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Vedrørende kunngjøring om igangsetting av reguleringsplanarbeid og planprogram på høring 
for Grønnlia boligfelt gbnr. 44/7 Hansnes, Karlsøy 
 
Vi viser til ovennevnte kunngjøring og deres ønske om innspill til planarbeidet. Vi er beboere i 
Øvre Kardemomme som har mottatt denne kunngjøringen har innspill som vi ber blir tatt hensyn 
til i planarbeidet.  
Aller først vil vi poengtere dette området for alltid vil bli endret som følge av omreguleringen. 
Området som i dag er definert som LNF-område og berøre deler av hensynssone 530-4 som er 
vurdert som viktig friluftsområde. Dette boligfeltet må derfor bli grundig behandlet og få den 
beste vurdering på de negative påvirkninger som her blir påført området.  
Vi vil også påpeke at adkomstveien baseres på en gammel reguleringsplan som er delvis opphørt. 
Dette kan ikke ensidig legges til grunn når en adkomstvei blir vurdert. Bla. Er barnehagen og 
skoleveien kommet til etter det. 
 
Til planen vil vi påpeke følgende: 
1. Antall boenheter mangler i planbeskrivelsen. 
2. Bare en liten del av Kardemommebakken inkludert i reguleringsplanarbeidet. Planområdet 

må inkludere hele Kardemommebakken ned til FV863 fordi all adkomst til eksisterende og 
nytt boligfelt går via samme trafikkfarlige kryss mellom Kardemommebakken og FV 863.  

3. Alle berørte beboere i tilstøtende veier, Blåfjellveien, Nedre Kardemomme og tilstøtende 
boliger i Kardemommebakken må også orienteres om planarbeidet.  

4. Siden planen har maksimal negativ virkning for bruken av området for lek og friluftsaktivitet, 
forutsetter vi at også at Skolen og Barnehagen blir bedt om å uttale seg gjennom sine SU- og 
SMU-utvalg. Kommuneplanens arealdel 2013-2023 skriver følgende om friområder og 
lekeplasser: «Friområder rundt skole og barnehager skal skjermes mot utbygging» og videre 
«omdisponering skal i størst mulig grad unngås». 

 
Til slutt vil vi adressere to påstander i det tilsendte planprogrammet. For det første blir det 
påstått at det mest benyttede friluftsområdet er ovenfor planområdet. Dette stemmer ikke. 
Planområdet benyttes av barnehagen, skolen, barn og unge til friluftsliv og lek sommer og vinter. 
Det fremsettes også en påstand om at beboerne i Øvre Kardemomme har anlagte en ulovlig 
lekeplass på 44/106. Det er 40 år siden barna i hele Kardemomme tok i bruk denne sletten for 
ballspill og lek. Vi ber om at utsagnet enten dokumenteres eller trekkes planbeskrivelsen. 
 
Med hilsen 
Torgeir Jenssen, Renate Nymann, Anne Mary Cebakk, Jannicke Johansen, Eli Olsen, Viggo Myhre, 
Anneli Pettersen, Jan Øyvind Pedersen, Geir Jimmy Karlsen, Monica Karlsen, Gunn Anita 
Kirkefjord, Svein Marthin Thomassen, May Olsen og Kjetil Olsen (sign) 
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Innspill vedrørende igangsetting av reguleringsplanarbeid og 
planprogram for Grønnlia boligfelt, gbnr. 44/7, Hansnes i Karlsøy 
kommune 

 

Vi viser til deres brev av 24.08.2020 samt øvrige dokumenter i saken. 
 

1. Innledning  

Oppstarten av planarbeidet gjelder detaljreguleringsplan for eiendommen Grønnlia i Karlsøy kommune. 
Planen skal legge til rette for boligbygging med tilhørende infrastruktur. 
 

2. Om planens forhold til samiske interesser 

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens plandel er å 
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). Denne bestemmelsen 
utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen er derfor også av betydning ved 
tolking av lovens øvrige bestemmelser. 
 
Sametinget er i loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for samisk 
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i planleggingen innebærer 
også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å bringe regionale planer inn for 
departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4). 
 
Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin deltaking i 
planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte 
overfor planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring av naturgrunnlaget for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen begrunner og konkretiserer hensyn som 
bør og må tas i planleggingen for å sikre det samiske naturgrunnlaget. Den ble vedtatt av Sametingets 
plenum i juni 2010 og vil være relevant i forbindelse med den her typen av planarbeid. Når det gjelder 
planer i mer tettbebygde strøk viser vi bl.a. til pkt. 5.2. 
 
Planveilederen kan lastes ned fra Sametingets hjemmeside www.samediggi.no: 
 
https://sametinget.no/areal-klima-og-miljo/sametingets-planveileder/ 
 

3. Om planens forhold til samiske kulturminner 

Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at de planlagte 
tiltakene kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har som 
kulturminnemyndighet derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til detaljreguleringen.  

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347 

9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Andreas Stångberg 

Tel: +47 78 48 42 28 

http://www.samediggi.no/
https://sametinget.no/areal-klima-og-miljo/sametingets-planveileder/
mailto:samediggi@samediggi.no
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Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av bestemmelsene for 
detaljreguleringen og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 
 

• Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i marken 

komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses 

og melding sendes Sametinget samt Troms og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at 

dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet 
ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser 
(synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 
6. 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Troms og Finnmark fylkeskommune. 
 
 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Sunniva Skålnes Andreas Stångberg 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør fágajođiheaddji/fagleder 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Detaljregulering for Grønnlia boligfelt på Hansnes i Karlsøy kommune - 
fylkesmannens innspill. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til varsel om oppstart av detaljregulering for 
Grønnlia boligfelt på Hansnes i Karlsøy kommune, med høringsfrist 05.10.2020. Formålet 
med planarbeidet er å legge til rette for videre boligbygging på Hansnes. Planområdet er på 
totalt 88 daa, og vil romme inntil 40 tomter, planlagt utbygd i 4 trinn.  
 
I kommuneplanens arealdel for Karlsøy kommune er planområdet lagt ut til LNF-formål 
(landbruk, natur og friluftsliv) med hensynssone friluftsliv. Planinitiativet er derfor i strid med 
arealdelen og det er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger 
(KU).  
 
Detaljreguleringen har vært fremmet en gang tidligere. Et planforslag ble vedtatt av Karlsøy 
kommunestyre den 24.10.2018. Planvedtaket ble påklaget av naboer, og i klagebehandlingen 
ble kommunestyrets vedtak opphevet, fordi planen ikke var blitt konsekvensutredet. Nå 
fremmes saken på nytt med varsel om planoppstart og høring av planprogram i tråd med 
forskrift om KU. 
 
Innspill til planprogrammet 
Planområdet berører viktige nasjonale og regionale interesser innen friluftsliv, barn og unges 
interesser, klimagassutslipp og samfunnssikkerhet. Disse interessene må vurderes og 
ivaretas gjennom planprosessen. For øvrig mener fylkesmannen det er i tråd med de statlige 
planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging å legge til rette for 
boligbygging i tilknytning til Hansnes sentrum.  
 
Barn og unges oppvekstvilkår og medvirkning 
Barn og unge skal få delta og bli hørt i planprosesser der deres interesser blir berørt, jf. de 
statlige planretningslinjene for barn og unge i planleggingen. Planprogrammet har svært lave 
ambisjoner når det gjelder medvirkning, jf. kap 7.2. Forskrift om KU stiller i § 14 krav til 
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innholdet i et planprogram og sier at det skal beskrive «plan- eller søknadsprosessen, med 
frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra særlig berørte grupper og andre.» I denne 
saken er barn og unge, sammen med eksisterende beboere i tilstøtende boligfelt, særlig 
berørte grupper. Det må legges opp til medvirkning fra dem. Vi anbefaler at tiltakshaver 
involverer barn direkte i planarbeidet og gjennomfører barnetråkk-registreringer. Opplegget 
for medvirkning må beskrives i planprogrammet før det fastsettes.  
 
Marin leire og faren for kvikkleireskred 
Marin grense går i nedre del av planområdet. Områder der NVE Atlas viser at det er fare for 
marin leire omfatter bl.a. Øvre Kardemomme og den foreslåtte atkomstveien til det nye 
feltet. Planprogrammet og tidligere plandokumenter har ikke omtalt dette forholdet. Vi ber 
om at faren for kvikkleireskred tas inn som et tema i planprogrammet, og at dette vurderes 
i den videre planprosessen. NVE kan kontaktes for ev. veiledning. 
 
Klimaendringer og klimagassutslipp 
Overvannsproblematikken er beskrevet inngående i planprogrammet, jf. kap 2.6 og 4.5. Vi 
minner om at planen må ta høyde for økt fare for ekstremvær som følge av klimaendringene, 
med økt sannsynlighet for store, lokale nedbørsmengder. Vi ber om at det i planprosessen 
vurderes om det må fastsettes bestemmelsessoner med byggeforbud langs den åpne 
grøfta/bekken gjennom planområdet. 
 
 
Friluftsliv og atkomst til friluftslivsområder 
I kommuneplanens arealdel er planområdet lagt ut til LNF-formål, og det inngår i en 
hensynssone for friluftsliv. I friluftslivskartleggingen er arealet registrert som nærturterreng 
med verdi svært viktig. Nærturterreng har stor betydning for folkehelsen. Bruken av området 
som nærturterreng, må tas inn som et tema i utredningene, ikke bare bruk av området som 
atkomst/turstier, jf. kap. 2.7 planprogrammet. Dette må innarbeides i planprogrammet før 
det fastsettes. 
 
Naturmangfold 
«Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging (2019-2023)» sier at kommunene 
må identifisere og ta hensyn til viktig naturmangfold i sin arealplanlegging.  I følge Nasjonal 
berggrunnsdatabase på nettstedet http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ består berggrunnen i 
deler av planområdet av kalkspatmarmor, kalkglimmerskifer og kalkfyllitt. Disse bergartene 
er kalkholdige og forvitrer lett. Det gjør at næringen blir lett tilgjengelig for planter. 
Berggrunnen kan indikere at det i planområdet er rikere vegetasjon. Konsekvensene av en 
eventuell utbygging for biologisk mangfold må derfor utredes. 
 
Landbruk 
Deler av planområdet fra Slettmobakken til Nordlihaugen er løvskog av middels bonitet og 
ikke impediment. Vi ber om at planprogrammet kap.2.3 korrigeres i tråd med dette. 
 
 
  

http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/


  Side: 3/5 

Innspill til detaljreguleringen 
 
Barn og unge 
Planforslaget som ble fremmet sist, regulerer areal som er i bruk som lekeareal til 
utbyggingsformål. De rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen, krever at det i slike tilfeller skal skaffes fullverdig erstatning, jf. punkt 5 d i 
retningslinjene. Dette må ivaretas i plankartet og beskrives inngående i plandokumentene. 
 
Vi ber kommunen vurdere om det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeiding av fortau eller 
gang-/sykkelvei fra reguleringsområdet og til skole/barnehage, jf. planprogrammet kap. 4.2 
og ev. resultater av utredningen om trafikksikkerhet. 
 
Universell utforming 
Vi anbefaler at universell utforming vektlegges sterkere enn i forrige planutkast ved å 
innarbeide følgende forslag til bestemmelse i planforslaget: «Ved søknad om rammetillatelse 
skal det gjøres rede for hvordan universell utforming er ivaretatt i planområdet. Redegjørelsen skal 
følges opp av en kotesatt uteromsplan». En slik bestemmelse sikrer at hensynet til universell 
utforming blir tilstrekkelig vurdert i søknadsfasen.  
 
Boligsosiale hensyn 
Det er et uttalt nasjonalt mål at alle skal bo trygt og godt. Samtidig er det et mål å utjevne 
sosiale helseforskjeller ved å hindre segregering. Vi ber Karlsøy kommune vurdere om det ut 
fra boligsosiale hensyn bør gis bestemmelser om største og minste boligstørrelse, 
tilgjengelighet og utforming av boligen, jf. plan- og bygningslovens § 12-7 nr 5 og målene i 
planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
Folkehelse og friluftsliv 
Gjennom planleggingen skal kommunen fremme folkehelse, forebygge levekårsutfordringer 
og utjevne sosiale forskjeller. Det innebærer at folkehelse skal integreres i planleggingen, og 
at det må tas hensyn til faktorer som kan virke inn på helsen. Gode nærmiljøer der det er 
mulig å utøve helsefremmende aktiviteter, er en forutsetning for å kunne nå de nasjonale 
målene. Det er derfor viktig at grøntområder og gjennomgående turløyper blir sikret 
gjennom planen. 
 
Naturmangfold  
Vi minner om naturmangfoldlovens krav i § 7 om å synliggjøre vurderingene etter 
naturmangfoldlovens § 8 til 12 i besluttende vedtak. Fylkesmannen anbefaler at disse 
vurderingene innarbeides i planbeskrivelsen. Se mer informasjon i Klima- og 
miljødepartementets veileder T-1554 B Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk.  
 
Klimagassutslipp  
Fylkesmannen anbefaler at kommunen i planarbeidet vurderer hvordan planen kan bidra til 
å redusere klimagassutslipp i tråd med de statlige planretningslinjene for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning. Vi minner om at skog har særlig stor betydning for CO2-
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binding. Se nettstedene https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ og 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-
klimagasser/utslippsregnskap-og-regnemaler/ for mer informasjon. 
 
Andre forhold 
Vi minner om at miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016) må legges til grunn i planarbeidet, og støyforholdene sikres i 
tråd med retningslinjen. 
 
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 innsigelser. I oppstartsfasen vil alle statsetater gi 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 gir en 
samordnet uttalelse, ev. avskjærer en innsigelse.  
 
Oversending av planavgrensning og planforslag i SOSI-format  
Vi ber om at kommunen sender SOSI-fil med planavgrensningen til Kartverket på e-post 
planTRF@kartverket.no så snart som mulig. Før høring av planforslag, ber vi kommunen 
sende SOSI-fil og PDF-utskrift til Kartverket. 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 regional høringsdatabase som de statlige og regionale høringsinstansene 
benytter i sin saksbehandling. Dette forenkler saksbehandlingen og gir raskere og bedre 
høringsuttalelser.  
 
Fylkesmannen ser fram til videre kontakt med Karlsøy kommune i arbeidet med 
reguleringsplanen. Vi er tilgjengelige for spørsmål og drøftinger om kommunen ønsker det. 
Ved skriftlige henvendelser, vennligst oppgi saksnummeret, jf. vår ref.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Oddvar Brenna 
fagkoordinator for areal 

  
 
Lars Smeland 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/utslippsregnskap-og-regnemaler/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/utslippsregnskap-og-regnemaler/
mailto:planTRF@kartverket.no
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/19682-4 Anne Øvrejorde Rødven 
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Innspill til kunngjøring om igangsetting av reguleringsplanarbeid og 
planprogram på høring for Grønnlia boligfelt gbnr. 44/7, Hansnes i Karlsøy 
kommune  

Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 
Ved utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner skal fylkeskommunen ivareta interesser som berører kulturminne-, 
kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller 
planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter folkehelseloven 
har fylkeskommunen også et ansvar for å ivareta folkehelse i planleggingen og samfunnsutviklingen. FNs bærekraftsmål og 
klimaloven legges til grunn for fylkeskommunens vurdering av plansaker. 

 
Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 24.8.2020, med høringsfrist 
5.10.2020.  
Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder. 
 
Saksopplysninger  
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for 40 boligtomter å nedre del av eiendommen  
44/7 Grønnlia, og sørge for en god adkomst til planområdet via tidligere innregulert veg. Det planlegges 
gradvis utbygging av boligfeltet, i 4 byggetrinn. 
 
I kommuneplanens arealdel for Karlsøy kommune er planområdet lagt ut til LNF-formål (landbruk, natur 
og friluftsliv) med hensynssone friluftsliv.  
 
Detaljreguleringen har vært fremmet en gang tidligere. Et planforslag ble vedtatt av Karlsøy 
kommunestyre den 24.10.2018. Planvedtaket ble påklaget av naboer, og i klagebehandlingen ble 
kommunestyrets vedtak opphevet, fordi planen ikke var blitt konsekvensutredet. Nå fremmes saken på 
nytt med varsel om planoppstart og høring av planprogram i tråd med forskrift om KU. 
 
Tema som skal konsekvensutredes og relevante og realistiske alternativer  
I planprogrammet skal det redegjøres for formålet med planarbeidet, planprosessen, alternativer som 
vil bli vurdert og behovet for utredninger.  
Ved vurdering av hva en konsekvensutredning skal inneholde, er det viktig å legge vekt på informasjon 
som har betydning for at det skal kunne tas en beslutning i saken. Det må vurderes konkret hva som er 
relevante utredninger som skal legge grunnlag for å kunne ta stilling til om en plan skal vedtas. Både 
omfang av utredningen, og temaene som utredes, vil avhenge av den konkrete planen og egenskaper 
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ved området. Planmyndigheten må også vurdere om det må skaffes ny informasjon ved å gjennomføre 
undersøkelser, samle inn data e.l. 
 
 
I forslag til planprogrammet omtales ulike tema som skal utredes men det fremkommer ikke hvilke tema 
som skal utredes etter forskrift om konsekvensutredninger og hvilke tema som kun skal beskrives. Det 
må også beskrives hvilken metodikk som skal benyttes for alle temaene som skal konsekvensutredes, 
jamfør forskrift om konsekvensutredning § 17 tredje ledd hvor det står:  
“Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant 
faglig kompetanse.”  
Det står mer om blant annet anerkjent metodikk i veileder M-1324/2019 fra Miljødirektoratet.  
Vi minner også om § 14 første ledd, bokstav c) i forskrift om konsekvensutredninger. Her står det at et 
planprogram skal inneholde en beskrivelse av relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal 
vurderes i konsekvensutredningen. Hvilke alternativer som skal konsekvensutredes står det ikke noe om 
i forslag til planprogram.  
Konsekvensutredningen skal også peke på eventuelle avbøtende tiltak som må følges opp i 
plandokumentene. 

 

Medvirkning barn og unge  
Vi minner om at kommunen har en viktig oppgave i å sikre at barn og unge har et godt oppvekstmiljø, 
sørge for at deres interesser blir ivaretatt og at de blir hørt i saker som angår dem. Etter plan- og 
bygningsloven § 3-3 tredje ledd skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å 
ivareta barn og unges interesser i all plan- og byggesaksbehandling.  
Hvordan hensynet til barn og unge er ivaretatt i planforslaget må gå frem av planbeskrivelsen. 
 

Boligbygging i distriktet 
Varierte boligtyper stimulerer til vekst og utvikling og bidrar til økt omløp i boligmarkedet. En økende 
andel eldre og enslige, flere mindre husholdninger og et større mangfold i befolkningen i distriktene gir 
behov for mer variert boligmasse. Vi anbefaler derfor at det reguleres for varierte boligstørrelser i 
planen.  
 

Samferdsel 

Planområdet har adkomst fra fv.863 til kommunalveg «Kardemommebakken». 
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I planprogrammet fremkommer det utredningsbehov for fortau på kommunal veg der barn og unge 
ferdes.  
 
Som vegeier av fv.863 har vi følgende uttalelse til høringen og planprogrammet  
Fylkesveien har en ÅDT på 501-1500, og fartsgrense på 50 kmt.  
 
Det vil bli noe økt trafikk i kryss av biler og myke trafikanter. I tilknytning til krysset er det anlagt en 
bussholdeplass. Til denne er det ikke anlagt fortau.  
 
I planprogrammet skrives det at vegene er smale og uten fortau. Det sies også at en må påberegne en 
del trafikk av myke trafikanter til og fra skole og barnehage.  
 
Under pkt. 3 Overordnede rammer og premisser står det at det skal opparbeides fortau som et ledd i 
etablere trygge oppvekstsvilkår.  
 
Under pkt. 4 Utredningsbehov ved konsekvensutredning står det at konsekvenser av økt 
trafikkbelastning på smale veger må utredes.  
 
Vi ber om at Karlsøy kommune også ser på mulig økt trafikk av myke trafikanter fra nytt boligfelt til 
bussholdeplass på fv.863.  
 
Slik det fremkommer i planprogrammet vil ikke fylkesveien bli berørt i større grad.  
Hvis det i konsekvensvurderinger fremkommer at Karlsøy kommune ser behovet for fortau langs 
kommunal veg og helt ned til fylkesvei vil våre interesser kan være interesser bli berørt. I så fall ønsker 
fylkeskommunen ved samferdsel videre dialog med kommunen. 

 

 

Oversending av planforslag – SOSI  
Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av plankartet sendes 
Kartverket på e-post; planTRF@kartverket.no. Kartverket utfører en teknisk kontroll av planen og 
melder ev. rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og 
mangler er rettet opp før plankartet sendes ut. 
 
 
 
Avslutning 
Vi viser for øvrig til tidligere innspill til planen og imøteser dialog ved spørsmål eller behov for 
avklaringer av våre innspill. 
 
 
 
 
Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 

mailto:planTRF@kartverket.no
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NVEs innspill - Igangsetting av reguleringsplanarbeid - Grønnlia 

boligfelt - Gnr. 44 bnr. 7 på Hansnes - Karlsøy kommune 

 

Vi viser til igangsetting av reguleringsplanarbeid samt planprogram. Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene 

flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for 

energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å 

forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). 

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 (pbl). 

Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til 

sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift 

(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det 

ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

 

Planområdet:  

Planområdet ligger utenfor aktsomhetsområde for skred i bratt terreng og aktsomhetskart for flom.  

 

Grunnforhold: Planområdet ligger delvis på marine strandavsetninger med fare for marin leire. 

Grunnforhold må derfor vurderes.  Området har en helning som er brattere enn 1:20 og fare for om 

tiltaket kan ligge i en utløsningssone for et kvikkleireskred må derfor vurderes i henhold til kravene i 

TEK 17 § 7-3.  

Vi anbefaler å bruke prosedyren som ligger i NVEs veileder 7/2014 « Sikkerhet mot kvikkleireskred».  

Det er bygd mye i nære områder og kunnskap om lokale forhold og dybde til fjell, samt mulig 

fundamentering på fjell vil i tillegg kunne være en del av vurderingen.   

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
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Overvann: Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og 

større mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i 

byggeområdene og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan 

blokkere avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i 

uønsket retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon 

som bør bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta 

imot økt avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes 

påvirkning på avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen 

slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon 

om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

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. 

Det går et distribusjonsnett i planområdet. Det er Troms kraft som er eier og bør kontaktes tidligst 

mulig.  

 

Generell tilbakemelding 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere 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. 

 Miljødirektoratets overvannsveileder gir nyttige tips om overvannshåndtering i 

arealplanlegging.  

 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 

 

 De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018 

gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen. 

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,  

 

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

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/vannforvaltning/overvannshandtering/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
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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 nve@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 vennlig hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

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

 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

     

  
 

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 

Karlsøy kommune 

mailto:nve@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465


 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 9800 VADSØ Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Toril Iversen / 48014627 20/156121-2    09.10.2020 

     

      

Svar på kunngjøring om igangsetting av reguleringsplanarbeid og 

planprogram på høring - Grønnlia Boligfelt gnr 44 bnr 7 - Hansnes - Karlsøy 

kommune 

Vi viser til deres oversendelse av oppstartsvarsel av reguleringsplanarbeid og planprogram 

for Grønnlia boligfelt på Hansnes, datert 24.08.20. 

 

Vår rolle  

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,  

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i  

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Vårt innspill 

Konsekvensene av planforslaget vil i hovedsak berøre kommunalt vegnett som kommunen 

selv er forvalter av.  Det er derfor positivt at trafikksikkerhet og trygg adkomst til boligfeltet 

skal være tema for konsekvensutredningen. Kommunen har selvstendig ansvar for 

trafikksikkerhet innenfor flere områder i kommunen. Ansvaret spenner seg fra rollen som 

vegeier, opplæring i skole og barnehager i helsetjenesten og miljørettet helsevern. 

Kommunens areal- og transportplanlegging har også stor betydning for trafikksikkerheten. 

   

For å ivareta trafikksikkerhet i planområdet er det viktig å vektlegge følgende:  

 Fremme tiltak som trygger barns bruk av sykkel og gange.  

 Fremme tiltak som fremmer sikker skolevei og hindrer trafikkfarlig foreldrekjøring til 

skole og fritidskjøring.  

 Fremme tiltak som reduserer konfliktpunktene mellom ulike trafikantgrupper og 

derigjennom øke bruken av alternative transportformer blant voksne.  
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I planarbeidet bør det også legges til rette for trygg og enkel transport for alle 

trafikantgrupper.  

 

Vegnormalene må legges til grunn for planlegging og bygging av veger og vegkryss, 

utforming av busstopp, parkeringsplasser, gatelys og andre trafikktiltak. 

 

 

 

Transportforvaltning Troms og Finnmark 

Med hilsen 

 

 

 

Oddbjørg Mikkelsen 

seksjonsleder Toril Iversen  

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 8112 DEP, 0032 OSLO 

KARLSØY KOMMUNE, Rådhuset Rådhusveien 1, 9130 HANSNES 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 
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