
Regionalt planforum 22.09.2022– referat sak 2 
 

Sted: Digitalt på teams 

Tid: 12.00 

Møteleder: Anne Øvrejorde Rødven 

Referent: Christina Solhaug Joakimsen 

 

Sak 2: Oppstart områderegulering Vannvåg, Karlsøy 
 

Deltakerliste 
TFFK= Troms og Finnmark fylkeskommune SF=Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Sektormyndigheter  

Anne Øvrejorde Rødven Anne.ovrejorde@tffk.no  TFFK, plan  

Christina Solhaug 

Joakimsen 

Christina.joakimsen@tffk.no TFFK, plan  

Martha Stalsberg martha.stalsberg@tffk.no TFFK, samferdsel/klima  

Randi Ødegård Randi.odegard@tffk.no TFFK, kulturarv  

Lars Smeland smlar@statsforvalteren.no SF, plan  

Tom-Arne Hansen tahan@mattilsynet.no Mattilsynet  

Karlsøy kommune  

May-Jorunn 

Corneliussen 

may-

jorunn.corneliussen@karlsoy.ko

mmune.no  

Karlsøy kommune, enhetsleder 

plan og utvikling 

 

Britt Christine Mathisen brittcristine.mathisen@sweco.n

o 

Sweco, konsulent  

 

 

Møtereferat 
• Møteleder ønsket velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 
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Innledning v/Karlsøy kommune 
May-Jorunn informerer om historikk og formål. 

Britt Cristine informerer kort om planprogrammet, jf. powerpointpresentasjon. 

 

Innspill fra sektormyndighetene 
 

Statsforvalteren 

- Hvorfor har kommunen valgt å varsle oppstart av områderegulering? 

o Svar fra May-Jorunn: skredsikring i 2011 hovedsakelig for å ivareta skolen og 

barnehagen, men ikke gjort nye farevurderinger. Behov for kartlegging for å avklare 

hvor det kan bygges boliger. 

- Naturfare godt beskrevet i planprogrammet. Dette er det viktigste hensynet å ivareta i 

planarbeidet. 

- Vassdraget Vannvågelva, viktig å være oppmerksom på kantsone. Nausttomter lagt langs 

elveutløpet med molo som avgrenser elveutløpet. Tiltak i vassdraget, som f.eks. utfylling for 

g/s-vei, krever søknad om tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

- Strandsonevern. Vurdere verneinteresser mot utbyggingsinteresser. 

- Reindrift. Kan skredsikringstiltak komme i konflikt med trekkleien? 

- Avklare om det skal kreves detaljregulering, hvis ikke må det tydeliggjøres i bestemmelsene 

- Gjennomgangen av rammer og føringer i planprogrammet er veldig omfattende og generelt. 

Anbefaler å korte dette ned og fokusere på det som er relevant i det konkrete planarbeidet 

 

Fylkeskommunen 

- Enig med Statsforvalteren i det meste. Fremhever avklaring av detaljreguleringskrav og 

nedkorting av kapittel 4 til å være konkret mot planarbeidet 

- Kan vurdere barnetråkk 

- Positivt med kobling av tema klima i KU og ROS 

- Ha gjerne eget avsnitt om klima i planbeskrivelsen. Beskrive hva man har i planområdet – 

myr, flomsoner, skog, e.l. man vil bevare. 

- Marinarkeolog ønsker tilsendt informasjon om plassering og beskrivelse av tiltak i sjø for å 

ev. planlegge befaring. 

- Registrert tre gårdshauger i vågen, kan bli utfordrende ved gang- og sykkelvei langs 

fylkesveien. Finnes det alternative løsninger/strekninger? Utgravning vil bli kostbart, særlig 

med gårdshauger. 

o May Jorunn: opprinnelig ønskelig med gang/sykkelsti fra skolen til butikken. Foreldre 

må kjøre barn til skolen fordi tungtrafikk ikke forholder seg til 30-sonen ved 

gjennomkjøring og særlig ved kryssing av elva. Mulig gang- og sykkelstien må 

begrenses for å minske konflikt. 

Mattilsynet 

- Ingen konkrete innspill til denne planen. 

- May-Jorunn: I Vannvåg har alle vann gjennom kommunalt anlegg 



 

 

Diskusjon 
 

- god idè med ei bru til biltrafikk og ei til myke trafikanter, med tiltak på begge sider 

- om man ikke gjennomfører barnetråkk så kan det være hensiktsmessig å høre hva barn/unge 

sier angående hvor dem kan tenke seg å gå når dem skal til skolen. 

- ha dialog med NVE, siden de ikke er her i dag og skal ha flere utredninger. 

- Naturfare det viktigste temaet og godt behandla i planprogrammet. NVE forholder seg til at 

det er ivaretatt her. Innspillene forrige runde også godt behandla. 


