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INNSPILL ETTER VARSEL OM OPPSTART 
PLANID 201905 – REGULERINGSPLAN FOR ROLO EIENDOM AS 
 
 

Nr. Forfatter Org. (O) 
Privat (P) 

Dato  Dokumentnavn  Innhold 

1. UiT 
universitetsmuseet 

O 24.09.2019 Marinarkeologisk vurdering: Varsel om oppstart for 
reguleringsplan for Rolo Eiendom AS, gnr. 7 bnr. 11, Dåfjord, 
Karlsøy k. 

- Forventes ikke at det er kulturminner under vannet. 

2. Kystverket O 27.09.2019 Uttalelse fra Kystverket - Varsel om planoppstart - Gnr / bnr 7 
/ 11 - Dåfjord - Karlsøy kommune - Troms fylke 

- Ingen innvendinger. 

3. NVE O 01.10.2019 NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for 
GBnr 7/11 - Fritids- og turistformål - Planid 201905 - Karlsøy 
kommune 

- Det må utarbeides geoteknisk undersøkelse ifm fare for kvikkleireskred, TEK §7-3;  
- Planen må sjekkes ifm flom, erosjon og skred + vassdrag- og grunnvannstiltak + energianlegg 

4. Fylkesmannen I 
Troms og Finnmark 

O 01.10.2019 Varsel om oppstart av detaljregulering for Rolo eiendom i 
Dåfjord, Karlsøy kommune - fylkesmannens uttalelse 

- Grunnforholdene i sjøen + ROS-analyse må konsekvens utredes  
- Naturmangfolds verdier: bløtbunnsområde i strandsonen 
- Viktige tema for planarbeidet: estetikk, grad av utnytting, UU, forurensing, støy, folkehelse, friluftsliv, vannmiljøkvalitet, 
samfunnssikkerhet, framtidige klimaendringer 
- Utfylling i sjø kan kreve tillatelse etter forurensningsforskriften §22-6, forurensningsloven §11  

5. Statens Vegvesen O 01.10.2019 Innspill til varsel om oppstart av planarbeid plan ID 201905 – 
Reguleringsplan for Rolo Eiendom AS i Dåfjord – Karlsøy 
kommune 

- Henvisning til SSV håndbok N100, V127, V128 og V129 
- Rekkefølgekrav for adkomsten fra fv7912: godkjent før utbygging (frisikt) 
- Planen må ivareta UU 
- Rekkefølgekrav: endring i adkomst: linjegeometri oversendes for nasjonal vegdatabank 
- Parkering må løses på eiendom 
- På utsiden av kjøreveg: nok areal til annen veggrunn slik at drift og vedlikehold er mulig 

6. Fylkeskommune O 02.10.2019 Innspill til varsel om oppstart av planarbeid planid 201905, 
reguleringsplan for Rolo 
Eiendom AS i Dåfjord, gbnr. 7/11 - Karlsøy kommune 

- Småbåthavn: påvirkning på marine naturmiljøet strandsonen + ved drift mulig utslipp, økt begroing, endring strøm- og 
bølgeforhold som fører til svekket vannsirkulasjon: planen må omtale på hvilken måte det ble tatt hensyn til dette 
- Strandsonevern: redegjøre hvordan allmennheten tilgang til strandsonen sikres 
- Bebyggelsesmønster og landskapspåvirkning: anlegg bør ikke være dominerende i landskapet 
- UU: TEK + anbefaler å sette krav i hele anlegget 
- Vannkvalitet: virkning av tiltaket på vannkvaliteten, vannforskriften, ber at vannmiljø tas inn som utredningstema 
- Kulturminner: ingen merknader 

7. Oddveig Olsen, 
Harald & Ida 
Figenschou 

P 03.10.2019 Merknader vedrørende ny reguleringsplan til Rolo eiendom 
7/11 Dåfjord. 

- Plangrenser må holdes seg til eiendom 7/11, ikke 7/52 og 7/102 
- Fyrtårn: bør flytte innenfor 7/11 
- Tinglyst rett til sjøen fra 7/52: tilgang må ivaretas 
- Utbyggingen må ikke komme i konflikt med eksisterende fortøyninger 

8. Fiskedirektoratet O 04.10.2019 Karlsøy kommune Troms - Høringsuttalelse til varsel om 
oppstart av 
reguleringsplan for Rolo Eiendom AS i Dåfjord gnr7 bnr11 

- Fiskeridata: ingen registreringer 
- Utfylling: bør skje på høsten/tidlig vinter, tiltak for å redusere spredning av partikler 
- Småbåthavn: medfører forurensning, anbefaler bestemmelser om fast dekke (asfalt/betong) og sedimenteringskummer 
der det spyles båter (forurensningsloven §7); henvisning til CIENS-rapport 2-2011 for å redusere miljøpåvirkning (+liste) 
- Marint biologisk mangfold: bløtbunnsområde er viktig naturtype 
- Naturmangfoldloven § 8-12: følge lovverk, ifølge vurdering fiskedirektoratet tiltaket ikke i strid med naturmangfoldloven 

9. Sverre Benum P 07.10.2019 Innspill til reguleringsplan for Rolo Eiendom AS i Dåfjord - Beholde fortøyningsmuligheter for gbnr 7/1 
- Trafikkforholdet: i dag blokkere biler parkert mellom garasjer og fv utsikten på fv.; avkjørsel må vurderes som mulig 
trafikkfelle 
- Utfylling: i dag med forskjellige elementer, ber om lovlig fyllmasse i fremtiden 
- Frakting av bensin til anlegget: bør komme innenfor lovverket 

10. Egil Eliassen P 07.10.2019 Vedrørende reguleringsplanarbeid Dåfjord, v/Rolo Eiendom - Eiendomsgrensen går ved marbakken: plangrenser bør justeres slik at det ikke gpr inn på eiendom gbnr 7/50 
- Fyllingen ikke nærmere enn 1m fra eiendomsgrensen 
- Etterlyse ROS-analyse for fyllingen 
- Redegjørelse for håndtering av avfall, og annen forurensning (henvisning til dagens fylling med forskjellige materialer) 
- Aktivtetsnivået bør ikke øke og bedre håndtering er nødvendig pga støy og turister som går inn på naboeiendommer 
- Kritisk til endring til næringsvirksomhet 

11. Sametinget O 23.10.2019 Uttalelse - Reguleringsplan gbnr 7/11 - Rolo Eiendom AS i 
Dåfjord, Karlsøy kommune 

- Reindrift: forutsetter dialog med reindriftsforvaltninga og reinbeitedistriktet 
- Kulturminner: ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget 
- Bestemmelser bør nevenes generelle aktsomhetsplikt (se tekst med forslag) 

 
Tromsø, 5. november 2019 
 
Peter Amundsen 



 

Postboks 6050 Langnes, NO-9037 Tromsø /  + 47 77 64 40 00 /  postmottak@uit.no /  uit.no /  organisasjonsnummer 970 422 528 

 Universitetsmuseet 
Deres ref.:  
Vår ref.: 2019/4473 
Dato: 24.09.2019 
 
 

Arkitektkontoret Amundsen 
 
Karlsøy kommune 
  

 

Marinarkeologisk vurdering: Varsel om oppstart for reguleringsplan for 
Rolo Eiendom AS, gnr. 7 bnr. 11, Dåfjord, Karlsøy k.  

Vi viser til ovennevnte planforslag oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø 
Museum - Universitetsmuseet, til vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens 
§ 14 er UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana 
kommune. 

Reguleringsplanen vil tilrettelegge for fritids- og turistformål. Planforslaget vil innebære tiltak i sjø med 
utvidelse av eksisterende utfylling og en brygge ved rekkehusene samt småbåtanlegg med flytebrygge som 
har plass til 10 båter. Tiltaket vurderes som beskjedent i omfang. Gjeldende området er ikke kjent for eldre 
maritim aktivitet og sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner vurderes som liten. Derfor 
har vi ingen merknader til planforslaget. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr. 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 
forsker 
– 
stephen.wickler@uit.no 
77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Troms fylkeskommune, KUL kulturarv og miljø 
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Regionkontor Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN AS 
Postboks 101 
9251 TROMSØ 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2019/3555-1 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Ruben Alseth 

Dato: 
27.09.2019 

Uttalelse fra Kystverket - Varsel om planoppstart - Gnr / bnr 7 / 11 - Dåfjord - 
Karlsøy kommune - Troms fylke 
Viser til deres oppstartsbrev mottatt per post hos oss 13.9.2019 vedrørende overnevnte. 
Arkitektkontoret Amundsen AS varsler oppstart av regulering for Rolo Eiendom AS i 
Dåfjord.  
Formålet med planarbeidet er omregulering og en utvidelse av eksisterende 
reguleringsplan der det planlegges økt reiselivsaktivitet i form av nye utleieenheter, 
servicebygg med festsal samt småbåthavn. I tillegg planlegges bygging av fyrtårn og 
fyrvokterbolig med utleiemuligheter. 
Kystverket minner om at alle tiltak i sjø er søknadspliktig etter både havne- og 
farvannslovens samt plan- og bygningslovens bestemmelser. Planområdet er i kommunalt 
sjøområde der kommunen er forvaltningsmyndighet etter begge lovverk. 
Kystverket forutsetter av planlagt etablering av fyrtårn med fyrvokterbolig ikke vil gi 
navigasjonsveiledning for de sjøfarende. Kystverket kan fra oversendelsespapirene ikke se 
at fyrtårnet skal ha lykt med lyssektorer. Det antas dermed at fyrtårnet vil ha utforming som 
fyrtårn kun av estetiske- og reiselivsmessige hensyn. Dersom dette ikke stemmer, ber vi 
om at det opprettes dialog med Kystverket for videre avklaringer. Kystverket har for øvrig 
ingen innvendinger til planarbeidet eller de planlagte tiltakene. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Ruben Alseth 

regiondirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Eksterne kopimottakere: 

Karlsøy kommune  9130 HANSNES 
 

Troms og Finnmark
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 
Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 
Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 
0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 
      

 

ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN AS 
Postboks 101 
9251 TROMSØ 
 

   

Vår dato: 01.10.2019         
Vår ref.: 201910042-2     
Arkiv: 323   Saksbehandler: 
Deres dato: 09.09.2019 Eva Forsgren 
Deres ref.: Peter S. Amundsen 
   

22959616/efor@nve.no 
1 

NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for GBnr 
7/11 - Fritids- og turistformål - Planid 201905 - Karlsøy kommune 
Vi viser til varsel om oppstart. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal 
sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av 
elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 
disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. 
Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Detaljregulering GBnr. 7/11 

For den planlagte utfyllingen i sjø må det utføres geotekniske undersøkelser som vurderer om det er fare 
for kvikkleireskred jf. krav i TEK 17 § 7-3. Utredningen og eventuelle forebyggende tiltak med vilkår 
skal foreligge innen planen sendes på offentlig høring  

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 
innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 
er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 
 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 
regionsjef 

Eva  Forsgren 
senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

  
Kopi til: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
Karlsøy kommune 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  01.10.2019  2019/10996 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  09.09.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lars Smeland, 78950403 
  
 
 
  

ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN AS 
Postboks 101 
9251 TROMSØ 
 
 

  

Varsel om oppstart av detaljregulering for Rolo eiendom i Dåfjord, Karlsøy 
kommune - fylkesmannens uttalelse 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til oppstartsvarselet til detaljregulering for Rolo 
eiendom, g/bnr. 7/11 i Dåfjord, med høringsfrist 07.10.2019. Hensikten med 
reguleringsarbeidet er å endre formål i tidligere reguleringsplan fra bolig til fritid- og 
turistformål, samt å utvide reguleringsområdet for å gi rom for økt aktivitet.  
 
Tiltaket er ikke i tråd med Kommuneplanens arealdel for Karlsøy 2013-2023, der planområdet 
dels er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag (natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur, 
NFFFA), og dels som et område der eksisterende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. 
Forslagsstiller og kommunen er kommet til at grunnforholdene i sjøen, samt risiko- og 
sårbarhetsforholdene må konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Planområdet ligger under marin grense, og det kan være kvikkleire der. Dette forholdet må 
utredes, slik det er presisert i planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet. Planområdet 
ligger innenfor et viktig bløtbunnsområde i strandsonen. Vi ber om at tiltakshaver i 
planprosessen vurderer hvordan disse naturmangfoldsverdiene blir berørt av tiltaket, og 
hvordan de kan ivaretas. Dette ble ikke gjort i eksisterende reguleringsplan som ble vedtatt 
i 2009.   
 
Plan og bygningsloven gir kommunen myndighet til å bestemme arealbruken innen sitt 
geografiske område forutsatt at dette skjer etter lovens bestemmelser og i tråd med 
retningslinjer som er gitt av nasjonale og regionale myndigheter. Nyttige verktøy i 
planarbeidet er departementets reguleringsplanveileder, veilederen til kart- og 
planforskriften og den nasjonale produktspesifikasjonen for arealplan og digitalt 
planregister.  
 
Vi vil for øvrig framheve følgende viktige tema som kommunen må ivareta i planarbeidet: 
Estetikk, grad av utnytting, universell utforming, forurensing, støy, folkehelse, friluftsliv, 
vannmiljøkvalitet, samfunnssikkerhet og framtidige klimaendringer.  
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  Side: 2/2 

Vi minner for øvrig om at utfylling i sjø kan kreve tillatelse etter forurensningsforskriften § 
22-6 og/eller forurensningsloven § 11, avhengig av tiltakets art. Fylkesmannen er 
forurensningsmyndighet i slike saker. 
 
Samordning  
Planen skal behandles etter rutine for «Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer 
etter plan- og bygningsloven» hvor Fylkesmannen skal samordne eventuelle innsigelser fra 
regionale statsetater og ev. avskjære en innsigelse. I oppstartsfasen vil alle statsetater avgi 
sine innspill direkte til tiltakshaver. I høringsfasen vil uttalelser som kun inneholder 
merknader sendes direkte til kommunen. Uttalelser med innsigelser skal gå til Fylkesmannen 
som avgir en samordnet uttalelse, ev. avskjærer en innsigelse, jf. vårt brev til kommunene 
datert den 09.01.19. 
 
Oversending av planforslag i SOSI-format før høring 
Vi ber om at kommunen før høring av planforslaget sender SOSI-fil og PDF-utskrift av 
plankartet til Kartverket på e-post plantromso@kartverket.no. Kartverket vil utføre en teknisk 
kontroll av planen og melde eventuelle rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør 
skje før høring, slik at eventuelle feil og mangler er rettet opp før plankartet sendes ut på 
høring. Den digitale planen lagres i en egen regional høringsdatabase som de statlige og 
regionale høringsinstansene benytter i sin saksbehandling. Dette vil forenkle 
saksbehandlingen og gi raskere og bedre høringsuttalelser.  
 
Vi ser fram til videre kontakt med Karlsøy kommune i arbeidet med reguleringsplanen. Ved 
skriftlige henvendelser, vennligst oppgi saksnummeret, jf. vår ref.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Kristian Rønningen 
leder for planseksjonen 

  
 
Lars Smeland 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Fiskeridirektoratet region Nord Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Fiskeridirektoratet region Nord Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Statens vegvesen, Region nord Postboks 1403 8002 BODØ 
Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

Troms fylkeskommune Postboks 3374 9276 TROMSØ 
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Stabssjef 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 

 
 
 
 
Arkitektkontoret Amundsen AS  
Postboks 101 
 
9251  TROMSØ 
 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
19/6061-5 Anne Øvrejorde Rødven L12 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
56020/19 77 78 81 73   02.10.2019 
 
 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeid planid 201905, reguleringsplan for Rolo 
Eiendom AS i Dåfjord, gbnr. 7/11 - Karlsøy kommune 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 
Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 
kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 
regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 
havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 
sektorer. 
 
Vi viser til deres oversendelse, datert 9.9.2019 med frist for innspill 7.10.2019. 
Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på 
vegne av våre ulike fagetater. 
 
Planens formål er å erstatte og utvide reguleringsplan 200801 med formålsendring fra 
boligformål til fritids- og boligformål. Planen skal tilrettelegge for utleieenheter, servicebygg 
med festsal og småbåthavn. Planområdet er på ca. 10.4 daa. 
Omreguleringen og planutvidelsen er en tilpasning til dagens bruk av området samt ønske om 
utvidelse av denne. 
 
Troms fylkeskommune har følgende innspill til planvarselet: 
 
Småbåthavn 
Småbåthavner er anlegg som krever areal både i sjø og på land med konsekvenser blant annet 
for landskap, naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv. Etablering eller utvidelse av en 
småbåthavn vil mest sannsynlig involvere flere tekniske inngrep som mudring og utfylling av 
masse, utlegging av kabler og rørledninger, utlegging av flytebrygge, anlegging av 
bølgedempere og moloer. Dette er inngrep som vil kunne ha ulik påvirkning på det marine 
naturmiljøet i strandsonen.  
 
Videre vil miljøet kunne påvirkes av drift av småbåthavna i form av ulike typer utslipp av 
forurensende stoffer, økt begroing og endrede strøm- og bølgeforhold som fører til svekket 
vannsirkulasjon. Vi ber om at det i det videre planarbeidet diskuteres hvordan disse 
konsekvensene er hensyntatt og minimert i størst mulig grad. 
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Strandsonevern 
Jfr. pbl 1-8, samt Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen, skal 
hensynet til allmenne interesser (natur, friluftsliv og landskap mm) veie tungt ved vurdering 
av tiltak i strandsonen.  
Planbeskrivelsen bør redegjøre for hvordan allmennheten tilgang til strandsonen sikres i 
planen. 
 
Bebyggelsesmønster og landskapspåvirkning 
I følge plan- og bygningslovens § 1, 5. ledd, skal estetisk utforming av omgivelsene ivaretas. 
Planen innebærer en utbygging nært eksisterende bebyggelse. Det er viktig å ta hensyn til 
hvordan nye bygg på en best mulig måte kan spille sammen med det eksisterende miljøet når 
man fastsetter bestemmelser for utforming, utnyttelsesgrad og plassering. 
Vi ber om at tiltakets virkninger for landskapet beskrives og vurderes i det videre 
planarbeidet. Det bør velges løsninger som sikrer at hytter og annen bebyggelse/anlegg ikke 
blir dominerende i landskapet, og som sikrer plassering og utforming etter de premisser 
landskapet legger.  
 
 
Universell utforming  
Fellesfunksjonene/arealene for reiselivsanlegg er betegnet som publikumsbygg og skal 
tilfredsstille alle kravene til universell utforming (jfr. TEK 17, Kap. 8 og 12).  
I byggverk som har mange rom med samme funksjon (hotell, campinghytter og lignende), er 
minimumskravet at 1/10 av rommene skal være universelt utformet (jfr. TEK 17 §12-7 pkt 7). 
I denne sammenhengen gjør vi oppmerksom på at universell utforming av reiselivsanlegg er 
ett konkurranse fortrinn og anbefaler dere å vurdere å sette krav til universell utforming i hele 
anlegget. 
 
Vannkvalitet 
Ved utarbeidelse av nye planer som direkte eller indirekte påvirker vannmiljøet skal det 
vurderes hvilken virkning det planlagte tiltaket vil kunne ha på vannkvaliteten. Eventuelle 
tiltak for å begrense negativ utvikling i vannkvaliteten skal vurderes. Vi ber om at forskrift 
om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) og Regional forvaltningsplan for 
vannregion Troms 2016-2021 legges til grunn i planarbeidet og at vannmiljø tas inn som 
utredningstema.  
 
Kulturminner 
Kulturminnevernet har ingen merknader til planvarselet. 
 
Oversending av planforslag - SOSI 
Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av plankartet 
sendes Kartverket pr e-post; plantromso@kartverket.no. Kartverket Tromsø vil lagre den 
digitale arealplanen i en egen regional høringsdatabase som de statlige og regionale 
høringsinstansene skal benytte i sin saksbehandling. Dette vil forenkle saksbehandlingen og gi 
raskere og bedre høringsuttalelser til kommunene. Kartverket vil utføre en teknisk kontroll av 
planen og melde ev. rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør skje før høring, slik 
at eventuelle feil og mangler er rettet opp før plankartet blir vedtatt. 
  
 
Avslutning 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og 
veiledning underveis 



INNSPILL 6
 

 

3 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Stine Larsen Loso 
ass. stabssjef Anne Øvrejorde Rødven 
 arealplanlegger   
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
 
 
Kopi: 
Fylkesmannen I Troms og Finnmark, Statens hus, Damsveien 1 9815 VADSØ 
Statens Vegvesen, Postboks 6164,  9291 TROMSØ 
Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 
Karlsøy kommune, Rådhuset,  9130 HANSNES 
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Fra: Ida Olsen Figenschou <idafig66@hotmail.com> 
Dato: 3. oktober 2019 kl. 17:46:51 CEST 
Til: "pa@arkitektamundsen.no  " <pa@arkitektamundsen.no> 
Kopi: "may-jorunn.corneliussen@karlsoy.kommune.no " <may-
jorunn.corneliussen@karlsoy.kommune.no> 
Emne: Reguleringsplan for ROLO eiendom as Dåfjord  

  
  
Sendt fra E-post for Windows 10                                                                                  Dåfjord 3. oktober 
2019 
Oddveig Olsen 7/52 
Oddveig Olsen 7/102 
Harald Figenschou 7/178 
Ida Figenschou 7/178 
  
  
  
  
                             Merknader vedrørende ny reguleringsplan til Rolo eiendom 7/11 Dåfjord . 
  
  
  

1. Reguleringsplanen skal ikke inn på g.nr 7/52 eller g.nr. 7/102 men skal holde seg innenfor 
grensen til 7/11. 

  
  

2. Fyret / Tårnet flyttes vestover så d ikke kommer inn på g.nr. 7/52. Da det kommer i konflikt 
om vi skal lage ei stø på eiendommen. Lenger østover på vår eiendom er det bare blåleire og 
lite egnet til stø evnt. Båtoppsett / slipp 

  
  

3. Det skal ikke fylles masser lengre vestover enn eksisterende mur på vestsiden av 7/11 da det 
kommer i konflikt med naustet vårt .  
7/52 har tinglyst rett til vei til sjøen på den siden . 
  
  

4. Utbygginga må ikke komme i konflikt med eksisterende fortøyninger. 
  
  
  
  
  
  
Hilsen Ida O. Figenschou  
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  
Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Karlsøy kommune Troms - Høringsuttalelse  til varsel om oppstart av 
reguleringsplan for Rolo Eiendom AS i Dåfjord gnr7 bnr11  

 
Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev av 09.09.2019 med høring av 
reguleringsplanforslag for Rolo eiendom AS i Dåfjord. 
 
Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur, og skal også 
hensynta marine ressurser og marint miljø. 
 

 
 
Kystnære fiskeridata 
Fiskeridirektoratet har over tid registrert kystnære fiskeridata (bruks- og 
ressursområder for fiskeriinteressene). Vi har ingen registreringer i eller i umiddelbar 
nærhet til tiltaksområdet. Lenger ut i fjorden er det registrert gyteområder for torsk og 
sei, og fiskeplasser for fiske med passive redskaper (garn, juksa og line) etter torsk, sei 
og uer.   
 
Karlsøy kommune inngår i Sametingets virkeområde for tilskudd til næringsutvikling, 
og det må antas å være samiske fiskeriinteresser tilstede. Samiske fiskeriinteresser er 
ofte ikke så forskjellig fra tradisjonelle fiskeriinteresser. Vi er ikke kjent med spesielle 
samiske fiskeriinteresser i dette området. Med samiske fiskeriinteresser mener vi 
tradisjonell samisk fiskeri- og fangstaktivitet etter viltlevende marine ressurser i 
henhold til lov om viltlevende marine ressurser (havressurslova). 
 
 
 
 

 Adm.enhet: Kyst- og havbruksseksjonen i region Nord     

Saksbehandler: Fredrikke Johansen Musæus 

Telefon: 91340551 

Vår referanse: 19/13325 

Deres referanse:  

Dato: 04.10.2019 

 
 

Arkitektkontoret Amundsen AS 
Att:  Peter Amundsen 
Postboks 101 
9251 TROMSØ 
 

Fiskeridirektoratet region Nord legger til grunn at våre kommentarer nedenfor tas 
med i planarbeidet og utførelsen av eventuelle tiltak. Vi har ellers ingen 
innvendinger mot omsøke reguleringsplan 
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Vår referanse: 19/13325 

Side: 2/4 

Utfylling 
Utfylling av masser må primært skje på høsten og tidlig vinter. Dette fordi det er den 
perioden av året det marine livet i strandsonen ligger mest i ro. Vi forutsetter at det 
gjøres tiltak for å redusere spredning av partikler. Dette er særlig viktig dersom 
utfyllingsområdet er i nærheten av gytefelt og oppvekstområder for fisk. 
 
 
Påvirkninger fra småbåthavner  
Småbåthavner medfører forurensning til grunnen og sjøbunnen, der spyling og 
vedlikehold av skrog er den største kilden til forurensningen (NGI-rapport” Kartlegging 
av forurensing i utvalgte småbåthavner i Norge” (TA-2751/2010)). Miljødirektoratet 
anbefaler at kommunene legger inn bestemmelser i reguleringsplaner om anlegning av 
fast dekke (asfalt/betong) og sedimenteringskummer der det skal spyles båter, eller hvor 
båter skal pusses/skrapes. Hjemmel for dette er forurensningsloven § 7 om plikt til å 
unngå forurensning. Selv om dette ikke er en kommunal reguleringsplan oppfordrer vi 
til å følge anbefalingene.  
 
CIENS-rapport: 2-2011” Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige 
småbåthavner. Kunnskapsstatus” gir en rekke råd om hvordan negativ miljøpåvirkning 
fra småbåthavner kan begrenses. Dette er blant annet:  
 
Lokalisering  

 Småbåthavner må planlegges slik at de ikke begrenser naturlig sirkulasjon styrt 
av tidevann eller strøm.  

 Området bør ha god vannutskiftning og god vanndybde under bryggeanlegget.  

 Det må unngås plassering over/nær viktige marine naturtyper som ålegressenger 
eller andre sårbare naturtyper, viktige bløtbunnsområder i strandsonen, og 
lokaliteter med sårbare og trua arter på land.  

 Det bør være tilstrekkelig avstand til kjente gyteplasser og fiske/skjellanlegg i 
sjøen.  

 
Utforming  

 Innløp og bryggeanlegg må planlegges slik at de opprettholder vannsirkulasjonen 
maksimalt. Det kan være nødvendig med mer enn et innløp.  

 Flytebrygger, bølgebrytere og molo må ha åpninger som sørger for 
vannsirkulasjon. Bryggene bør også ha en passasje mot land hvor vannet kan 
strømme forbi.  

 For nye båthavner eller ved utvidelser av eksisterende båthavner bør en åpen 
løsning velges.  

 Bølgedempere eller bølgebrytere bør benyttes fremfor å legge havnen i veldig 
beskyttede områder.  

 
Drift  

 Det må etableres rutiner for oppsamling av miljøfarlig avfall ved vedlikehold.  

 Det bør tilbys alternative metoder for miljøvennlig båtvedlikehold.  

 Det bør være et avgrenset område for båtvedlikehold og vask, med lukket 
vannsystem og oppsamlingskummer slik at miljøfarlige stoffer ikke kommer ut i 
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Vår referanse: 19/13325 

Side: 3/4 

det marine miljø eller avløpssystemet.  

 Større reparasjoner, sandblåsing etc. bør foregå innendørs i hall.  

 Vaskestasjon for båter slik at bruk av begroingshindrende midler kan 
unngås/reduseres.  

 Lett tilgjengelig tømmestasjon for båttoaletter.  
 

Fiskeridirektoratet region Nord tilrår at ovennevnte anbefalinger følges i den 
utstrekning det er relevant. Dersom det for eksempel ikke skal åpnes for båtopplag, 
opptak og utsetting av båter på stedet, vil en del av punktene falle bort, da dette vil 
redusere den potensielle forurensningsfaren. Ved å følge disse anbefalingene vil de 
negative konsekvensene av småbåtanlegg i sjøen bli redusert. Det tilrås videre at det 
knyttes bestemmelser til båthavnområdet som ivaretar disse anbefalingene. 
 
Marint biologisk mangfold  
Det er registrert bløtbunnsområde i strandsonen i planområdet. Dette er ifølge 
naturdatabasen en viktig naturtype. Vi er ikke kjent med andre spesielle forhold knyttet 
til marint biologisk mangfold i området. Både gjennomføringen av tiltakene som det 
planlegges for, og aktiviteten dette medfører i ettertid kan likevel påvirke marint 
biologisk mangfold generelt. 
 
Naturmangfoldloven § 8-12 
I saksbehandlingen skal prinsippene i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 
naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 legges til grunn. I henhold til loven 
skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet, så langt det er rimelig, bygge 
på vitenskapelig kunnskap og det skal vurderes effekter av påvirkning på naturmiljøet 
og samlet belastning. Etter vår vurdering vil ikke tiltaket være i strid med 
naturmangfoldloven. 
 
Fiskeridirektoratet region Nord legger til grunn at våre kommentarer tas med i 
planarbeidet og utførelsen av eventuelle tiltak. Vi har ellers ingen innvendinger mot 
omsøke reguleringsplan. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Otto Andreassen 
seksjonssjef 
 
Fredrikke Johansen Musæus 
rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Vår referanse: 19/13325 

Side: 4/4 

Mottakerliste: 
Arkitektkontoret Amundsen AS Postboks 101 9251 TROMSØ 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

Statens hus 
Damsveien 1 

9800 VADSØ 
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Arkitektkontoret Amundsen As 
Postboks 101 
9251 TROMSØ 
 

 
ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 
19/3970 - 3 19/27599  23.10.2019  

 

Uttalelse - Reguleringsplan gbnr 7/11 - Rolo Eiendom AS i 
Dåfjord, Karlsøy kommune 
 
Vi viser til deres brev av 09.09.2019.  
 
Sámediggi / Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt. 
 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i tiltaksområdet. 
Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. 
 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår 
følgende tekst: 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter eldre aktivitet, må en 
umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta 
i gjennomføring av tiltaket. 

 
Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 1918 er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd. 
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller 
skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Stine Barlindhaug 
fágajođiheaddji/fagleder Senioráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Arkitektkontoret Amundsen 
As 

Postboks 101 9251 TROMSØ 

 
Kopiija / Kopi til:    
Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 
Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 
9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 
Áššemeannudeadji 
saksbehandler 

Stine Barlindhaug 

Tel: +47 78 47 41 02 
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Kopiija / Kopi til:    
Romssa fylkkasuohkan - 
Troms fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 
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