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 Reguleringsplan for Grønnlia boligfelt, planID 2020-01, gbnr. 44/7 m/flere 
- 1.gangsbehandling 

 

Kommunedirektørens innstilling 

Forslag til reguleringsplan for Grønnlia boligfelt, planID 2020-01, sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-10 og 12-12. 
Når høringsfristen er utløpt, tas planen til behandling med de merknader som er innkommet, 
og når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges den fram for kommunestyret til 
vedtak, jf. pbl. § 12-4 og 12-12. 
 
  

Bakgrunn 
Reguleringsplan for Grønnlia boligfelt har vært fremmet tidligere. Kommunestyrets 
planvedtak av 24.10.2018 ble påklaget, og i klagebehandlingen opphevet Statsforvalteren 
(tidligere Fylkesmannen) kommunens planvedtak med hovedbegrunnelse at planen skulle 
vært konsekvensutredet. 
 
Tiltakshaver fremmet reguleringsplanen på nytt i 2020 med en liten utvidelse. 
Planprogrammet ble stadfestet av plan- og driftsutvalget i sak 34/2021 i møte den 22.04.2021. 
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Saksutredning 
Tiltakshaver:  Jon Pedersen, Hansnes (grunneier) 
Plankonsulent: Norprosjekt as og Kai Bertheussen 
 
Formålet med planen, fra planprogrammet: 
 

Formålet med planen er å legge til rette for videre boligbygging på Hansnes, da det er 
registrert et behov for byggeklare tomter på stedet. Forslagsstiller ønsker å 
imøtekomme dette behovet og etter hvert over tid klargjøre inntil 40 tomter i 
planområdet. Det planlegges en gradvis utbygging av boligfeltet i 4 byggetrinn. 
 

Beliggenhet og avgrensning, fra planprogrammet: 
 

Planområdet omfatter den teigen av eiendommen 44/7, Grønnlia, som ligger nærmest 
rett ovenfor tettbebyggelsen på Slettmobakken og Kardemomme på Hansnes. Den 
utgjør et samlet areal på ca. 88 daa, men ca. 18 daa av dette arealet øverst på 
eiendommen er tenkt lagt ut som naturområde i planen. Av hensyn til 
adkomstforholdene vil også ca. 5 daa av den tilgrensende kommunale eiendommen 
44/4 på sydvestsiden inngå i planområdet, blant annet for å muliggjøre anlegg av en 
øvre adkomstveg til boligfeltet. I sør grenser planområdet til boligområdet Øvre 
Kardemomme. Planen vil også omfatte del av den kommunale eiendommen 
Kardemommebakken 44/75 for å kunne oppruste adkomstvegen til planområdet. De 
kommunale eiendommene parsell av 44/4 (adkomstveg), parsell av 44/106 
(adkomstveg), 44/322 (lekeplass) og del av 44/307 (lekeplass) vil også inngå i 
planområdet. Del av eiendommen 44/63 tilhørende Opplysningsvesenets fond vil også 
inngå i planområdet i svingen på adkomstvegen. 
I nordvest grenser planområdet til den nesten ubebygde eiendommen 44/19. Det står ei 
hytte på denne eiendommen i god avstand fra planområdet 

 
Følgende to kartutsnitt er hentet fra planprogrammet og viser avgrensningen av planområdet 
med noen av de nevnte bruksnumrene. 
 
For øvrig beskrivelse av planområdet vises det til vedlagte planbeskrivelse. 
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Innspill til oppstartsmelding og planprogram er omtalt i planbeskrivelsen under punkt 2.3. 
Innspillene er vurdert og behandlet i planprogrammet, vedlagt. 
 
Konsekvensutredninger er utarbeidet for følgende fagområder: 

- Oppvekstvilkår 
- Tilgang til friluftsområder 
- Naturterreng og naturmangfold 
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Temaene for konsekvensutredning ble valgt ut fra Statsforvalterens tidligere anbefalinger: 
- At tiltakshaver involverer barn direkte i planarbeidet og gjennomfører barnetråkk-

registreringer. 
- At bruken av området som nærturterreng tas inn som tema i utredningene. 
- At berggrunnen kan indikere at det i planområdet er rikere vegetasjon, og at 

konsekvensene for biologisk mangfold må utredes. 
 
Krav til innholdet i konsekvensutredninger omhandles i forskrift for konsekvensutredninger, 
kapittel 5: 

«Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. 
Hvis det mangler informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes. 
Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer 
med relevant faglig kompetanse.» 

 
Følgende konsekvensutredninger følger vedlagt: 

 Konsekvensutredning for barn og unges oppvekstvilkår for Grønnlis boligfelt på 
Hansnes i Karlsøy kommune – 5.3 Konsekvendutredning Barn og unges 
oppvekstvilkår, av Glenn Bjørkeng, datert 30.07.2021. 

 Konsekvensutredning naturmangfold for Grønnlia boligfelt på Hansnes i Karlsøy 
kommune – 5.4 Konsekvensutredning naturmangfold, av Robert Robertsen, datert 
12.07.2021. 

 Reguleringsplan for Grønnlia boligfelt på Hansnes i Karlsøy kommune – 5.5 
Konsekvensutredning tilgang til friluftsområder, av Robert Robertsen, datert 30.10. 
2020. 

 

Vurdering 
Kommunens vurdering er at plandokumentene tilfredsstiller planfaglige krav til innhold og 
metode, jf. plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger.  
 
I konsekvensutredningen for barn og unges oppvekstvilkår er ikke anmodningen fra 
Statsforvalteren om en særskilt metode, barnetråkk-registreringer, fulgt opp. Kommunen 
mener de valgte metodene likevel er tilfredsstillende. 

Konklusjon  
Det anbefales at forslag til reguleringsplan for Grønnlia boligfelt, planID 2020-01, sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Vedlegg: 
1 Grønnlia boligfelt Plan-ID 202001 dat 05.05.2021 
2 Grønnlia Reguleringsbestemmelser 10.05.2021 
3 Grønnlia Planbeskrivelse 10.05.2021 
4 5.3 Konsekvens Oppvekst BU Grønnlia 30.07.2021 
5 5.4 Konsekvens Naturmangfold Grønnlia 12.07.2021 
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6 5.5 Konsekvens tilgang til friluftsområder Grønnlia 
7 Grønnlia ROS-vurdering 06.02.2018 
8 VA-plan Kardemomme-Slettmobakken 22.01.2018 
9 Grønnlia Plan OV-håndtering 30.06.2020 
10 Grønnlia Grunnundersøkelse Multiconsult 13.01.2021 
11 Grønnlia Kunngjøring planvarsel 24.08.2020 
12 Grønnlia Innspill planvarsel okt. 2020 
13 Grønnlia Planprogram mars 2021 


