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1 BAKGRUNN 

Planforslaget er utarbeidet for forslagsstiller Vannøy Sport og Havfiske for å videreutvikle 
Nord-Fugløyveien 1929 for turistvirksomhet. 

1.1 HENSIKTEN MED PLANEN 
Formålet med planarbeidet er å videreutvikle planområdet for turistvirksomhet. Det skal 
blant annet tilbys overnatting, guidede turer til sjøs og på land, båtutleie og eventuell 
bevertning/kafévirksomhet.   

1.2 FORSLAGSTILLER OG PLANKONSULENT 
Forslagsstiller for detaljreguleringsplanen er Vannøy Sport og Havfiske DA. Bedriften tilbyr 
overnatting, utleie av båter, sightseeingtur med båt (hval, fuglesafari og andre guidede 
turer) og andre naturarrangementer. Kurs, konferanse og team building er noe Vannøy Sport 
og Havfiske ønsker å tilby bedrifter og andre som ønsker det.  

Plankonsulent er Hoff plan og byggesak som er et foretak som drives av arealplanlegger 
Ragnhild Hoff. Plankonsulenten har bachelorgrad i landskapsplanlegging fra Høgskulen i Sogn 
og Fjordane (2009) og har over 10 års erfaring med plan- og byggesaker i offentlig og privat 
sektor.   

1.3 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN 
Karlsøy kommune ga den 26.06.2019 dispensasjon til etablering av molo/kai og flytebrygge 
på gnr. 54, bnr. 75 i Stuvika på Vannøya. Vedtaket ble påklaget og i den endelige 
klagebehandlingen gjort av Fylkesmannen i Nordland den 26.02.2020 ble vedtaket omgjort 
og dispensasjonssøknaden avslått. Begrunnelsen for vedtaket var at vilkårene for å gi 
dispensasjon ikke ble ansett å være til stede. På bakgrunn av dette utarbeides det nå en 
reguleringsplan for de ønskede tiltakene Vannøya Sport og Havfiske har for området.  

1.4 UTBYGGINGSAVTALER 
Planarbeidet gir ikke behov for utbyggingsavtale. 

1.5 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
Det er vurdert at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning. Dette begrunnes med at 
planområdet er lite og vil ikke få vesentlige konsekvenser for natur, friluftsliv og landskap i 
området. For landskapet begrunnes dette med at anlegget i sjøen blir lavt, samtidig som det 
ligger inne i ei bukt hvor omkringliggende nes og øyer skjermer for fjernvirkning av tiltaket. 
Tiltaket vil ikke i nevneverdig grad begrense allmennhetens tilgang til området.  

I forbindelse med offentlig ettersyn hadde Statsforvalteren i Troms og Finnmark innsigelse til 
manglende naturtypekartlegging. Det ble derfor utført naturtypekartlegging i august 2021 
hvor det er konkludert med at området ikke inneholder spesielle arter eller naturtyper som 
vil bli forringet som følge av realisering av reguleringsplanen. Dette styrker konklusjonen om 
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at reguleringsplanen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. 
konsekvensustredningsforskriften §§ 8 og 10. 

Når det kommer til naturmangfold vises det til at området i sjø er et gruntvannsområde som 
kan være viktig for fuglelivet, jf. Fylkesmannens uttalelse til dispensasjonssøknaden for 
anlegget i sjø. 

Det er utarbeidet en utredning for naturmangfoldet samt gjennomført marin 
naturtypekartlegging som beskriver verdier i influensområdet og planens påvirkning. På 
bakgrunn av tiltakets størrelse og bruk er vår vurdering at planen ikke vil få vesentlige 
virkninger for naturmangfoldet da det kun er en liten del av gruntvannsområdet som skal 
benyttes til molo/landgang. Virkning for naturmangfoldet i området er utredet i tråd med 
pbl § 1-1 og naturmangfoldloven § 7-12 og anses å være tilfredsstillende for å kunne ta 
stilling til reguleringsplanens konsekvenser.  

2 PLANPROSESSEN 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Karlsøy kommune den 12.08.2020.   

2.1 VARSEL OM OPPSTART 
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i avisa Nordlys den 27.08.2020. Det ble sendt 
ut varsel om oppstart til naboer, sektormyndigheter og andre instanser i eget brev datert 
26.08.2020, med frist for å komme med merknader den 24.09.2020.  

2.2 INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART 
I løpet av høringsperioden kom det åtte innspill til varsel om oppstart. Følgende kom med 
innspill: 

1. Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
2. Troms og Finnmark fylkeskommune 
3. NVE 
4. UIT – Norges arktiske universitet 
5. Troms Kraft Nett 
6. Nabo Agnethe Linnes Krøyserth  
7. Nabo Dagfinn Terning og Sigrid Tonstad  
8. Nabo Heidi Gabrielsen  
9. Nabo Per A Nilsen 

Innspillene er oppsummert og kommentert i vedlegget Innspill til varsel om oppstart med 
kommentarer.  

 

 

 



Side 6 av 25 

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

3.1 NASJONALE FØRINGER OG REGIONALE PLANER 
Det er utarbeidet nasjonale føringer og regionale planer som er førende for utarbeiding av 
planer etter plan- og bygningsloven. De mest relevante for dette planarbeidet vil være:  

Nasjonale føringer 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Regionale planer 
 Fylkesplan for Troms 2014 – 2025 
 Kystsoneplan Tromsøregionen 2015 - 2025 

Kystsoneplan Tromsøregionen er en interkommunal plan på kommuneplannivå, jf. 
kap. 9 i plan- og bygningsloven. Det er fastsatt juridisk bindende arealbruk i plankart 
og bestemmelser. Arealet i sjø omfattes av kystsoneplanen og er avsatt til 
kombinertformålet «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone». 

3.2 KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 
Gjeldende kommuneplan for Karlsøy kommune 2013-2023 er vedtatt 13.11.2013. Arealene 
på land er avsatt til LNFR-formål. Kommuneplanens arealdel er under revidering og det er 
foreslått å legge arealene ut til fritids- og turistformål. Arbeidene med rullering av 
kommuneplanen er forsinket og det fremmes derfor en reguleringsplan i strid med 
gjeldende kommuneplan for å spare tid.  

 
Figur 1. Utsnitt av kommuneplanen for Karlsøy kommune 2013-2023.  
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 BELIGGENHET 
Planområdet ligger i Stuvika, nordøst på Vannøya i Karlsøy kommune.   

 
Figur 2. Planområdets beliggenhet. 

4.2 AVGRENSNING, EIERFORHOLD OG STØRRELSE PÅ PLANOMRÅDET 
Planområdets avgrensning følger i hovedsak eiendomsgrensene til gnr. 54. bnr. 37 og gnr. 
54, bnr. 75, som eies av Vannøy Sport og Havfiske. Mot fylkesveien inngår en liten del av gnr. 
54, bnr. 4 som eies av Per A.H. Nilsen. En liten del av eiendommen Fylkesveien ligger på 
inngår også i planforslaget. Det er ikke opplysninger om denne eiendommen i matrikkelen, 
men det antas at det er Troms og Finnmark fylkeskommune som er eier. Størrelsen på 
planområdet er 4.4 daa. 

 
Figur 3. Sort stiplet linje viser planens avgrensning. 
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4.3 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK 
Landarealene av planområdet benyttes i dag til utleievirksomhet i tilknytning til Vannøy 
Sport og havfiske sin reiselivsaktivitet. Omkringliggende arealer er i hovedsak ubebygd. Mot 
øst er det 3 bebygde eiendommer som pr dags dato benyttes som fritidsboliger.   

 
Figur 4. Ortofoto over planområdet og nærområdet. 

4.4 STEDETS KARAKTER 
Bebyggelsen i området består av bygg i 1-2 etasjer med saltak.  
 

 
Figur 5. Bilde som viser hovedhuset og et mindre bygg i planområdet. Bilde er tatt fra vest mot øst. Foto: Vegard Sjåvik   
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4.5 LANDSKAP  
Planområdet ligger i Stuvika nord for fylkesveien. Her er topografien flat og fjæra er 
langgrunn. Kystkonturen består av viker og nes og det er et skjær ut i sjøen nord for 
planavgrensningen. Fra planområdet er det god utsikt til Nord-Fugløya. 

 

 
Figur 6. Landskapet sett fra andre siden av Fylkesveien. Foto: Vegard Sjåvik 

4.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 
Område innehar ingen spesielle verdier knyttet til kulturminner eller kulturmiljø.  

4.7 NATURVERDIER  
Det foreligger ingen registrering av viktige naturtyper i eller i nærheten av planområdet 
(kilde Naturbase). Området på land er i hovedsak bebygget og opparbeidet og har liten 
sannsynlighet for viktig naturmangfold. På østsiden av planområdet renner det en bekk ut i 
sjøen. Sjøarealet er langgrunt og består av sandbunn, fjell, stein, tang og tare. Det er 
registrert flere rødlistearter utenfor planområdet. Etter offentlig ettersyn (1. 
gangsbehandling i kommunen) er det gjennomført naturtypekartlegging som konkluderer 
med at det ikke finnes verdifulle naturtyper eller arter i området. Det er utarbeidet et eget 
notat for naturmangfold og virkning av planforslaget.  

4.8 FRILUFTSLIV/REKREASJONSVERDI 
Området er lite brukt av allmenheten i dag, det ligger tett ved veien og er ikke et naturlig 
friluftsområde for allmenheten generelt. 
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4.9 LANDBRUK OG REINDRIFT 
Det er ingen landbruksvirksomhet i planområdet. Landarealene på hele Vannøya er 
registrert som reinbeiteområde. Omkringliggende arealer (området utenfor eiendommen 
54/37 benyttes til beiting for sau og reinsdyr. Reinsdyrene på Vannøya er relativt tamme og 
bryr seg lite om menneskelig aktivitet.  

4.10 TRAFIKKFORHOLD 
Planområdets avkjørsel går ut på fylkesvei FV7916 som har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 250 
forbi planområdet (år 2019), hvorav andelen lange kjøretøy utgjør 10%. Fartsgrense på veien 
forbi planområdet er 80 km/t.  

4.11 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 
Den flate topografien gir mulighet for god tilgjengelighet på uteområdene i planområdet.  

4.12 GRUNNFORHOLD 
Det er for planområdet ikke registrert skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, 
flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire i NVEs karttjenesten. Kvikkleirefaren 
forholder seg imidlertid kun til registreringer for arealer større enn 10 daa.  

I løsmassekartet til Norges geologiske undersøkelser går det frem at planområdet og store 
deler av omkringliggende arealer består av bart fjell, stedvis tynt dekke. På østsiden av 
Stuvikbekken er det et mindre område som består av tynn hav-/strandavsetning. I sjø er det 
registrert bart fjell i NGUs kartportal. Grunnforholdene anses som gode i området.  

 
Figur 7. Løsmassekart. Kilde NGU 
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4.13 STØY- OG LUFTFORURENSNING 
Planområdet er ikke utsatt for trafikkstøy eller støy fra andre kilder og er heller ikke utsatt 
for luftforurensning.   
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 PLANLAGT AREALBRUK 
Detaljreguleringsplanen for Vannøya opplevelser har som formål å videreutvikle 
turistanlegget på gnr. 54. bnr. 37 og gnr. 54, bnr. 75. Reguleringsplanen legger til rette for et 
reiselivsanlegg med blant annet overnatting, kafe, landgang/molo, flytebrygge og 
bølgedemper. Hoveddelen av planområdet reguleres til fritids- og turistformål. 

  
Figur 8. Plankart datert 14.12.2020 

5.2 REGULERINGSFORMÅL 
I tabellen under går det frem hvilke reguleringsformål som inngår i reguleringsplanen og 
hvor store areal som er satt av til de ulike formålene. Totalt størrelse er 4426m2. 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m2) 
Fritids- og turistformål (BFT) 2253 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB) 608 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS) 98 
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Kjøreveg (SKV) 47 
Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-2) 140                 
Molo (SMO) 1062 
§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  
Friluftsformål (LF) 218 
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Gjennomgang av reguleringsformålene 

5.2.1 Fritids- og turistformål (BFT) 
Formålet omfatter landarealet som skal benyttes til turistformål. Innenfor formålet tillates 
det tiltak i tråd med formålet slik som reiselivsvirksomhet, bevertning og oppstillingsplass for 
bobiler. Området har en størrelse på 2253m2 og tillates bebygd med inntil 40%. Nødvendig 
parkering regnes inn i dette arealet.  

5.2.2 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB) 
Formålet omfatter området i sjø der det skal etableres småbåthavn. Her tillates det flytende 
konstruksjoner som forankres i sjøbunnen. Det er planlagt flytebrygge, med ilandstigning til 
moloen samt bølgedemper helt i nord. Bølgedemperen er regulert inn som planlagt 
bebyggelse.   

 
Figur 9. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, med planlagt tiltak. 

5.2.3 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS) 
Formålet omfatter et mindre område i strandsonen som skal benyttes til å sette ut båter. 
Det tillates ikke å utføre båtvedlikehold/-rensing/-vask i planområdet. 

5.2.4 Kjøreveg (SKV) 
Avkjørselen til planområdet er regulert iht. N100 med en bredde på 4,6 meter. Avkjørselen 
til planområdet skal gis en teknisk utforming i henhold til krav stilt i vegnormalen, jf. 
illustrasjonen under.  
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5.2.4.1 Frisikt i avkjørsel/hensynsone frisikt (H-140) 
Det er regulert inn frisiktlinjer på 4x100 meter i avkjørselen. Innenfor planområdet er det 
avsatt hensynssone frisikt.  

 

5.2.5 Annen veggrunn grøntareal 
Formålet omfatter grøftesoner langs Fylkesvegen og er lagt inn 3 meter fra vegkant slik 
Fylkeskommunen ba om i høringsuttalelsen.   
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5.2.6 Molo 
I sjøen er det regulert inn en molo med kai i enden hvor landgangen til flytebrygga skal 
festes. Molo med kai har en lengde på 95 meter fra land. Toppen av moloen skal ikke være 
lavere enn kote +3 (NN2000) og ikke høyere enn kote +3,5. Moloen skal bygges med 
sprengstein. Det er stilt krav til at sprengstein skal renses for eventuelt plastavfall før den 
kan benyttes. 

5.3 BYGGEGRENSE 
Det er regulert inn byggegrense mot veg på 15 meter fra veimidte i henhold til 
avtale/korrespondanse med Troms og Finnmark fylkeskommune. Byggegrensa følger 
eksisterende naust da det ikke er til hinder for fri sikt langs veien. Byggegrensen mot sjø er 
satt 1 meter fra eiendomsgrensen. Mot øst er byggegrensen satt 4 meter fra 
eiendomsgrensen. Dette er gjort for at nye bygg skal ha god avstand til Stuvikbekken. Hvit 
stiplet linje i figuren under viser hvor byggegrensen rundt naustet er regulert inn.  

5.4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav til at krysset skal utformes i tråd med 
reguleringsplanen før småbåtanlegget kan tas i bruk. Rekkefølgebestemmelsene sikrer at 
avkjørselen er opparbeidet før det blir en utvidet bruk av området. 

 

6 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. 
Konsekvenser beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt 
retningslinje, norm eller vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø 
eller samfunn.  

6.1 RISIKO- OG SÅRBARHET – OPPSUMMERING AV ROS-ANALYSE 
Det er gjennomført en ROS-analyse. Oppsummering med spesifisering/tiltak og konklusjon 
er gjengitt under.  
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4. Elveflom 

Deler av planområdet ligger innenfor en avstand mindre enn 20 meter til Stuvikbekken. I 
NVE`s aktsomhetskart for flom er det langs alle elver lagt inn en 20 meters aktsomhetssone 
til elver. Stuvikbekken er liten og det anses som lite sannsynlig at planområdet vil bli 
flomutsatt. 

Tiltak  
Det er i reguleringsplanen krav til at nye bygg ikke skal plasseres lavere enn kote +3 moh og 
det er regulert inn byggegrense på 4 meter fra eiendomsgrensen mot bekken. Planområdet 
anses trygt å bebygge med disse tiltakene.  

6. Vindutsatt 

Kystnære strøk er vindutsatt og forutsetter prosjektering i henhold til krav gitt i plan- og 
bygningsloven med tilhørende forskrifter.  

Tiltak  
For å beskytte båthavna mot skader som følge av vind/bølger er det regulert inn 
bølgedemper. 

7. Nedbørutsatt 

Det er mye nedbør i kystnære strøk og klimaendringene vil sannsynligvis føre til økt nedbør 
og mer nedbør på kort tid enn hva vi er vant til i dag. Det må tas hensyn til overflatevann ved 
planlegging av ny bebyggelse.  

Tiltak 
Stille krav til overvannshåndtering i reguleringsbestemmelsene.  

8. Havnivåstigning/stormflo 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir råd til kommuner og andre om 
hvordan havnivåendring og stormflo skal håndteres i planleggingsarbeid. Tabellen gir de 
kommunevise tallene for sikkerhetsklasser med klimapåslag som DSB anbefaler å rundes av 
til nærmeste 10 cm før bruk i planlegging. For Stuvika gjelder følgende tall: 

 

Tiltak 
På bakgrunn av framskrivningene/forventet havnivåstigning er det stilt krav til at ny 
bebyggelse på land ikke skal plasseres lavere enn kote 3,5+ moh. Det er også stilt krav til 
kote 3+ moh som minimumshøyde på molo.   
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43 Ulykke i av-/påkjørsler og 44. Ulykke med gående/syklende 

Det er alltid en sannsynlighet/mulighet for ulykke i av-/påkjørsler. Planforslaget fører ikke til 
vesentlig økt trafikk i avkjørselen. Fylkesveien er lite trafikkert og oversiktlig. Den har en 
fartsgrense på 80 km/t forbi planområdet. Det er vanligvis lite gående og syklende langs 
veien, men det vil langs vei alltid være en fare for ulykke med gående og syklende.  

Tiltak 
Det reguleres inn avkjørsel i tråd med N100 med siktlinjer og siktsoner. Rekkefølgekrav tas 
inn i reguleringsbestemmelsene som sikrer at avkjørsel til fylkesvegen er ferdig opparbeidet 
før småbåtanlegget kan tas i bruk. 

Konklusjon ROS-analyse 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er generelt lite risiko for uønskede hendelser 
i planområdet som følge av gjennomføring av planen. Det er ingen hendelser som har fått 
gul eller rød kategori i risikomatrisen. Det er foreslått tiltak for 6 av de 7 risikoområdene i 
analysen. Det er for radon ikke foreslått tiltak i reguleringsplanen da krav til radonhåndtering 
er gitt i byggteknisk forskrift. Planområdet anses trygt å bebygge i henhold til planforslaget.  

 

6.2 LANDSKAP 
På landarealene er planområdet regulert til fritids- og turistformål. Reguleringsplanen åpner 
for at området kan bygges ut med inntil 40% bebygd areal og tillatt høyde på nye bygg er 
satt til 8 meter. Mønehøyden på eksisterende hovedhus er kote 9,3. Ny bebyggelse som 
plasseres på kote +3 vil da kunne få en mønehøyde som er på kote +11. En økning i høyde på 
1,7 meter vil ikke føre til vesentlig større eksponering av bebyggelsen. 

Moloen som er planlagt i sjøen har en lengde på 95 meter og det er satt krav til at toppen 
skal være på minimum kote +3 pga fremtidig havnivåstigning og stormflo. Pga. 
landskapshensyn er kote +3,5 satt som maksimal høyde på moloen. Moloen ligger inne i ei 
vik hvor topografien mot øst, sør og vest skjermer for arealene inne i vika. Noe som gjør at 
moloen ikke vil ses fra større avstander fra land eller sjø. Går man i høyden vil anlegget 
kunne ses fra avstand. Oppholder man seg inne i Stuvika vil moloen være synlig. I figurene på 
de neste sidene vises utbredelsen av reguleringsplanen.    
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Figur 10. Planomriss med ortofoto. 

 
Figur 11. Ortofoto/3D sett fra sørøst mot nordvest som viser ca. hvor langt ut i sjø anlegget kommer (hvit pil). 



Side 19 av 25 

 
Figur 12. Ortofoto/3D sett fra nordøst mot sørvest som viser ca. hvor langt ut i sjø anlegget kommer (hvit pil). 

6.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 
Det er ingen automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet.  

6.4 NATURMANGFOLD  
Det er utført marin naturtypekartlegging juli 2021. Det er i et eget notat gjort utredning av 
naturmangfoldet (minus landskap). Utdrag fra rapporten følger under.  

Det er registrert observasjoner av rødlistearter i 4 punkter like utenfor planområdet.  
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Det er til sammen på de 4 registreringspunktene registrert 17 arter som er på Norsk rødliste 
2015. To av artene er pattedyr; hare (NT) og oter (VU). De resterende registreringene er 
fugler. 

Av alle de rødlistede fugleartene som er registrert er det kun stær som hekker i området. 
Resterende arter blir tidvis observert inne i Stuvika eller utenfor Vikaskjærene. Under følger 
en oversikt over observerte rødlistearter etter kategori.  

To arter som er registrert har status som sterkt truet (EN): alke og polarsnipe 

Ni arter har status som nært truet (NT); bergirisk, blåstrupe, fiskemåke, gulnebblom, hare, 
lirype, stær, tyvjo og ærfugl 

Fem arter har status som sårbar (VU); hare, hettemåke, lunde, storspove og teist 

En art har status som ukjent: polarmåke   

Utdrag fra marin naturtypekartleggingen utført av Akva-niva AS 

«4.3 Samlet vurdering 

Stuvika er en del av et større, semi- bølgeeksponert gruntvannsområde på østsiden av 
Vannøya. Substratet er variert, fra fast fjell til sand. Slike mosaikk-gruntvannsområder er 
generelt biologisk produktive og rommer en rik flora og fauna. Samtidig er habitatet vidt 
utbredt i hele Nord Norge.  

Undersøkelsene i juli 2021 fant en flora og fauna i strandsonen og på grunt vann som var 
dominert av brunalger og virvelløse dyr av for habitatet alminnelige arter (brunalger, 
fjæremark, trekantmark). De spesielt sårbare og hensynskrevende naturtyper (DN Håndbok 
19) som ålegras-eng, tareskog eller løstliggende kalkalger ble ikke påvist.  

Det ble registrert til dels tette forekomster av grønn kråkebolle sublittoralt, og denne arten er 
kjent for å beite ned tareskog, og også trenge opp i nedre del av littoralsonen og beite på 
bl.a. sagtang. Den noe glisne sublittorale algevekst tilskrives kråkebollebeiting.  

Tørrfallsområder i strandsonen er beiteplass for eksempelvis vadefugler, både arter på trekk 
og lokalt hekkende arter som tjeld (Haematopus ostralegus). Undersøkelsene i 
tiltaksområdet i Stuvika påviste ikke ressurser som umiddelbart fremstår som spesielt 
attraktive for beitende sjøfugl.  

Det planlagte tiltaket vil omdanne et areal som i dag er marint habitat til land (brygge). Det 
er ikke påvist desiderte finsedimentære bløtbunnsområder nær tiltaket, slik at risikoen for at 
moloen vil medføre endringer av lokale strømforhold og akkumulering av fint materiale inn 
imot land eller langsetter molen vurderes som ubetydelig». 
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6.4.1 Virkning av reguleringsplanen for Vannøya opplevelser på naturmangfoldet 
 

Anleggsfasen 

Anleggsfasen er fasen hvor selve anleggsarbeidet pågår. Anleggsfasen pågår normalt over en 
relativt kort tidsperiode. Anleggsarbeidet innebærer hovedsakelig utfylling av stein for 
etablering av molo. Utfyllingen vil skje med gravmaskin der man begynner utfyllingen fra 
land og fortsetter videre utover frem til enden av moloen. Det anbefales at utfyllingsarbeidet 
foregår over så kort tidsrom som mulig for å begrense spredning av partikler. Når moloen er 
på plass vil det legges ut flytebrygge med landgang som forankres i moloen. Det vil også 
etableres flytende bølgedemper på utsiden av flytebryggen.    

Påvirkninger fra anleggsfasen vil være økt støy og forstyrring fra selve anleggsarbeidet når 
moloen skal anlegges. Influensområdet for anleggsfasen vil være større enn influensområdet 
for driftsfasen, og omfatter potensielt også naturmangfold som ikke blir påvirket av under 
driftsfasen. 

Økning i støy og aktivitet i sjøen vil virke forstyrrende for fugl og pattedyr, spesielt i hekke- 
og yngleperioder om våren. Fugl som oppholder seg, eller driver matsøk i fjæreområdet vil 
kunne bli skremt bort under anleggsarbeidet. Perioden med støy vil være relativt kort, og 
fugl vil mest trolig raskt komme tilbake til området.  

Det er ikke påvist desiderte finsedimentære bløtbunnsområder nær tiltaket, slik at risikoen 
for at moloen vil medføre endringer av lokale strømforhold og akkumulering av fint 
materiale inn imot land eller langsetter molen vurderes som ubetydelig. 

Anleggsfasen vil foregå i et begrenset tidsrom, og de ulike påvirkningsfaktorene er vurdert å 
midlertidig kunne gi noe mindre negativ påvirkning på naturmangfoldet i Stuvika.  

 

 

Driftsfasen 

I driftsfasen vil landdelen av anlegget bli benyttet til turistvirksomhet med overnatting, mens 
moloen og tilhørende flytebrygge vil benyttes for båtutfarter. Aktiviteten i området vil være 
ulik gjennom året med størst aktivitet i sommermånedene, men det vil også være aktivitet til 
andre årstider. Til tider vil det ikke være aktivitet på området i det hele tatt. Den største 
påvirkningen på naturmangfoldet i driftsfasen er forstyrrelsene båtaktiviteten vil kunne ha 
ved inn og utkjøring til flytebrygga. Rett ved flytebrygge og i nærområdet til der båtene 
kjører ut, vil fugler som oppholder seg i nærheten kunne bli skremt bort slik at de forflytter 
seg. Det er over 70 meter fra moloen til området hvor Stuvikbekken renner ut i sjøen. Det 
antas at dette er området er det mest verdifulle med tanke på sjøfugl. På grunn av 
avstanden til flytebrygga er det liten sannsynlighet for at fugl som oppholder seg her blir 
forstyrret av båtutfarter.  
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6.4.2 Vurdering etter naturmangfoldsloven §§ 8-12 
 

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

Kunnskapsgrunnlaget er både kunnskap om arter sin bestandssituasjon, naturtyper sin 
utbredelse og økologiske tilstand, og effekten av påvirkninger (jf. Naturmangfoldloven § 8).  

Kunnskapsgrunnlag er vurdert som godt. Det er spesielt god kunnskap om fuglelivet i 
området, da det er gjort mange registreringer over en lang tidsperiode. Det antas derfor at 
de fleste arter som oppholder seg utenfor planområdet er registrert. Det er stor artsrikdom 
blant fugler på Vannøya og Stuvika er intet unntak.  

Det er foretatt marin naturtypekartlegging i fjæra/sjøen for å avdekke om området 
inneholder verdifullt naturmangfold.  

Det antas at det er området rundt der Stuvikbekken renner ut i sjøen, som er mest verdifullt 
med tanke på artsmangfold. Den planlagte moloen er plassert over 70 meter øst for 
bekkeutløpet og konsekvensene av moloen anses som små på grunn av moloens avstand til 
utløpet. Det antas at moloen vil ha små konsekvens for strømningsforhold på sør-østsiden av 
moloen, og at påvirkningen vil bli liten på grunn av at moloen er plassert inne i ei vik som er 
beskyttet av naturlige terrengformasjoner (nes og skjær) både på øst og vestsiden.  

Det er anleggsfasen som vil gi den største påvirkningen på naturmangfoldet i området. Da 
spesielt til den forstyrring som arter vil oppleve i forbindelse med utlegging av stein ved 
bygging av moloen. Det er derfor viktig at arbeidet med moloen gjøres sammenhengende på 
kortest mulig tid, slik at forstyrrelsene blir minst mulig. Arbeidet bør i tillegg skje på et 
tidspunkt på året der fuglene er minst mulig sårbare.  

Kunnskapsgrunnlaget anses som representativt for områdets naturmangfold. Kunnskapen 
om effekten av påvirkningene vurderes også å være tilstrekkelig. 

§ 9 - Føre-var-prinsippet 

Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Virkningene 
av tiltaket anses tilstrekkelig kjent.  

§ 10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som 
økosystemet er, eller vil bli utsatt for. Den samlede belastningen av 
tiltaket/reguleringsplanen er at en mindre del av Stuvika skal benyttes til molo og 
småbåtanlegg. I areal legges det beslag på 706m2 i sjøen. Det vil i tillegg til arealbeslaget bli 
båtaktivitet inne i vika i form av inn og utkjøring med motorisert båt.  

Av belastninger utenfor planområdet kan Fakken vindkraftanlegget som ligger ca. 2 
kilometer sørøst for planområdet, nevnes. Vindkraftanlegg har vist seg å være forstyrrende 
og farlig for bl.a fugler som blir fortrengt, skadet eller drept av vindmøllene. Norsk institutt 
for naturforskning (NINA) har utarbeidet konsekvensutredning for vindkraftanlegget (NINA 
oppdragsmelding 847). Her er et utdrag av rapporten:  
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«Den planlagte vindmølleparken berører områder med middels ornitologiske verdier. Jakt- 
og leve-område for kongeørn, havørn og muligens jaktfalk vil bli berørt, da en utbygging 
antas å presse disse ut av området. Tyvjo, og til dels måser og terner, er andre arter med 
omfattende bruk av luft-rommet som antas å bli påvirket negativt. Størst vil forstyrrelsene 
være i anleggsfasen, og konsekvensen antas her å bli middels til stor negativ. I driftsfasen 
reduseres forstyrrelsene, men vi vet ikke sikkert hvordan de ulike fugleartene i området vil 
forholde seg til møllene. Konsekvensen for fuglefaunaen antas derfor å bli middels negativ.» 

Som avbøtende tiltak for vindkraftanlegget er bl.a. følgende foreslått: «Vurdere tidspunkter 
for anleggsarbeid, det vil si særlig unngå hekketiden (mars-juli).» 

En annen belastning som spesielt sjøfugler opplever i hele Norge er kraftig bestandsnedgang. 
Mange sjøfuglarter langs norskekysten har gått sterkt tilbake (www.seapop.no og 
www.miljostatus.no) og mange av artene er nå derfor på rødlista (www.artsdatabanken.no). 
Hovedårsaken til bestandsnedgangen for de fleste artene er næringssvikt, delvis som en 
følge av klimatiske årsaker.  

Selv om en del av vika benyttes til utlegging av molo og etablering av småbåtanlegg vil 
sjøfugl og andre arter knyttet til sjøen fortsatt kunne benytte Stuvika til ulike aktiviteter. På 
Vannøya og omkringliggende øyer er det mange lokaliteter som er lik den vi finner inne i 
Stuvika. Utlegging av Molo og etablering av småbåthavn anses derfor som akseptabelt.  

Det er ikke ventet spesiell økning i belastning på økosystemet i området på bakgrunn av 
moloen eller reguleringsplanen for øvrig.  

§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Tiltaket representerer ingen varig skade på naturmangfoldet.  

§ 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Moloens plassering er optimalisert med tanke på plasseringen i Stuvika, med størst mulig 
avstand til bekkeutløpet. Avbøtende tiltak som er presentert i kapittel 6 innarbeides i 
reguleringsplanen. 

6.4.3 Avbøtende tiltak 
For å redusere forstyrrelsen på dyrelivet i området tas følgende avbøtende tiltak inn i 
reguleringsbestemmelsene:  

 Anleggsperioden gjøres så kort som mulig og utenfor hekke/yngletiden til fugl (mars-
juli).  

Videre bør det gis opplysninger til besøkende av anlegget hvordan man skal ta hensyn til 
viltlevende dyr. Det anbefales at det henges opp plakater på de vanligste språkene 
besøkende til anlegget har med opplysning om dyrelivet i området og hvordan man ved 
ferdsel skal ta hensyn til dyrelivet både i og utenfor planområdet.  



Side 24 av 25 

6.5 FRILUFTSLIV 
Området er lite brukt av allmenheten i dag, da det ligger tett ved veien og det er ikke et 
naturlig friluftsområde for allmenheten generelt. Det er ingen turdestinasjoner i umiddelbar 
nærhet. Konsekvensene for friluftsliv er i hovedsak moloens innvirkning på landskapet inne i 
Stuvika. Det er ikke planer om organisert aktivitet i friluftsområde på nordsiden av 
planområdet. Det er regulert friluftsområde i strandsonen for å synliggjøre allmennhetens 
tilgang i strandsonen. Planforslaget vil ikke føre til at noen hindres i å ferdes langs sjøen.  

6.6 TRAFIKKFORHOLD 
Reguleringsplanen fører til en beskjeden økning i trafikk og det vil ikke være noen ulemper 
som følge av dette.  

6.7 JORDRESSURSER/LANDBRUK 
Ingen konsekvenser.  

6.8 VURDERING AV PLASSERING/UTFORMING 
Det er vurdert om moloen kan plasseres eller utformes på en annen måte en vist i dette 
planforslaget. Når det kommer til plassering er vår vurdering at moloen har en optimal 
plassering inne i Stuvika da den ligger godt skjermet for vær og landskap. Det vil ikke være 
mulig å etablere et lignende turistanlegg andre steder der man kommer så tett på naturen. 
Det er også vurdert om anlegget i sjø kan utformes på annen måte enn ved utfylling av stein. 
Her er flytende konstruksjoner og fastmontert pir vurdert. På grunn av store 
tidevannsforskjeller og økte kostnader som følge av andre byggemetoder er det vanskelig å 
utforme anlegget i sjø på annen måte enn ved bruk av stein slik planbeskrivelsen foreslår.    

6.9 OPPSUMMERING/AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
Gjennomføring av reguleringsplanen fører til at et areal i sjø på 706m2 vil bli benyttet til 
molo og småbåtanlegg. Det er temaene landskap og naturmangfold reguleringsplanen vil ha 
størst innvirkning på. På bakgrunn av at området ligger skjermet til inne i ei vik vil det bli 
liten fjernvirkning av anlegget. Planen anses å ikke føre til vesentlig forringelse av 
naturmangfoldet i området da planen legger lite begrensninger i sjøarealene. Det er ikke 
registrert hekking av arter av nasjonal forvaltningsinteresse som blir påvirket av tiltaket. 
Området vil fortsatt kunne benyttes til næringssøk/opphold. Virkningene av planforslaget 
anses som akseptable.  

Planen anses som et positivt tiltak som vil føre til økt turisme i Karlsøy kommune med de 
fordeler det har for næringslivet.  

  



Side 25 av 25 

 

7 OVERSIKT OVER VEDLEGG TIL REGULERINGSPLANEN 

 Reguleringsplankart 
 Reguleringsbestemmelser 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
1. Referat fra oppstartsmøte 
2. Varslingsbrev med naboliste 
3. Innspill til varsel om oppstart med kommentar 
4. Innspill til varsel om oppstart i sin helhet 
5. Naturmangfoldsutredning 
6. Marin naturtypekartlegging 

 

 


