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Planen regulerer samferdselsareal og grav- og urnelund. 

Den tilrettelegger for åpning av Rådhusveien for biltrafikk fra Kirkebakken. I tillegg reguleres 

allerede eksisterende vei som binder sammen Slettmobakken. Langs hele veinettet reguleres 

gang-/sykkelvei for myke trafikanter. På de mest aktuelle steder tilrettelegges for gangfelt. 

Trafikken i veikryss FV863 – Kirkebakken vil øke i noen grad, men ikke i så stor grad at den 

krever oppgradering. 

Regulering av grav- og urnelund fører til at det reguleres vegetasjonsskjerm slik at innsyn til 

området reduseres.  

Planen vil regulere tidligere vedtak i kommunestyret om etablering av grav- og urnelund, samt 

åpning av Rådhusveien for biltrafikk fra Kirkebakken. 
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1 Arealoppgave  

 

Nøkkelopplysninger    

Gnr./bnr.  
44/8,43,45,64,162,164,172,173, 

250,256,257,284 

  

Tiltakshaver 
Karlsøy kommune   

Forslagsstiller 
Karlsøy kommune   

Planen er utarbeidet 

av 

Sweco Norge AS   

Planområdets 

størrelse 

13,2 daa   

Hovedformål 
Samferdsel, grav- og urnelund, 

vegetasjonsskjerm  

  

Antall boenheter 
0   

Samferdselsanlegg 
6,0 daa   

Grav- og urnelund 
5,5 daa   

Vegetasjonsskjerm 
1,5 daa   

Krav om KU 
Nei   

Kunngjøringer 
Varsel om planoppstart 11.03.2019  
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2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

 

2.2 Beliggenhet  

Planområdet ligger sentral i Hansnes. Den omfatter en mindre del av hovedvei gjennom Hansnes (FV 863), 

deler av Rådhusveien og Kirkebakken, samt store deler av Slettmobakken og eiendom gnr./bnr.: 44/256. 

Viktige funksjoner grenser til planområdet – rådhus og kirke. I tillegg grenser planområdet til private 

eneboliger som er etablert langs de overnevnte veiene – FV863, Rådhusveien, Kirkebakken og 

Slettmobakken. 

 

 

Figur 1: Plangrense. 

 

2.3 Forslagsstiller og plankonsulent  

Forslagsstiller: Karlsøy kommune 

Plankonsulent: Sweco Norge AS 

Adresse: Hjalmar Johansens gate 23 

9007 TROMSØ 

Fagansvarlig Milan Dunđerović 

Telefon 986 63 381 

E-post milan.dunderovic@sweco.no 
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2.4 Vurdering av behov for konsekvensutredning 
Planens og tiltakets størrelse, samt innhold i planen, kommer ikke til å ha vesentlige virkninger på miljø og 
samfunn.  
 
Gjennomgang av tema i KU-forskriften, vedlegg I og II bekrefter vår påstand at planes innhold og tiltak ikke 
er av slik størrelse at den bør konsekvensutredes.  

Forslagsstiller har mottatt tilbakemelding fra Statens vegvesen som har ansvar for drift og vedlikehold av FV 
863. Deres krav er detaljregulering av samferdselsformål på fylkesveien.  

Vår vurdering og gjennomgang av tema «En reguleringsplan med KU er ikke nødvendig». Tiltaket er for lite 
for å ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn. 
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3 Planprosess og medvirkning  

3.1 Medvirkningsprosess og saksbehandling 

Oppstartsmøte 31.01.2019 

Varsling av planoppstart 

Folkemøte 

11.03.2019 

21.03.2019 

 

Som en del av medvirkning i planarbeidet ble det arrangert folkemøte i høringsperioden rett etter oppstarten. 

Tidspunkt for møtet ble valgt for å informere de fremmøtte om planens intensjoner, fremdriftsplan og 

muligheter for medvirkning. På møtet ble de fremmøtte oppfordret til å komme med skriftlige tilbakemeldinger 

i løpet av høringsperioden.  

De fremmøte, 19 i antall i tillegg til forslagstiller og kommunens egne folk, stilte mange spørsmål og utrykte 

sine meininger. Møte varte i ca. 1 time og 30 minutter.  

 

3.2 Varsling av planoppstart – innkomne merknader  
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Nordlys, på Karlsøy kommune og Sweco sine hjemmesider, 
og med brev til berørte høringsinstanser, grunneiere, festere og naboer den 11.03.2019. 
 

 

Figur 2: Annonsetekst i Nordlys, 11.03.2019. 

 



   

 
 

PLANBESKRIVELSE – PLAN 2019-01 SIDE 9 AV 34  

 
 

Ved utløpt merknadsfrist var det mottatt 8 uttalelser.  

Det er to tema som gjentas i uttalelsene – gravlund og trafikk. Det er meninger som legges frem for og mot 

gravlund på Hanens.  

I de fleste uttalelsene påpekes trafikksituasjon som preges av trafikkø, og dårlig løsninger for myke 

trafikanter. Det utrykkes skepsis for åpning av direkte vei forbindelse fra FV 863 til Rådhuset via 

Kirkebakken.  

Fylkesmannen krever mer informasjon om innhold og vurderinger i planarbeidet. Kravet er besvart med egen 

tilbakemelding. 

Varslet plangrense  

Planvarsling av området avviker litt fra området som blir regulert. Planområdet utvides i Rådhusveien. 

Avviket er ikke stort og aksepteres av kommunen siden den ikke berører andres interesser enn kommunens 

grunn.  

 

Figur 3: Avvik fra varslet plangrense er utvidelse i Rådhusveien. 
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Kort sammendrag av innspill og merknader 

  

Dato Avsender Innspill Kommentar 

29.03.2019 

Fylkesmannen 

i Troms og 

Finnmark 

Fylkesmannen mener at 

oppstartsvarselet er meget tynt, og 

forventer at det sendes et nytt varsel 

med nødvendig og utfyllende 

informasjon. 

Det ble sendt eget brev med utfyllende 

informasjon om planen og begrunnelse hvorfor 

planen ikke faller inn under forskriften om 

konsekvensutredning. 

01.04.2019 

NVE 

Generell informasjon om NVEs 

ansvarsområde. 

Anbefalte veiledere og verktøy for 

arealplanlegging. 

Tas til orientering. 

01.04.2019 

Statens 

vegvesen 

Statens vegvesen har ansvar for riks- 

og fylkesvei.  

• vet ikke hvordan endring i 

Kirkebakken vil ha innvirkning på 

kommunale veier på Hansnes. 

• Ber kommunen å vurdere 

nødvendighet av en omregulering 

av trafikksituasjonen, inntil 

fergetrafikken er opphørt. 

 

• Det vil stilles krav om at veikrysset 

mot fylkesveien må oppgraderes 

for å tilfredsstilles vegnormalenes 

krav til utforming og sikt.   

• Trafikk langs Kirkebakken vil ha 

negativ innvirkning på 

trafikksikkerhet for myke trafikanter.  

• En god løsning for myke trafikanter 

vil være en helhetlig fortausløsning 

fra krysset og opp til rådhuset.  

• Området gjøres tilgjengelig for alle 

ved hjelp av prinsipper for 

universell utforming.  

 

• Hele den eksisterende gangveien 

mellom Kirkebakken og Rådhuset 

bør være med i planområdet.  

 

Dagens ÅDT på ca. 200 biler vil øke, men ikke 

i så stor grad at det vil kreve ekstra tiltak og 

oppgradering av dagens kryssløsning.  

 

Kommunen vil vedta reguleringsplan, men det 

betyr ikke at kommunen vil sette planen i gang 

like etter det.  

 

Veikrysset oppgraderes for å tilfredsstille 

veinormens krav.  

 

Planforslaget oppgraderer samferdselsareal 

langs Kirkebakken med gang-/sykkelvei og 

gangfelt. Dagens situasjon har ingen tiltak som 

ivaretar sikkerhet til de myke trafikantene.  

Helhetlig gang-/sykkelvei og gangfelt er 

regulert i hele planen.  

Planområdet tilrettelegger i størst mulig grad 

iht. prinsipper for universell utforming. 

Dessverre er det ikke mulig langs Kirkebakken 

som har stigningsforhold 1:10. 

 

Hele området er tatt med i planområdet. 

01.04.2019 

Aina Isaksen 

og Odin Bærø 

Viser til forskrift til lov om gravplass § 

2. Anlegg m.v. av gravplass. 

Kommunestyret i Karlsøy kommune har vedtatt 

å etablere grav- og urnelund på Hansnes. 

Hvordan formålet skal brukes og kostander 
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Viser også at gravplass bør være 

religionsnøytralt. Et gravsted tett ved 

kirken vil i mindre grad være 

religionsnøytralt enn et gravsted 

etablert et stykke unna kirken.  

Viser til kostander ved etablering, 

minimum 8 millioner. Gravsted i 

Dåfjord vil dekke behovene i mange 

år fremover, og etablering av gravsted 

på Hansnes anses som totalt 

unødvendig kostnad.  

Å åpne veien fra rådhuset til 

Kirkebakken vil bli en mye større 

trafikkbelastning i krysset mellom 

Kirkebakken og fylkesveien.  

Området er allerede belastet pga. 

fergetrafikk og kø. Opplever å ha 

problemer til å komme seg til og fra 

fylkesveien fordi det står biler i 

fergekø. Eventuell trafikk fra rådhuset 

kommer i tillegg vil vi få et uoversiktlig 

og farlig trafikkbilde. 

I dag er det ikke gang- og sykkelveier 

på Hansnes. Mange benytter seg av 

Kirkebakken og Slettmobakken for å 

komme seg mellom rådhuset og 

barnehagen/skolen. En økt trafikk vil 

gå utover myke trafikantene, særlig 

barn og unge. Det er så vidt vi vet 

ingen planer om å lage gang- og 

sykkelvei langs med fylkesveien. 

Åpning av veien vil føre til at flere 

parkeringsplasser blir borte. Dagens 

parkering er ofte full. Det er vanskelig 

å se hvor det kan etableres nye 

parkeringsplasser til å erstatte de 

eksisterende.  

knyttet til dette tas ikke opp på 

reguleringsplannivå.  

 

 

 

 

 

 

Åpning av veien vil føre til mer trafikk i 

veikrysset, men den totale trafikken vil ikke 

være belastende for krysset.  

 

Den totale veiløsningen med gang-/sykkelvei 

vil øke trafikksikkerhet for beboere i området.  

 

 

 

Planen foreslår etablering av gang-/sykkelvei 

slik at befolkningen ikke går/sykler på 

bilveiene.  

 

 

 

 

Plan fjerner ingen parkeringsplasser. 

01.04.2019 

Hege Johanse-

Grimstad og 

Arne Grimstad 

Deltok på folkemøte på Hansnes 

21.03.2019.  

I dag er det stor boligbebyggelse 

rundt kirka etter at boligfelt 

Slettmobakken ble etablert. Det 

planlegges for nye boligfelt på Nedre 

Slettmobakken og Grønlia, som 

begge ligger i kirkens område.  

Kommunestyret i Karlsøy kommune har vedtatt 

å etablere grav- og urnelund på Hansnes. 

 

Gravlund vil skjermes visuelt så langt det er 

mulig. Det bør være vanlig at folk viser hensyn 

når gravlegging finner sted. Det signaliseres 

ved flagg på halv stang. 
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En gravlund ved kirka vil ikke passe 

inn i et nyetablert boligfelt. En 

gravlund bør ligge i et mer skjermet 

område der det er stillhet, fred og ro.  

Viser til forskriften til lov om 

gravplass, kremasjon og gravferd – 

Gravferdsloven.  

Etablering av gravlund eller kirkegård 

skulle ha nærhet til kirken, dette er 

opphørt. Gravlegging skal skje i 

respekt for den enkeltes religion og 

livssyn.  

Gravferdsloven i sin grunnleggende 

bestemmelse at gravlegging skal skje med 

respekt fro avdødes religion eller livssyn. Det 

er ingenting i veien at det kan skje på en grav- 

og urnelund som ligger ved en kirke. 

04.04.2019 

Inger 

Benonisen, 

Trude Moen, 

Endy 

Lundberg, 

Randi Isaksen 

Sterkt imot at det skal åpnes for 

gjennomkjøring fra FV863 via 

Kirkebakken og inn til Rådhuset.  

Beboere på eiendommene gnr./bnr.: 

44/43, 44/45 får vei på tre sider av 

husene.  

Store arealer fra eiendommene tas til 

veiareal. På eiendom gnr./bnr.: 44/45 

har fra tidligere godkjent garasje. Det 

vil bli umulig dersom det tas av 

eiendommen.   

Beboerne i eiendommene gnr./bnr.: 

44/43, 44/45 gir ikke tillatelse til at det 

tas av deres eiendommer.  

Eiendomsverdi forringes betydelig.  

Det er stort problem når fergekøene til 

øyene står langt innover FV863. Dette 

gir store trafikkproblemer dersom 

gangveien skal omgjøres til 

innfartsvei til rådhuset og Karlsøy 

omsorgssenter.  

Rådhuset vil miste en betydelig del av 

parkeringsplasser. 

Innkjøring fra FV 863 og inn 

Kirkebakken har stor trafikk som det 

er i dag.  

Rådhusveien oppgraderes med gang-

/sykkelvei.  

 

 

 

 

Det er kun mindre deler av eiendommene 

44/43,45 som tas til gang-/sykkelvei. 

 

Kommunen kan erverve eiendom i henhold til 
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom 
(konsesjonsloven) mv. 

 

Trafikken økes i så stor grad at det vil forverre 

dagens situasjon. Tidspunkt for åpning av 

Rådhusveien er avhengig av rekkefølgekrav i 

planen. Fergetrafikken vil bli kraftig redusert 

ved ny landforbindelse mellom Ringvassøya og 

Reinøya.  

 

Planen fjerner ingen parkeringsplasser. 

 

Kirkeveien skal oppgraderes med gang-/ 

sykkelvei. 

07.04.2019 

Jens Lillebye 

Allerede i 1982 ble det nedsatt en 

kirkegårdskomité som skulle arbeide 

for å få etablert en kirkegård i nær 

tilknytning til Ringvassøy kirke. Da 

fant man ut at ca. 5,6 daa sør for 

Tas til orientering. 
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kirken egner seg spesielt godt til dette 

formålet.  

I 1995 ble det utarbeidet en 

kirkegårdsplan m kostnadsoverslag. 

Dette medførte protester. Det ble 

foretatt en underskriftskampanje i 

1999 – 2000 skrev under for å 

etablere kirkegård på det nevnte 

området.  

I 2000 ble det gjort vedtak i 

kommunestyret (sak: 78/00) om 

kirkegård i Reguleringsplan for 

Slettmobakken.  

Samme året ervervet kommunen 

Slettmobakken til boligområde. 

Arealet sør for kirka ble ervervet til 

kirkegård.  

Etter 35 år med planlegging ser frem 

til at Ringvassøy kirkegård kan tas i 

bruk.  

08.04.2019 

Troms 

fylkeskommune 

Planområdet omfatter deler av 

gjeldende plan for Hansnes (plan-ID 

1986-01). Kommunen bør vurdere om 

planen burde omfatte hele gjeldende 

planen 1986-01. Plansituasjon kan 

være uoversiktlig når deler av en 

eldre plan erstattes av en ny plan. 

Kommunen velger å ikke endre størrelse på 

planområdet.  

Lage ny reguleringsplan for hele Hansnes 

oppfattes som unødvendig og 

ressurskrevende. 

29.04.2019 

Fylkesmannen 

i Troms og 

Finnmark 

Fylkesmannen har fått tilstrekkelig 

informasjon etterspurt i sitt brev av 

29.03.2019. 

Fylkesmannen minner om at selv om 

planen ikke omfattes av 

bestemmelsene om 

konsekvensutredning, skal det 

utarbeides en planbeskrivelse der 

virkningene av planen skal belyses.  

Fylkesmannen savner informasjon om 

det er gjort vurderinger om alternative 

lokaliseringer for ny gravlund. Det 

tiltenkte område ligger midt i sentrum. 

Hansnes vil mest sannsynlig oppleve 

størst tilvekst i befolkningen. 

Fylkesmannen ber kommunen 

vurdere hensiktsmessigheten med 

lokaliseringen av gravlund midt i 

sentrum.  

Tas til orientering. 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

Kommunestyret i Karlsøy kommune har vedtatt 

å etablere grav- og urnelund på Hansnes. 

I 1995 ble det utarbeidet en kirkegårdsplan m 

kostnadsoverslag. Dette medførte protester. 

Det ble foretatt en underskriftskampanje i 1999 

– 2000 skrev under for å etablere kirkegård på 

det nevnte området.  

I 2000 ble det gjort vedtak i kommunestyret 

(sak: 78/00) om kirkegård i Reguleringsplan for 
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Gravlund skal legges til rette for 

universell utforming. Det må vurderes 

inn soner med grøntanlegg og 

benker.  

Kommunen bes sende SOSI- og 

PDF-versjon av plankartet til 

kartverket Tromsø når arealplanen 

legges til offentlig ettersyn.  

Slettmobakken. Samme året ervervet 

kommunen Slettmobakken til boligområde. 

Arealet sør for kirka ble ervervet til kirkegård.  

Uteromsplan er ikke en del av 

plandokumentasjon. En slik plan må utarbeides 

i tiden etter at reguleringsplanen er vedtatt.   

Tas til etterretning.  
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4 Planstatus og rammebetingelser  

Rammebetingelser og planstatus for planområdet.  

4.1 Rammebetingelser  

I alt planarbeid skal statlige regel- og lovverk følges.   

Rundskriv/retningslinjer  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014) 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (04.09.2009) 

• T-2/08 Om barn og planlegging (rundskriv 12.6.2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (20.09.1995) FOR-1995-09-

20-4146 

• T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

• T-1520/2012 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

• T-1057/ 1994 Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven. 

• Flom- og skredfare i arealplaner, NVE (Retningslinje 2/2011) 

• Håndbok N100 Veg- og gateutforming, Statensvegvesen (sist endret 13.11.2013) 

• Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB 2017) 

Statlige bestemmelser  

 

4.2 Overordnede planer  

Kommuneplan 

Kommuneplanens arealdel for Karlsøy kommune 2013-2023. Hansnes er avsatt på kartet som hensynssone 

H530-4. Planbestemmelser viser ingen konkrete krav til hensynssonen. Det forventes at hensynssone H530-

4 Hansnes skal ha grønn struktur. Det er ingen utdypende avklaringer eller tegninger som viser hva som 

menes med det. 
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Figur 4: Utsnitt KPA for Hansnesområdet. 

 

4.3 Gjeldende reguleringsplaner  

For Hansnes gjelder reguleringsplan Hansnes, planID 198601, vedtatt i 1986. Planen regulerer fortau i 

Rådhusveien. Store deler av planområdet er reguler til bolig, offentlig bebyggelse (kirke), samt friområde og 

lek.  

 

Figur 5: Utsnitt reguleringsplan for Hansens, planID 198601. 
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4.4 Pågående planer 

Det er ingen pågående planer som grenser til eller innenfor influensområde for planen.  

 

4.5 Temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet  

Planen omfatter reguleringsplan for Hansnes, planID 198601, vedtatt i 1986.  

 

4.6 Historisk gjennomgang av planene om gravlund på Hansnes 

Som en del av planbeskrivelsen opplyses det om historisk forløp til reguleringen. Det gjøres oppmerksom på 

at dagens formelle begrep grav- og urnelund dekker det tidligere begrepet kirkegård. 

• I 1982 ble det nedsatt en kirkegårdskomitè ved Karlsøy menighet som skulle arbeide for å få etablert 
en kirkegård i nær tilknytning til Ringvassøy kirke. Etter flere møter og ulike forslag til beliggenhet, 
fant man ut at området på ca. 5,6 da sør for kirka egnet seg spesielt godt til dette formålet. 

• Saken hadde ingen utvikling fram til 1992. Da ble det en administrativ brevveksling mellom 

kommuneadministrasjon og kirkelig sektor der ulike sider ble tatt opp. 

• I 1995 ble det utarbeidet en kirkegårdsplan m/kostnadsoverslag samt en utredning ang. kirkegård. 

Dette medførte en hel del protester fra flere i lokalmiljøet. 

• I 1999 ble det foretatt en underskriftskampanje om etablering av kirkegård. Godt over 200 skrev 

under og krevde etablering av kirkegård på det nevnte området. 

• I år 2000 ble det i kommunestyret i sak 78/00 «Endring – reguleringsplan for Hansnes 2. gangs 
behandling» gjort følgende vedtak: 

1. Det tas med kirkegård i reguleringsplanen for Slettmobakken. 

2. Karlsøy kommune sikrer seg nødvendige arealer til kirkegård sør for Ringvassøy kirke.  

3. Planleggingen skjer i samarbeid med kirkevergen i Karlsøy. 

4. For øvrig ble forslaget til endring av reguleringsplan for Hansnes godkjent. 

 

• I år 2000 ervervet kommunen Slettmobakken til boligområde. Også arealer til kirkegård sør for kirka 
ble da ervervet og kirkelig sektor betalte 150 000 kroner for området.  

• I 2002 ble det tatt kontakt med Polar Landskap AS i Narvik og det ble utarbeidet et forprosjekt.  

• I 2004 ble det av Rambøll foretatt grunnundersøkelse. 

• I år 2005 ble navnet Ringvassøy kirkegård vedtatt. 

• I år 2006 ble det utarbeidet et kostnadsoverslag av Polar Landskap AS samt at kirkegårdsplanene 

ble endelig godkjent av biskopen. 
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5 Beskrivelse av planområdets eksisterende forhold  

 

Figur 6: Dagens situasjon og gjeldende regulering 

 

Planområdet omfatter et sammensatt området som består av flere fokuspunkter som bør beskrives hver for 

seg. 

Krysset FV 863 og Kirkebakken er et slik fokuspunkt. Det samme er området sør for kirken.  

 

5.1 Krysset FV 863 og Kirkebakken 

Deler av dagens forbindelse mellom Kirkebakken og Rådhuset brukes som parkeringsareal. Det er totalt 20 

parkeringsplasser som først og fremst brukes av kommunalt ansatte. Mellom Kirkebakken og 

parkeringsplasser er det gangareal og all trafikk gjennom området er ulovlig.  
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Figur 7: Krysset FV 863 og Kirkebakken. Forbindelse mellom Kirkebakken og Rådhuset er stengt for biltrafikk. 

 

Figur 8: Det er ingen fortau langs Kirkebakken i dag. 
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Figur 9: Gangareal mellom Kirkebakken og Rådhuset er fysisk avstengt for all biltrafikk. 

 

5.2 Området sør for kirken 

Denne delen av planområdet består av to hoveddeler – bebygd og ubebygd areal. Det bebygde arealet 

består av kirken og eneboliger som strekker seg langs det lokale veinettet.  

Det ubebygde arealet er sør for kirken og avsluttes med en lokal veiforbindelse som knytter sammen 

Slettmobakken som er nærmest en ringvei.  
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Figur 10: Den gjeldende reguleringsplan for delen av planområdet sør for kirken. 

Den lokale veiforbindelsen er anlagt, men ikke regulert. Den gjeldende reguleringsplanen fra 1986 forutsetter 

boligbebyggelse på det ubebygde arealer sør for kirken. Arealet nærmest kirken er avsatt til friområde, men 

ingen av tiltakene er blitt gjennomført per i dag.  

 

Figur 11: Det ubebygde arealet sør for kirken, og veien som knytter sammen Slettmobakken. 
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5.3 Beliggenhet og avgrensning  

Planområdet ligger på Hansens og grenser til flere viktige objekter i kommunesenteret. Planen omfatter en 

mindre del av fylkesvegen FV 863. Øst for planområdet er det fergekai om knytter sammen 

kommunesenteret Hansnes med tre bebygde øyer i kommunen – Vannøya, Karlsøya og Reinøya.  

Nord for planområdet ligger kommunens administrasjonssenter. Ellers er planen omringet av 

eneboligbebyggelse som preger Hansnes.   

Størrelse på planområdet er 13,2 daa. Nesten halvparten av det reguleres til grav- og urnelund. Resterende 

arealer i planområdet settes av til samferdsel og grøntareal.  

 

Figur 12: Oversiktsbilde som viser planen i større sammenheng. 

 

5.4 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

 

5.5 Stedets karakter  

Hansnes er kommunesenter i Karlsøy kommune. Dette tettstedet preges av sammenblanding av offentlige 

bygg og bebyggelse av eneboliger. De offentlige byggene preger stedet pga. sin størrelse som er merkbar i 

forhold til den lave bebyggelsen med eneboliger.  

Hele Hansnes ligger i et svakt stigende terreng. Fylkesveien strekker seg langs kystlinjen, mens 

boligbebyggelse er etablert på oversiden av veien og lengre opp i terrenget. De mindre boligfeltene er knyttet 

sammen med lokale ringveier.  
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I tillegg til å være administrativt kommunesenter er Hansnes også et knutepunkt for de andre øysamfunn i 

kommunen. Fergekaia har dominerende plassering ned for fylkesveien og ligger i en akse med Rådhuset. En 

kan si at både administrativt og trafikalt sentrum for kommunen ligger innenfor en radius på 100 meter.   

Boligbebyggelse preges av spredt klyngestruktur. Det betyr at store arealer mellom boligklynger er ubebygd. 

Avstand mellom boligene kan oppleves som større enn det forventes for et tettsted.  

 

5.6 Eiendomsforhold  

Planen omfatter hovedsakelig offentlig/kommunal eiendom. I noen få tilfeller er privat eiendom berørt, det 

gjelder for følgende eiendommene: 44/8,43,45,172,173,284 

 

5.7 Kulturminner og kulturmiljø  

Innenfor planområdet er det ingen registrerte kulturminner. Nærmeste kulturminne er Ringvassøy kirkested. 

Kirken er ikke fredet.   

 

5.8 Naturmiljø 

Det er ingen indikasjon at det innenfor, eller i nærheten av, planområdet finnes arter som en skal ta særlig 

hensyn til. 

5.9 Friluftsliv og rekreasjon 

I den gjeldende reguleringsplanen er det satt av friområde sør for kirken. Det er ingenting som tyder på at 

området har en slik funksjon. Området er godt vedlikeholdt, men brukes ikke av allmennheten.  

    

Figur 13: Friområdet i den gjeldende reguleringsplanen. 
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5.10  Naturressurser  

Området sør for kirken er i nasjonal database Miljøstatus definert som dyrkbar jord. Det er ingen dataark 

som viser hva som ligger i statusen.  

     

Figur 14: Til venstre: dyrkbarjord. Til høyre: overflatedyrkbar jord og innmarksbeite. 

 

Den samme nasjonal databasen viser at det samme området er overflatedyrkbar jord og innmarksbeite. Det 

er heller ingen dataark som viser status for området.  

 

5.11  Universell utforming 

Veinettet i området er allerede utbygd. To av veiene i området har stigning som kan være utfordrende. 

Stigningsforhold i Kirkebakken er 1:10, mens Slettmobakken har en stigning på 1:18. 

 

5.12  Barn og unges interesser 

Planområdet er omgitt av eneboliger. Det er naturlig at barn og unge bor i området. Det er ingen konkrete 

tegn på infrastruktur er tilpasset barn- og unge. Det er ingen fortau eller lekeplass, selv om det er regulert i 

den gjeldende reguleringsplanen. Dagens situasjon i planområdet fraviker fra formål regulert i planen. 

Dessverre kan slik tilnærming føre til risiko for barn og unge i trafikken.  

 

5.13  Trafikk  

Hovedveien på Hansnes er Langsundveien (FV 863). Det er hovedvei som forbinder Hansnes med Tromsø 

og de nærliggende øyene i kommunen. I følge data fra Statens vegvesen – Vegkart har FV 863 i det aktuelle 

området ÅDT på1275 biler, hvor av andel lange kjøretøy er 9%.  

 

Veikryss FV 863 og Kirkeveien er en del av planområdet. Det er det mest trafikkerte krysset i planen. Resten 

av veinettet i planen er boligveiene Kirkebakken og Slettmobakken. Det er hovedsakelig beboere som bruker 

de to veiene. Trafikkmengden er relativt liten med ÅDT på ca. 200 biler, hovedsakelig personbiler  
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Det er to registrerte trafikkulykke i planområdet. Begge ulykkene skjedde tidlig på 1980-tallet slik at 

aktualiteten av disse to ulykkene ansees som fraværende. Begge ulykkene inkluderte enslige kjøretøy.  

Ulykke 1. Lettere skadd 28.06.1980 – enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. 

Ulykke 2. Lettere skadd 28.09.1981 – enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning.  

 

 

Figur 15: Det er registrert to trafikkulykker. Begge inkluderte enslige kjøretøy og skjedde i perioden 1980-81. 

 

Det er ingen kollektivtransport i planområdet.  

Sykkel og gange er noe som burde finnes i området. Dessverre er det med dagens veiinfrastruktur ikke 

utbygd areal for sykkel og gange, selv om areal for etablering av fortau eller gang-/sykkelvei er regulert.  

 

5.14  Teknisk infrastruktur 

I denne planen reguleres vei. Siden ingen bygninger reguleres, velges det å utelate oversikt over annen 

infrastruktur som f.eks. vannforsyning, spillvann og annen eksisterende ledningsnett.  

Veinettet i planen er hovedsakelig boligveier med bredde på 5 meter. FV 863 har veibredde på 6,5 meter.  
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5.15  Forurensning  

Det er ingen indikasjon om forurensing i grunn.  

5.16  Støy/luftkvalitet  

Det er ingen indikasjon om forurensing med hensyn til støy og luftkvalitet.  

5.17  Grunnforhold  

Det er ingen indikasjon som jord-/flomskred, kvikkleire eller andre typer skred og skredhendelser. 
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6 Beskrivelse av planforslaget  

6.1 Formål  

Planen tilrettelegger for etablering av grav- og urnelund, samt endre bruk av det eksiterende veinettet. 

Største endringen i veinettsystemet er åpning av Rådhusveien for biltrafikk fra Kirkebakken.   

Planen tilrettelegger for etablering av vegetasjonsskjerm rundt grav- og urnelund.  

Gang- og sykkelvei etableres langs den ene siden av Kirkebakken og Slettmobakken. Flere steder foreslås 

det regulering av gangfelt. De eksisterende avkjørsler fra boligeiendommene videreføres.  

 

 

Figur : Utsnitt av reguleringskart. 

 

6.2 Reguleringsformål/ arealregnskap  

Tabell 1.Oversikt over reguleringsformålene som inngår i planforslaget iht. pbl. § 12-5 og § 12-6. 

Reguleringsformål  Størrelse (daa)  Kommentar 

Bebyggelse og anlegg   

Grav- og urnelund 5,5  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    

Veg 3,0  

Kjøreveg 0,2  



   

 
 

PLANBESKRIVELSE – PLAN 2019-01 SIDE 28 AV 34  

 
 

Gang-/sykkelveg 1,9  

Annen veggrunn – tekniske anlegg 0,6  

Annen veggrunn – grøntareal  0,4  

Grønnstruktur 

  

Vegetasjonsskjerm 1,5  

Sum  13,1  

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming  

I denne planen tilrettelegges kun for utbygning av et mindre servicebygg tilknyttet grav- og urnelund. 

Servicebygg skal være et frittstående bygg opp til 50 m2. Bygget vil ikke ha noen rom til varig opphold eller 

beboelse (kjøkken, stue og soverom). Avstand til nabogrense må være minimum 1 meter. Det tillates maks 

mønehøyde 4 meter, gesimshøyde maks 3 meter og en etasje. 

Byggets plassering stedfestes ikke i reguleringskartet. Den skal være plasser innen formål o_BGU. 

Bygningen skal ha avstand til nabogrense og andre formål på minimum 1 meter.  

 

6.4 Verdiskapning – og arbeidsplasser  

Planen vil ikke endre situasjon for dagens verdiskapning og arbeidsplasser på Hansnes. Den største 

verdiskapningen vil være i utbyggingsfase for veinettet.   

 

6.5 Trafikkløsning 

Hovedprinsipp i planen er videreføring av dagens veinett. Det vil føre til to endringer som ikke har vært 

regulert tidligere. Rådhusveien åpnes for biltrafikk fra Kirkebakken. Denne løsningen vil øke trafikk mellom 

Rådhuset og krysset FV 863 - Kirkebakken. For å sikre best mulig trafikksikkerhet foreslås det regulering av 

gang- og sykkelvei og gangfelt i krysset.  

Den andre endringen er regulering av allerede eksisterende vei som binder sammen Slettmobakken.  

Veibredde videreføres fra dagens situasjon, bredde 5 meter.  

Det foreslås også løsning for gående og syklende som vil gjøre deres ferdsel i område sikrere. Etablering av 

gang- og sykkelvei ansees som et godt tiltak for å øke trafikksikkerheten. Det etableres gang- og sykkelvei 

langs den ene siden av alle veiene i planområdet. Det foreslås også sikker veikryssing i form av regulering 

av gangfelt. Bredde på gang- og sykkelvei er 3 meter.  

Tilgjengelighet  

Forslaget reduseres avstand for kjørende som skal til Rådhuset fra sør. Dagens løsning forutsetter at all 

trafikk til Rådhuset kommet fra nord. Den foreslåtte løsningen vil øke tilgjengelighet til Rådhuset, samt øke 

trafikksikkerhet for de myke trafikantene ved etablering av gang- og sykkelvei.  
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Parkering  

Planen tilrettelegger ikke for parkering.  

6.6 Universell utforming  

Formål gang- og sykkelvei bør formes i henhold til prinsipper for universell utforming. Stigningsforhold følger 

det allerede etablerte veinettet. Stigningsforhold i Kirkebakken er 1:10, mens Slettmobakken har en stigning 

på 1:18.   

 

6.7 Rekkefølgekrav og gjennomføring  

Det stilles et konkret rekkefølgekrav om gjennomføring i denne planen. Gang-/sykkelvei regulert i denne 

planen må være utbygd og godkjent før Rådhusveien åpnes for biltrafikk fra Kirkebakken.  

Aktivitet på grav- og urnelund skal være i samsvar med Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 

(gravferdsloven). 
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7 Virkning av planforslaget 

Planen åpner for flere endringer som vil påvirke fremtidig bruk av Hansnes på flere måter. Den vil har stor 

innvirkning på trafikksituasjon for bilister og myke trafikanter. I tillegg vil den også regulere ønske som 

kommunestyret i Karlsøy kommune har uttrykt ved to anledninger i egne kommunestyrets vedtak.    

Åpning av trafikk til Rådhusveien fra Kirkebakken vil gi økt trafikk i denne delen av gata og i veikrysset FV 

863 og Kirkebakken. Økning av trafikken vil ikke være i så stor grad at veinettet trenger en oppgradering.  

For å øke trafikksikkerhet for myke trafikanter foreslår planen gang- og sykkelvei langs kjørevei og vei i hele 

planområdet. På de mest relevante stedene foreslås gangfelt for sikker kryssing.  

Regulering av grav- og urnelund vil skje i et område knyttet til kirken. Arealet avsatt til dette formålet er 

omgitt av et annet formål – vegetasjonsskjerm. Området vil beplantes med trær slik at innsyn til grav- og 

urnelund vil bli begrenset.  

 

7.1 Eksisterende eiendomsforhold 

Siden det eksiterende veiarealet vil videreføres, vil gang-/sykkelvei legges inntil det eksisterende veiarealet. 

Dette vil kreve at enkelte mindre deler av gang-/sykkelvei vil gjøre arealinngrep i privat eiendom.  

Eiendommer som vil bli berørt er: 44/8,43,45,172,173,284 

      

Figur 16: Arealinngrep i eiendom 44/43 44/45 markert med rød ring.  

 

        

Figur 17: Arealinngrep i eiendom 44/8 44/172,173 44/284 markert med rød ring. 
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7.2 Friluftsliv og rekreasjon  

Dagens areal som er avsatt til friareal vil erstattes av grav- og urnelund, samt vegetasjonsskjerm. Dagens 

friareal har ingen praktisk funksjon siden den ikke brukes av innbyggere på Hansnes.  

 

7.3 Naturressurser 

Planforslaget vil formelt føre til tap av overflatedyrkbar jord og innmarksbeite som ligger sør for kirken. I 

praktisk brukes ikke dette arealet som overflatedyrkbar jord og innmarksbeite. Derfor vil ikke tap av disse 

naturressursene ha en praktisk betydning.   

 

 

7.4 Universell utforming 

Stigningsforhold i planen er relevant for gående og syklende som vil benytte seg av gang- og sykkelvei. 

Håndboka til Statens vegvesen, Dimensjonering, Universell utforming av veger og gater viser krav som 

stilles i byggeteknisk forskrift – krav på maksimal stigning 1:20. På kortere strekninger kan tillattes maks 

stigning 1:12, eller unntaksvis 1:10.  

Stigningsforhold i Kirkebakken er 1:10, mens Slettmobakken har en stigning på 1:18.  Stigningen i 

Kirkebakken er på grensen hva som kan tillates. Slettmobakken er nesten innenfor stigningskrav som stilles i 

håndboken. Det er opp til Karlsøy kommune å godkjenne stigningsforhold med hensyn til universell 

utforming.  

 

7.5 Barn og unges interesser 

Sammenlikning av nåværende situasjon og planforslaget viser at forslaget har som mål å øke 

trafikksikkerhet for barn og unge som bor og ferdes i planområdet. Etablering av gang-/sykkelvei ivaretar 

interesserer for både de yngste og alle andre mennesker som ferdes i området. Planen regulerer ingen 

boliger eller andre bygninger, dermed reguleres ingen lekeareal. Friareal som ligger sør for kirken brukes 

ikke av barn og unge i dag, dermed vil ikke tap av formålet ha noen praktisk betydning for barn og unge i 

området.  

 

7.6 Trafikk 

Planen vil føre til at trafikk i en viss grad økes på strekningen FV 683 – Kirkebakken – Rådhusveien. Dagens 

ÅDT på ca. 200 biler vil øke, men ikke i så stor grad at det vil kreve ekstra tiltak og oppgradering av dagens 

kryssløsning. Den største økningen i trafikken vil være i rushtiden, hvis en kan bruke slikt uttrykk for små 

steder med lave trafikktall.  

Største endringen i trafikken vil være regulering av veibiten som binder Slettmobakken sammen. Veien 

eksisterer i dag og er asfaltert, men aldri blitt regulert.  
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7.7 Teknisk infrastruktur 

Planen regulerer ingen teknisk infrastruktur.  

 

7.8 Støy og luftkvalitet 

Planforslaget har ingen virkning på støyforhold innenfor planområdet og omkringliggende bebyggelse. 

Planforslaget vil i begrenset grad gi økt trafikk i området ved mellom Kirkebakken og Rådhuset. Den totale 

trafikkmengden i området vil ikke endres.  
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8 Oppsummering av risiko- og sårbarhetsvurdering 

Analysen avdekker ingen uønskede hendelser. Det er ingen aktuelle avbøtende tiltak.  
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9 Kilder 

 

Kart og databaser 

• Kommunekart.com 

• Miljostatus.no/kart 
 
Retningslinjer 

• Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 

• Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 

• Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32

