane som 
vil bli berørt ved utbygging av adkomstvegen. Utbygging av øvre vegtrasè vil også medføre inn- 
grep i en liten del av eiendommen 44/249 og en større del av den kommunale eiendommen 44/4 på 
grunn av nødvendig regulering av stigningsforholdet når den øvre boligvegen etableres. 
 
Hele planområdet er bevokst med tildels stor bjørkeskog, og i en mindre del av planområdet er det 
plantet gran og furu. Terrenget har en ganske jevn stigning fra kote +30 og opp til kote +85, men er 
noe bratt i enkelte områder. 
 
Det er ingen boligbebyggelse innenfor planområdets grenser, men det er en telemast og ei bu 
tilhørende Telenor på området. 
 
 
3.2 KULTURMINNER OG NATURMANGFOLD 
 
Det er ikke registrert noen kulturminner i området. 
I forhold til Naturmangfoldloven er det ikke registrert noen sårbare arter innenfor planområdet. 
 
 
3.3 REKREASJONSVERDI OG BRUK AV UTEOMRÅDER 
 
I revidert reguleringsplan fra 2014 vil lekeplassen ved barnehagen på 2,53 daa grense opp mot den 
planlagte utbyggingen i Grønnlia. 
 
Fra Øvre Kardemomme i sør ved gbnr. 44/60 går det i dag to turstier opp til Grønnlia og videre mot 
vest i terrenget. Stiene er mye brukt av beboerne i nærområdet, og blir ivaretatt i planforslaget. 
 
En lekehytte er bygd i skogen opp av gbnr. 44/286. Terrenget for øvrig i planområdet blir i dag lite 
benyttet av beboerne i området. 
 
 
3.4 TRAFIKKFORHOLD 
 
Adkomsten til området går via hovedadkomsten fra fylkesvegen opp til Øvre Kardemomme og fram 
til regulert adkomst i planen fra 1986. 
Øvre Kardemomme benyttes også som adkomst til barnehagen, og gang- og sykkelveg går herfra 
videre til Slettmobakken mot nord.  
 
 
3.5 BARNAS INTERESSER 
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Barnehagen har i dag stort sett fullt belegg, mens Hansnes skole har god kapasitet for økning i 
elevtallet. Behovet for kapasitetsøkning innen barnehage- og skoletilbudet på Hansnes må vurderes.  
 
Nærliggende grøntområder benyttes av barnehagen som lekeområde både sommer og vinter. 
 
 
3.6 UNIVERSELL UTFORMING  
 
Gangstien mellom Slettmobakken og Øvre Kardemomme, samt parkeringsplass og innkjøring til 
Hansnes barnehage, er asfaltert og tilrettelagt for universell utforming (UU). 
Gangstiene i friluftsområdet er for bratte til å tilfredsstille kravet til UU. 
 
 
3.7 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 
 
Grønnlia boligfelt ligger mellom og ovenfor de to sentrumsområdene på Hansnes. 
I sør ligger skolen med sine aktivitetstilbud; svømmehall (basseng), idretts-/ballbane samt butikk, 
bensinstasjon og kafè m.v. 
 
I nord ligger kirka og den kommunale administrasjonen med sine servicetilbud under ett og samme 
tak. Her finnes også helse- og legetjeneste, samt omsorgssenter. 
 
Nedenfor ligger butikk og bensinstasjon, samt fergeleiet for ferga til Vannøy og Reinøya. 
Mot øst ned av fylkesvegen ligger Hansnes industriområde med blant annet byggevarebutikk, 
kommunal kai og småbåthavn. 
 
De mange og nære tilbud som beskrevet ovenfor, gjør Grønnlia boligfelt til et meget attraktivt område. 
Ut fra feltet kan man komme til de fleste servicetilbudene uten å benytte fylkesvegen som adkomst. 
 
 
3.8 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
Kummunale vann- og avløpsledninger er utbygd i Øvre Kardemomme og Slettmobakken for tilkobling 
av Grønnlia boligfelt. Vannforsyningen i området tillater ikke utbygging over kote +35. 
Vannforsyningen fra Hessfjord vannverk har et vannspeil på kote +50. 
 
I området ovenfor Slettmobakken kommer det ned noen mindre bekker som skaper en del 
overvannsproblemer, spesielt om våren. Om sommeren er disse stort sett tørre. Karlsøy kommune har 
fått utarbeidet en overvannsplan for Slettmo-området, som også vil kunne brukes til Grønnlia boligfelt. 
 
Det går en kraftlinje rett bak bebyggelsen i Øvre Kardemomme. Denne vil i noen grad berøre 
utbyggingen i sørligste del av Grønnlia, og vil måtte legges i kabelgrøft. 
 
En telelinje går opp fra telebygget (ved avkjøringen til området) på eiendommen 44/322, ved siden av 
Hansnes barnehage og opp over Grønnlia. 
 
 
3.9 GRUNNFORHOLD 
 
Grunnforholdene i området består av fjell- og morenemasser som vil gi stabile forhold i utbyggings-
området. 
 
 
3.10 STØYFORHOLD OG LUFTFORURENSNING 
 
Det er ingen støy fra ekstern trafikk i området. Kjøring til og fra barnehagen skjer stort sett om 
morgenen og på ettermiddagen. 
 
Det er ikke registrert noen luftforurensning i nærområdet. 
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3.11 RISIKO OG SÅRBARHET 
 
Det er ikke noen skredfare i planområdet, og det er heller ikke noen fare for jord-, stein- eller leirras. 
Nedslagsfeltet ovenfor planområdet er svært begrenset, ca. 25-30 daa. Det vil derfor ikke være noen 
fare for flomskader selv ved økte nedbørsmengder. 
 
 
 
4.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
 
4.1 PLANLAGT AREALBRUK 
 
Parsell av eiendommen 44/7 er ca. 87 daa. Arealet innenfor plangrensen er ca 78 daa inkludert del av 
de kommunale eiendommene 44/4 og 44/106. Arealbruken innenfor plangrensen fordeler seg slik: 
 

- Boligtomter  BFS     ca. 38,0 daa 
- Vannforsyningsanlegg  BVF     ca.   0,3 daa 
- Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg  BAS  ca.   1,7 daa 
- Lekeplasser  BLK      ca.   8,9 daa  
- Veggrunn  SKV      ca. 12,0 daa 
- Parkeringsplasser  SPP    ca.   0,5 daa 
- Overvannsnett  SOV      ca.   6,1 daa 
- Naturområde  GN      ca.   3,6 daa 
- Vegetasjonsskjerm  GV     ca.   6,1 daa 

 
Som følge av stigningsforholdet i terrenget er øvre boligveg (SKV2) ført i en sving mot sørvest inn på 
kommunens eiendom (44/4) for å oppnå tilfredsstillende stigning på adkomsten til øvre del av 
boligområdet. Denne vegsvingen berører også en liten snipp av eiendommen 44/249. Samlet areal av 
eiendommen 44/4 som inngår i planen er ca. 4,75 daa. Av dette er 2,83 daa regulert til lekeplass med 
ballbane (BLK3), resten reguleres til kjøreveg og utfartsparkering. 
 
Totalt er det regulert inn 39 tomter fordelt på 20 tomter langs nedre adkomstveg og 19 tomter langs 
øvre adkomstveg. Størrelsen på tomtene er i gjennomsnitt i underkant av ett daa, varierende fra 775 
m2 til 1500 m2.  
 
Boligområdet er delt inn i 12 boligfelt med følgende størrelser: 
 
Felt   BFS1: 1,30 daa 
   ”     BFS2: 4,00 daa 
   ”     BFS3: 4,30 daa 
   ”     BFS4: 3,66 daa 
   ”     BFS5: 4,20 daa 
   ”     BFS6: 1,79 daa 
   ”     BFS7: 3,07 daa 
   ”     BFS8: 3,63 daa 
   ”     BFS9: 3,66 daa 
   ”   BFS10: 2,41 daa 
   ”   BFS11: 1,99 daa 
   ”   BFS12: 3,92 daa 
 
Det vil også være mulig innenfor hvert av disse boligfeltene å sammenføye flere tomter for å kunne 
bygge rekke- eller kjedehus med en annen tomteinndeling i feltet, jf. reguleringsbestemmelsene pkt. 
1.1 b) 
 
I planen er det lagt inn en trasè for overvann bak bebyggelsen (SOV3), og to avskjærende trasèer  
SOV2, SOV3) for nedføring av overvannet til det kommunale overvannsnettet på Slettmobakken. 
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(Kfr. vedlagt overvannsplan G01 fra Multiconsult.) 
 
 
 
 
 
4.2 REGULERINGSFORMÅL 
 
Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-5: 
 
Nr. 1 Bebyggelse og anlegg; herunder boligbebyggelse, vannforsyningsanlegg, annen særskilt angitt 

bebyggelse og anlegg (Telenor og trafo), samt lekeplasser. 
 
Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur; herunder kjøreveger og offentlig parkering samt 

overvannsnett. 
 
Nr. 3 Grønnstruktur; herunder naturområde og vegetasjonsskjermer.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-6 er det lagt inn i planen hensynssoner for fri sikt i veg-
kryss samt klimavernsoner i form av vegetasjonsskjerm mellom boligfelt Slettmobakken og 
bebyggelsen i nedre del av Grønnlia. Eksisterende vegetasjon skal her bevares. Det er også lagt inn 
en vegetasjonsskjerm ved innkjøringen til feltet mellom SKV1 og eksisterende boliger på sørvestsiden.  
 
 
4.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 
 
Den planlagte boligbebyggelsen i området vil bare unntaksvis få større høyde enn 2 etasjer over 
terreng. Bebyggelse i 3 plan på nedsiden kan forekomme på de bratteste tomtene. 
Graden av utnyttelse i boligfeltet angis som bebygd areal (BYA) i prosent av netto tomteareal. 
Planområdet inneholder totalt 39 tomter i varierende størrelse og form. 
 
Boligfeltene bør også tillates utbygd med en tettere boligform, som til eksempel rekke- og 
kjedehusbebyggelse dersom det blir marked for dette. På tomtene i spesielt bratt terreng må det ikke 
godkjennes hustyper beregnet for flate tomter. 
 
 
4.4 ADKOMSTVEGER, SNØDEPONIER OG PARKERING 
 
Alle tomtene får adkomst fra offentlig boligveg. Trafikkarealet reguleres i bredde 10 meter. Ved 
opparbeidelse av kjørebane med 4 meter bredde vil der bli 2 meter bred plass til å deponere snø på 
hver side av vegen. Snø kan ellers, hvis nødvendig, deponeres fra snuplassene for nordendene av 
boligvegene inn på deler av naturområde GN2, og eventuelt på den kommunale eiendommen 44/4 
sørvest for lekeplass BLK3. Det forutsettes at Kardemommebakken og vegen i Øvre Kardemomme 
prioriteres i kommunal vegplan. 
 
På egen tomt legges det opp til 1,5 oppstillingsplasser for bil pr. leilighet pluss 0,75 oppstillingsplass 
for bil pr. hybel, inkl. garasje og gjesteparkering. 
 
I tilknytning til parkeringsplass for biler skal det også avsettes plass til sykkelparkering pr. leilighet/ 
hybel. Ved adkomstveg SKV2 til øvre boligfelt skal det reguleres min. 5 offentlige parkeringsplasser for 
bil (SPP1) for turgående i overkant av lekeplass BLK3 på kommunal grunn. Det legges også inn en 
offentlig parkeringsplass (SPP2) i nedkanten av boligfelt BFS1 for å lette adkomsten til lekeplass for 
funksjonshemmede. 
 
 
4.5 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
Vannforsyning 
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Vannforsyning til feltet kan tilknyttes kommunal vannledning som går i Øvre Kardemomme og videre 
nord til Slettmobakken. 
 
I det vanntrykket på den kommunale ledningen ikke går høyere enn til kote +50, må det etableres en 
trykkøkningsstasjon. Det er avsatt plass nede ved SKV1 for en trykkøkningsstasjon (BVF). 
 
 
Alternativ 1 – vannforsyning  
Karlsøy kommune utarbeider planer for høydebasseng med to trykksoner for vannforsyning av 
Grønnlia boligfelt, Revegården og bebyggelsen langs vegen opp til Revegården. 
Med en slik planløsning vil også vanntrykket til Slettmobakken og Øvre Kardemomme bli bedre. 
Et høydebasseng bør anlegges på kote +100/110.  
Dette vil medføre at utbygging av Grønnlia boligfelt ikke kan igangsettes før kommunen har bygd 
ut ovennevnte vannforsyning. 
 
Alternativ 2 – vannforsyning 
Utbyggeren av Grønnlia boligfelt bygger ut egen vannforsyning med etablering av en eller flere 
borehullsbrønner. Forsyningsledningene i feltet dimensjoneres for senere tilkobling til kommunalt 
ledningsnett, når dette en gang bygges ut.  
 
Avløp 
Avløpsvann fra feltet kan tilkobles kommunal avløpsledning i Slettmobakken. 
Ved en utbygging av Grønnlia boligfelt må framdriften og antall boliger tilpasses det kommunale 
renseanlegget for avløp. 
   
Overvann 
Overvannet føres via overvannsledning i vegene ned til kommunal overvannsledning som er etablert 
ved gangvegen mellom Øvre Kardemomme og Slettmobakken (nord for barnehagen). 
Slukkummer nedsettes langs vegene for å ta inn overflatevann fra veg- og veggrøft. 
Ovenfor feltet anlegges en overvannstrasè SOV3 (åpen grøft) som leder overvann ned til den 
kommunale overvannsledningen. Langs overvannstrasèene SOV1 og SOV2 reetableres eksisterende 
gangstier-/snarveger som i dag går opp til Grønnlia. 
I de tekniske planene for overvann vil det bli vurdert om overvann ned gjennom feltet skal legges i rør. 
 
Strømforsyning 
Strømforsyning til feltet føres fra Troms Kraft sitt lavspentnett i Øvre Kardemomme og Slettmobakken, 
opp langs SKV1 i felles kabelgrøft med gatelys- og fiberkabel. 
Eksisterende høyspentlinje er foreslått lagt som jordkabel innenfor planområdet. 
For strømføring til øvre del av Grønnlia boligfelt, er det regulert inn en trafostasjon i felt BAS1 ved 
SKV1 og BLK1. 
 
 
4.6 TURSTIER, GRØNNSTRUKTUR OG LEKEPLASSER  
 
Eksisterende turstier som går fra Øvre Kardemomme og opp i Grønnlia skal opprettholdes gjennom 
planområdet. Opp gjennom feltet legges turstiene langs regulert overvannsnett SOV1 og SOV2. I 
overvannstrasèen overfor feltet, SOV3, knyttes stiene til eksisterende stier i terrenget som går videre 
innover Grønnlia. Gangstiene i området er for bratte til å tilfredsstille kravet til universell utforming. 
 
Det skal utarbeides detaljplaner for lekeplassene, der minst en av lekeplassene (BLK1) skal ha 
tilrettelagt område for bevegelseshemmede.  
 
Det anlegges en stor lekeplass på kommunal grunn i sør (BLK3). Her anlegges det en ballbane blant 
annet som kompensasjon for den ballplassen som blir borte ved "Kardemommevegen" i avkjøringen til 
feltet. 
 
Til lekeplass BKL1, som vil bli felles med barnehagen og Slettmobakken, anlegges gangsti (Sti 3) ned 
til gangvegen som går mellom Øvre Kardemomme og Slettmobakken. 
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Sentralt langs øvre og nedre boligveg i feltet anlegges lekeplassene BLK5 og BLK2.                                      
Mellom snuplassene i endene av øvre og nedre boligveg anlegges lekeplass BLK4.                                         
Over lekeplassen anlegges en sti (Sti 4) som knytter snuplassene sammen og leder videre oppover                   
i terrenget. 
 
Lekeutstyr vurderes ut fra terrenget på plassene, men det bør på hver lekeplass være minimum ett 
huskestativ og en sandkasse, samt bord med sittebenker med universell utforming av adkomst. 
Drift og vedlikehold av lekeplassene skal ivaretas av Grønnlia velforening. 
Lekeareal: 
BLK1   4,21 daa  (innenfor planområdet) 
BLK2   0,95 daa  (sentralt ved SKV1) 
BLK3   2,83 daa  (i svingen ved SKV2 på kommunal grunn) 
BLK5   0.95 daa  (sentralt ved SKV2) 
 
Adkomst til lekeplassene må opparbeides med fast dekke og tilpasses bevegelseshemmende. 
Eksisterende vegetasjon på lekeplassene skal i størst mulig grad bevares. 
Der hvor husker og sandlekeplass etableres, kan terreng bearbeides, dreneres og gruses. 
Den store lekeplassen (BLK3) må regnes som en kvartalslekeplass for hele nærområdet. 
Det er ikke i utgangspunktet planlagt egen belysning på lekeplassene, da gatelysene langs SKV1 og 
SKV2 antas å lyse opp i tilstrekkelig grad på lekeplassene. 
 
I reguleringsbestemmelsene stilles det rekkefølgekrav til opparbeidelse av lekeplassene. 
 
 
4.7 SOSIAL INFRASTRUKTUR 
 
Hansnes barnehage ligger mellom Øvre Kardemomme og Slettmobakken. 
Via gangstiene lagt inn i planen ned fra SKV1 gjennom BLK1 er det kort avstand fra boligfeltet  
til barnehagen. 
 
Hansnes barneskole ligger sør for Kardemomme og i gangavstand fra boligfeltet (ca. 500 m). 
Her ligger også svømmehall og en relativt nylig etablert kunstgressbane. 
 
Annen sosial infrastruktur som legesenter, bibliotek, kommunal administrasjon, kirke o.l. ligger i de to 
sentrumsområdene i nord og sør på Hansnes, med gangavstand langs gangveger og boligveger 
med liten trafikk. 
 
 
4.8 SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
For Grønnlia boligfelt vil sikring av overvann fra ovenforliggende områder ved ekstremvær og ved stor 
snøsmelting bli ivaretatt i planen. 
 
Videre må lekeplassene som ligger mot trafikkert veg sikres med gjerde eller annen avgrensning. 
På lekeplassene må det ikke anlegges utstyr som kan medføre skader av noen art. Som eksempel 
vises det til at underlaget er sikret mot klatre- og fallulykker. 
 
 
4.9 AVKLARING MHT KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
 
Forslagsstiller har i samråd med Karlsøy kommune kommet fram til at det ikke er behov for en 
konsekvensutredning iht. forskriftene til Plan- og bygningslovens § 4-1 og 4-2. 
Planen må betraktes som relativt beskjeden i størrelse og kompleksitet, og den vil ikke få vesentlig 
innvirkning for miljø og samfunn. 
 
Konsekvenser av planforslaget: 
 
1)  Overordnede planer 
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I kommuneplanens arealdel ligger planområdet innenfor hensynssone H530-4 og derved vurdert som 
viktig friluftsområde. Turstiene som fører videre oppover i overliggende terreng er ivaretatt i 
planforslaget. Det er videre avsatt parkeringsplass (SPP1) for utfartsparkering ovenfor lekeplass 
BLK3, jf. pkt. 4.4. 
 
2)  Framtidig utbygging 
I reguleringsplanen fra 1986 ble det ved innregulering av adkomst lagt opp til en framtidig utbygging 
av Grønnlia. Adkomstvegen som er ført opp fra Øvre Kardemomme viser klart at kommunen så 
Grønnlia som et framtidig byggeområde. 
 
3)  Kulturminner 
Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner eller andre verneverdige objekter i planområdet. 
 
4)  Stedets karakter 
En utbygging av området vil endre stedets karakter fra skogsområde til et relativt tettbygd bolig- 
område. Denne endringen vil ikke være negativ, men bidra til å samle boligområdene på Hansnes  
med nær tilgang til barnehage, skole og andre tjenestetilbud, og bidra til å beskytte nedenforliggende 
boligbebyggelse mot tilsig av overvann. 
 
4.10 UTBYGGINGSREKKEFØLGE 
 
Rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen, jf. punkt 4 i reguleringsbestemmelsene, fastlegger at 
det skal inngås utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen for etablering, drift og vedlikehold av 
veg- og stisystemet, parkeringsplasser, vann og avløp, samt lekeplasser m.v. 
 
Planens størrelse med 39 tomter med mulighet for bygging av maksimalt 78 boenheter, tilsier en 
trinnvis utbygging av området, der man ser for seg at utbyggingen deles opp i fire byggetrinn (se 
vedlagt plan og reguleringsbestemmelser): 
 
 
Byggetrinn 1 
Kjøreveg SKV1 med vann- og avløp opp til lekeplass BLK2 inkludert gangstien (Sti 3) ned til Slettmo-
bakken og barnehagen, opparbeidelse av lekeplassene BLK1 og delvis BLK3 med ballslette, samt 
overvannstrasé fra kjøreveg SKV1 ned til kommunalt overvannsinntak ved gangvegen mellom Øvre 
Kardemomme og Slettmobakken. Overvannstrasè SOV1 og SOV2 kan, helt eller delvis, tas med i 
byggetrinn 1. Totalt er det her 14 boligtomter vist i planen. 
  
Byggetrinn 2 
Fortsettelse av kjøreveg SKV1 med vann og avløp videre opp til og med snuplassen ved naturområde 
GN2. Opparbeidelse av lekeplass BLK 2 tas med i dette byggetrinnet. Totalt er det her 6 boligtomter 
vist i planen. 
 
Byggetrinn 3 
Kjøreveg SKV2 med vann og avløp forbi lekeplass BLK5 og full opparbeidelse av lekeplassen, 
overvannstraséene SOV1 og SOV2 og gangstiene Sti 1 og Sti 2 mellom kjørevegene SKV1 og SKV2 
fullføres, samt del av overvannstrasè SOV3 ovenfor felt BFS11. Totalt er det her 11 boligtomter vist i 
planen. 
 
Byggetrinn 4 
Kjøreveg SKV2 med vann og avløp videreføres opp til snuplassen ved naturområde GN2, videreføring 
av overvannstrasè SOV3 ovenfor felt BFS12, gangsti Sti 4 mellom snuplassene og videre opp i 
terrenget, samt opparbeidelse av lekeplassen BLK4. Totalt er det her 8 boligtomter vist i planen. 
 
 
Kommunal overtakelse av SKV1 og SKV2 
Karlsøy kommune overtar ikke vegene i boligfeltet til drift og vedlikehold (snøbrøyting), før vegene 
er opparbeidet og snuplassene på vegendene er ferdig anlagt. Dette avtales nærmere i 
utbyggingsavtalen. 
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Inndeling i byggetrinn 
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4.11 NATURMANGFOLDLOVEN 
 
§8 – Kunnskapsgrunnlag: 
Idet er ikke registrert kjente truede eller sårbare arter innenfor planområdet.  
Ytterligere undersøkelser vurderes ikke som nødvendig. 
 
§9 – Føre var prinsipp: 
Kommer ikke til anvendelse. 
 
§10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning: 
Området er lokalisert opp mot eksisterende bebyggelse på Øvre Kardemomme og Slettmobakken 
og vil være en videre fortetting av Hansnes sentrum. 
Planen påvirker ikke områder eller naturtyper som er spesielt verdifulle for naturmangfoldet. 
 
§11 – Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver: 
Ikke aktuelt i dette tilfellet. 
 
§12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 
Ikke påkrevd utover standardkrav. 
 
 
4.12 UNIVERSELL UTFORMING 
 
Universell utforming (UU) er generelt vanskelig å gjennomføre i planområdet. Til det er terrenget for 
bratt og boligvegene i planen har over lange strekninger en stigning på 1:10. Brukere av rullestol kan 
bare trafikkere disse ved bruk av elektrisk rullestol. 
 
Universell utforming (UU) må vurderes lokalt ved planlegging og utbygging av hvert enkelt tomtefelt. 
Adkomst fra boligvegene til boligtomter kan i de fleste tilfeller, og til ballplass og lekeplasser i hvert 
enkelt tilfelle, opparbeides med universell utforming. 
 
De planlagte gangstiene, Sti 1 til Sti 4, oppfyller heller ikke kravene til stigningsforhold i henhold til 
forskriftene.  


