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 Gjennomgang av arealinnspill til kommuneplanens arealdel - workshop 

 

Rådmannens innstilling 
 

Saksutredning 
 
Agenda for dagen: 
09.00 Involvering og medvirkning – Info om prosessene 
09.15 Introduksjon til formål og hensynssoner - hva finnes og hvordan brukes de? 
10.00 Pause 
10:15 Gjennomgang innkomne innspill 
11:30 Lunsj 
12:00 Diskusjon - veien videre. Hvilke innspill skal med? 
14:00 Ferdig for dagen 
 
Hensikten med workshopen: 
Kommuneplanlegger redegjør prosessene som har vært frem til nå, samt gir en kort innføring i 
hovedformålene som kan benyttes i kommuneplanens arealdel. Deretter blir det en overordnet 
gjennomgang av innspillene med ev. diskusjoner før lunsj.  
 
Etter lunsj skal det diskuteres hvilke innspill kommunestyret ønsker skal tas med videre i 
arbeidet og inngå i konsekvensutredningen og eventuelle undersøkelser (kulturminner, 
geotekniske undersøkelser, rasfare, m.m).  
 
Innspillene 
I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel har det vært gjennomført omfattende 
prosesser for å utarbeide nye formål til planen. Seks folkemøter, tre bransjemøter og to 
heldagsmøter i administrasjonen for gjennomgang og utvikling av alle innspill (se vedlegg). I 
tillegg har vi også bedt om konkrete arealinnspill fra aktører med aktuelle planer (se vedlegg). 
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Fordelingen etter formål ser slik ut: 

Formål Antall Formål Antall 
Bolig 31 Parkering (P) 4 
Fritidsbebyggelse 13 Spredt bolig (SB) 9 
Friluftsliv og grønnstruktur 113 Spredt fritid (SF) 6 
Fritids- og turistformål 21 Småbåthavn (SH) 9 
Gang og sykkelsti 1 Tjenesteyting (TY) 1 
Idrettsanlegg 3 Annet utbyggingsformål (AU) 2 
Næring 19   

Totalt: 232 
 
 
Administrasjonen har gjennomgått alle innspillene og vurdert dem opp mot vedtatte 
arealstrategier og gjeldende reguleringsplaner/arealdel. Administrasjonens anbefaling ser slik 
ut (se vedlegg): 
 

Formål Antall Formål Antall 
Bolig 5 Parkering (P) 2 
Fritidsbebyggelse 0 Spredt bolig (SB) 12 
Friluftsliv og grønnstruktur 16 Spredt fritid (SF) 2 
Fritids- og turistformål 6 Småbåthavn (SH) 5 
Gang og sykkelsti 1 Tjenesteyting (TY)  
Idrettsanlegg 3 Annet utbyggingsformål (AU)  
Næring 6   

Totalt: 58 
 
 
Kartpresentasjon 
Alle innspillene er lagt inn i kommunens kartsystemer kommunekart.com. Når man trykker på 
kartlag øverst til venstre vil man kunne velge å vise gjeldende arealplan, kystsoneplan og 
reguleringsplaner. I tillegg er det av administrasjonen utarbeidet ett kartlag med oversikt over 
alle innspillene som er kommet (arealinnspill), og ett kartlag med administrasjonens 
anbefalinger. Nederst til venstre er det også mulig å velge mellom vanlig kart, grått kart og 
flyfoto.  
 
Når kommunestyret skal gjennomgå innspillene må dere bruke de vedlagte listene med oversikt 
over innspillene sammen med kartlagene i kommunekart for å få fullstendig oversikt. 
 
 
Administrasjonens vurderinger 
I vedlagt oversikt over alle innspill har vi notert kommentarer som grunnlag for anbefaling på 
hvert enkelt innspill. Administrasjonen vil her gi en mer overordnet redegjørelse for de 
vurderinger som er gjort for de mest overordnede formålene. 
 

http://www.kommunekart.com/klient/karlsoy
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Boligformål/spredt bolig 
Administrasjonen har lagt til grunn de arealstrategier som er vedtatt gjennom 
planprogrammet til arealdelen. Det vil si at det er lagt inn utvidelse av boligfelt i 
områdene Gamnes, Hansnes og Stakkvik. Samt et mindre område på Nordeidet. Videre 
er det lagt inn flere lengre strekninger med spredt boligbygging. Tre på Vannøya, fem 
på Ringvassøya, to på Karlsøya, en på Reinøya og en på Rebbenesøy. I Dåfjord har vi 
ansett det som tilstrekkelig med avsetting til spredt boligbygging to rader i bredden fra 
veien. Både med tanke på fremtidig behov, men også vurdert opp mot eksisterende 
infrastruktur og at det per i dag ikke er lagt opp til kommunal vannforsyning. 

 
Fritidsformål/spredt fritid 
En gjennomgang av utbyggingskapasiteten i gjeldende arealdel og reguleringsplaner 
viser at det er en stor andel ledige fritidstomter i kommunen, og at disse er godt spredt 
på de ulike øyene.  

Ledige Totalt 
Ringvassøya 88 138 
Reinøya 21 37 
Vannøya 19 20 
Rebbenesøy 4 4 
Karlsøy 57 57 

 
Administrasjonen har derfor ikke anbefalt fritidsbebyggelse i felt og begrenset formålet 
spredt fritid til to områder: ett på Vannøya og ett på Rebbenesøy. De fleste andre innspill 
er i konflikt med andre interesser, og er i strid med føringene i arealstrategien. 

 
Friluftsliv og grønnstruktur 
Engasjementet på folkemøtene angående friluftsliv var stort, og hovedandelen av 
innspill gikk på dette – både hele friluftsområder, mindre områder for gapahuker og 
utfartsparkeringer. Områder som settes av til slike formål skal erverves av kommunen, 
for å sikre tilgjengelighet for allmennheten og avverge eventuelle interessekonflikter. 
Alternativet til formål på kart vil være hensynssoner, men disse vil ikke være juridisk 
bindende. 
 
Administrasjonen har valgt ut 16 formål. Våre kriterier for utvelgelsen av større 
friluftsområder er at de i dag er mye brukt og/eller vil kunne komme under 
utbyggingspress. Videre har vi også satt av flere utfartsparkeringer på alle øyene. 
 

Friluftsområder: 
 Storvatnet, Vannøya. Avsatt til formål utfartsparkering i gjeldende arealdel, men 

noe skjevt mtp dagens bruk. Administrasjonen har satt av et område som passer 
mer med dagens bruk og tilgang til utfartsparkering. 

 Sengskroken, Vannøya. Populært strandområde, som bør tilrettelegges med 
utfartsparkering og fasiliteter. 
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 Jøvika, Vannøya. Samme som Sengskroken. Hytte i område, som på sikt kan 
føre til privatisering av strandsonen i området. 

 Elvekroken, Ringvassøya. Populært friluftsområde med eksisterende gapahuk. 
Behov for utfartsparkering. 

 Engelskmannsvatnan, Ringvassøya. Populært friluftsområde både sommer og 
vinter. Interessekonflikt med reindrifta, og bør avsettes som formål slik at både 
reindrifts- og friluftsinteressene kan ivaretas på en god og hensiktsmessig måte. 
Utbedring av utfartsparkering. 

 Hansnes, Ringvassøya. Fremtidig friluftsområde i tilknytning til brukere 
innenfor rus og psykiatri, eldreomsorgen, ++. Opparbeides slik at det er 
tilgjengelig for alle, og kan brukes av både ansatte, brukere innenfor kommunale 
tjenester og befolkningen ellers. 

 Fauskenes, Reinøya. Viktig friluftsområde, også ifbm Langsundforbindelsen. 
Tilrettelegging utfartsparkering og fasiliteter.  

 
Fritids- og turistformål 
Utgangspunktet for de innspillene som anbefales tatt med i det videre arbeidet er konkrete 
arealinnspill og dagens bruk av området.  
Kommunestyre må diskutere om den ønskede utviklingen av reiselivet i kommunen – skal 
man tillate spredt bygging av anlegg, eller prøve å samle disse? Dette gjelder eksempelvis 
for innspillet 2018/2163-7. Her er det innspill om utvikling av reiselivsanlegg og tilgang til 
sjø, når det i nærheten er et tilgjengelig område til fritids- og turistformål i kystsoneplanen 
(formål FT-2 i kystsoneplanen). 

 
Næring 
Utgangspunktet for de innspillene som anbefales tatt med i det videre arbeidet er konkrete 
arealinnspill og dagens bruk av området.  

 
 Skjæret, Dåfjord. Videreføres, da den allerede er avsatt i eksisterende plan. 
 Glimbukta, Ringvassøya. Formål avsatt i eksisterende plan, men 

administrasjonen anbefaler å utvide området til hele bukta for å begrense mulige 
fremtidige konflikter og sette av et større område enn dagens. 

 Hessfjord, Ringvassøya. Eksisterende bruk og signaler om fremtidig utvikling. 
Område for råstoffutvinning i nærheten, bygning til Troms Kraft og 
renovasjonsanlegg Remiks. 

 Fergeleie, Reinskard. Avsatt i gjeldende arealplan til næring, som fremtidig bruk 
etter Langsundforbindelsen er etablert. 

 Elvevold, Ringvassøya. Konkret arealinnspill med eksisterende bruk.  
 Kåja, Torsvåg. Ugyldig regulerings-/bebyggelsesplan i området idag (skravert 

område i arealdelen). Område avsettes til næring og industri etter dagens bruk.  

 
 



 

Karlsøy kommune 
Plan- og utviklingsavdelingen 
 
 

Saksfremlegg 

Gang- og sykkelsti 
Kommunen ønsker å legge til rette for gang- og sykkelsti innenfor 50-sonen på Gamnes og 
Hansnes. Gang- og sykkelsti på Hansnes må gjøres i regi av reguleringsendring av 
eksisterende planer, ev. områderegulering.  

 
Annet: 

 Utviklingspotensiale for fergeleieområdet på Hansnes ved realisering av 
Langsundforbindelsen. Behov og muligheter bør kartlegges på sikt, for å komme i 
forkant av nedlegging av fergeleiet. 

 Blåfjelltomta. Kommunen har ervervet Blåfjelltomta, som i eksisterende arealdel er 
avsatt til flerbrukshus. Administrasjonen omdefinerer området til privat- og offentlig 
tjenesteyting, for å være mer fleksibel i fremtidige diskusjoner av hva området skal 
utvikles til.  

 For områder avsatt til spredt bolig- og fritidsbebyggelse er det ikke krav til 
gjennomføring av undersøkelser for naturfare (rasfare, flom, kvikkleire, m.m) på 
arealplannivå – dette kan gjøres på byggesaksnivå. 

 Gang- og sykkelsti fra innspillene er tegnet inn kun som illustrasjon. Administrasjonens 
anbefaling er et utgangspunkt. 

 Reinøy reinbeitedistrikt har tatt opp ønsket om videreforedlingsanlegg i vedlagt brev, 
men administrasjonen avventer tilbakemelding om plassering før anbefaling. 

 I vedleggene med innspillene står forkortelsen FM for folkemøte og ADM for 
administrajonen, under fra-kolonnen. Grønne rader viser kommunens anbefaling om å 
ta med videre, men ligger også samlet i eget dokument. 

 Det er i gjeldende arealplan avsatt båndleggingssoner på Karlsøya, i Finnkroken og på 
Nordeidet med gjennomføringssoner med krav om felles planlegging. Disse foreslås 
fjernet, da de virker mot sin hensikt idag. Eventuelle områdereguleringer diskuteres i 
kommende planstrategi, og områdene åpnes. 

 Administrasjonen skal gjennomgå alle fradelte eiendommer samt 
landbrukseiendommer med bebyggelse, og gi disse egnede formål (bolig eller fritid), 
får forenkle og lette byggesaksprosesser og dispensasjoner.  

 Vannverk og bufferområde rundt skal avsettes til eget formål, men ligger ikke inne i 
forslagene nå 

  
 
 
Vedlegg: 
1 Alle arealinnspill 
2 Arealinnspill, administrasjonens anbefaling 
3 Arealinnspill 
4 Ang. arealinnspill, Karlsøy kommune 
5 arealinnspill til kommunen Bnr38 Gnr20 
6 Innspill kommuneplanens arealdel, sak 18/2163 - reply 2294051 
7 Kart parkering Skaret 
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8 Innspill 
9 Kart 
10 Forslag til arealdelen 
11 Boligfelt 
12 havn 
13 Innspill til arealplan for Karlsøy kommune 
14 innspill til arealplan Karlsøy kommune 27.05.19 
15 Fwd: kart 
16 Gårds-kart-med-hytter-2019 
17 Innspill 
18 Kart 
19 Innspill 
20 Kart 
21 Innspill kommuneplanens arealdel, sak 18/2163 - reply 2294546 
22 16246824-CE15-4EEA-B8A2-C803B2C1A3F6 
23 Innspill til kommuneplanens arealdel 2020 -2030 
24 Følgebrev datert 27.05.2019 
25 Kart 
26 Mail 
27 Kart og skjema 54/37 og 54/75 
28 Skjermbilde 2019-05-21 kl. 10.21.41 
29 Skjermbilde 2019-05-21 kl. 10.22.15 
30 scan0012 
31 Fløystad. Burøysund 
32 Pedersen. Boligfelt Hansnes 
33 Pedersen. Boligfelt Hansnes kart 
34 Pedersen. Maritim plan Hansnes 
35 Pedersen. Maritim plan Hansnes kart 
36 Innspill kommuneplanens arealdel, sak 18/2163 - reply 2289083 
37 GBnr.33.15 
39 Skogsfjordvatn grunneierlag - kommuneplan arealdel 
40 Skjema for arealinnspill 
41 Konsekvenser for innspillet 
42 kart 

 
 
 
 
Oppsummering 
 
Rådmannens innstilling er åpen, og kommunestyret må vedta hvilke innspill som skal føres med videre. 
 
 
 
 


