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 Vedtak av planprogram for kommuneplanens arealdel 2020-2030 

 

Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret vedtar planprogram for kommuneplanens arealdel, jf. Plan- og 
bygningsloven §§ 4-1 og 11-13. 
 

Saksutredning 
 
Oppsummering 
Basert på kommuneplanens samfunnsdel, diskusjoner i formannskapet og høringsrunde ligger 
nå planprogram for kommuneplanens arealdel klar til vedtak. Det er laget en klar sammenheng 
mellom ønsket utvikling framsatt i samfunnsdelen og de arealstrategier som fremkommer i 
planprogrammet.  
 
Samtidig som vi ønsker å legge opp til en befolkningsvekst er det flere hensyn som skal ivaretas 
– eksempelvis landbruk, reindrift, naturfarer, m.m.. Sistnevnte spesielt vil kreve undersøkelser 
hvis kommunen ønsker å legge opp til det bosettingsmønsteret som ligger i arealstrategiene, og 
en større investering for å kunne skape god forutsigbarhet for utvikling, saksbehandling og 
tiltakshavere. 
 
Prosess 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel er godt i gang, jf. vedtatt kommunal planstrategi 2016-
2019.  
 
Prosessen så langt ser slik ut: 

- September 2018. Innspill arealbehov fra etatene 
- 10. oktober 2018. Formannskapsmøte, med diskusjon rundt overordna arealstrategier 
- 8. november 2018. Innspill til planprogram og arealstrategier i regionalt planforum 
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- 28. november 2018. Formannskapet vedtar planprogram lagt ut på høring 
- 30. november 2018. Kunngjøring om varsel om oppstart og høring av planprogram 
- 30. januar 2019. Arealplanseminar med fylkesmannen, kommunestyret og 

administrasjonen 
- 27. februar 2019. Merknadsbehandling av planprogrammet i formannskapsmøte 
- 15. mars 2019. Merknadsbehandling av forsinka innspill, ordfører og arbeidsgruppe 
- 25. mars 2019. Årlig møte med landbruket og reindrifta 
- Mars 2019. Folkemøter på Ringvassøya, Vannøya. Reinøya, Karlsøya og Rebbenesøya 

 
Folkemøtene på de forskjellige øyene har blitt lagt opp som en konkret prosess. Arbeidsgruppa 
med ordfører har ledet prosessen. Først med en kort innledning om arbeidet fremover, deretter 
ledet hver sin gruppe. Hver gruppe har gjennomgått to av tre tema: bolig/fritid, næring/industri, 
idrett/friluftsliv. Deltakerne har så fått lov å fritt tegne på kartet hvor det er ønskelig med 
boliger, hytter, industriområder, gapahuker, friluftsområder, utfartsparkeringer, m.m. Møtene 
har så langt vært en god prosess, med mange gode innspill som tas videre med i arbeidet. 
 
For månedene frem mot sommeren skal vi holde bransjemøter med næringslivet, fortrinnsvis i 
mai. Samtidig skal det også lages prosess med barn og unge. I tillegg til dette kommer alt 
utredningsarbeid ifbm biologisk mangfold, kulturminner, erfaringer fra gjeldende arealdel, 
klimatilpasning, jordbruk, reindrift, m.m. 
 
Innspill 
Innspillene som er kommet inn under høringsrunden kommer hovedsakelig fra 
sektormyndigheter, og handler i størst grad om tilbakemeldinger verdifulle i prosessen og 
arbeidet fremover – punkter og tema vi må huske på, veiledning og vurderinger. 
Fylkeskommunen har utfordret oss på noen områder, og har vært utgangspunkt for diskusjon i 
formannskapet.   
 
Forutsigbare og effektive prosesser 
Undersøkelser ifbm naturfarer som skred og marin avsetning skal avklares så tidlig som mulig, 
og senest på siste plannivå (altså ikke i byggesak). Dette vil i praksis si, basert på ønske om å 
avsette arealer til spredt bolig- og fritidsbebyggelse, at vi må i planprosessen og 
utredningsarbeidet gjøre geotekniske undersøkelser for å klarere om det er sikker byggegrunn. 
Dette gjelder både rasfare, men også områder med marin avsetning (tidligere strandlinje). Vi 
har i Karlsøy kommune lange strekninger med mulighet for marin strandavsetning, og risiko 
for kvikkleireskred. Begge sider av Langsundet er i arealstrategiene utpekt som område 
ønskelig med spredt boligbebyggelse, et område som også i stor grad er dominert av marin 
strandavsetning, jf blå områder i figur 1. 
 
Kort oppsummert: om vi ønsker spredt bebyggelse i LNFR, ev. utbyggingsområder med 
bestemmelser og formål etter Plan- og bygningslovens § 11-10, så må undersøkelsene utføres i 
denne prosessen. Ved utbyggingsområder med krav til reguleringsplan, kan det lages 
bestemmelser som sier at undersøkelser og avklaringer om sikker byggegrunn skal utføres i 
reguleringsplanarbeidet. 
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Bakgrunnen for dette er å skape effektive og forutsigbare prosesser senere i plan- og byggesak. 
Uten dette kan vi i verste fall risikere at tiltakshaver sitter på et område avsatt/regulert til bolig, 
næring, eller annet, uten å kunne bygge fordi det ikke er mulig å sikre mot eks. naturfarer – som 
kunne vært avklart mye tidligere. 
 
 

 
Figur 1. Løsmassekart fra NVE Atlas 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Vedlegg: 
1 Merknadsbehandling planprogram 
2 Protokollutdrag Merknadsbehandling av planprogram for kommuneplanens 

arealdel 2020-2030 
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4 Uttalelse fra Kystverket - Varsel om oppstart og høring av planprogram for 
kommuneplanens arealdel - Karlsøy kommune - Troms fylke 

5 Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram for kommuneplanens 
arealdel - 

6 Innspill til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 
7 Uttalelse til Planprogram for ny kommuneplan 
8 Søndre Reinøy Utviklingslag innspill arealplan 
9 2019.5219 Høringsuttalelse - Høring av planprogram for kommuneplanens ar... 
10 Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram for kommuneplanens 

arealdel - Karlsøy kommune 
11 Fylkesmannens innspill 
12 Vedr. 18-04017-2 - Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram for 

kommuneplanens arealdel - Karlsøy kommune 
13 Høringssvar - Oppstartsvarsel med planprogram for kommuneplanens arealdel 

Karlsøy kommune 
14 NVEs innspill - Varsel om oppstart - Høring av planprogram for 

kommuneplanens arealdel - Karlsøy kommune 
15 Planprogram for kommuneplanens arealdel 

 
 
 
 
Oppsummering 
 
 
 
 
 


