
Regionalt planforum 22.09.2022 – referat sak 3 
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Referent: Christina Solhaug Joakimsen 

 

Sak 3: Oppstart detaljregulering Gamnes boligfelt, 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 

Ragnhild Myrstad Ragnhild.myrstad@tffk.no  TFFK, kulturarv 

Hanne Lunde Sveen-Vangen hanne.lunde.vangen@tffk.no  TFFK, samferdsel 

Lone Høgda fmtrlah@statsforvalteren.no  SF, plan 

Tom-Arne Hansen tahan@mattilsynet.no Mattilsynet 

Mariann Larsen mariann.larsen@vegvesen.no  Statens vegvesen 

Karlsøy kommune 

May-Jorunn Corneliussen may-

jorunn.corneliussen@karlsoy.kommune

.no  

Karlsøy kommune, 

enhetsleder plan og 

utvikling 

Britt Cristine Mathisen brittcristine.mathisen@sweco.no Sweco 

 

 

Møtereferat 
• Møteleder ønsket velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 
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Innledning v/Karlsøy kommune 
Opprinnelig startet med planarbeidet i 2020 forsinket av ulike grunner. Ønskelig å utvide boligfelt 

med opptil 30 boligtomter, regulere vannverk og avløp, barnehage. Gamnes som knutepunkt ved 

etablering av Langsundforbindelse. Bygge opp kapasitet og tjenestetilbud. Flomfare rundt elv. 

Mangler gang-/sykkelvei. Bussholdeplass på østsida av veien. Regulert men ikke opparbeida 

bussholdeplass i gjeldende reguleringsplan på vestsiden av veien. 

 

Innspill fra sektormyndighetene 
 

Fylkeskommunen 

- Bra planprogram. 
- Korte ned/fjerne kapittel fire om overordna rammer og føringer 
- Enige med KU-tema som er valgt 
- Burde legge ved mulighetsstudien ved oppstart. Interessant for andre å se. 
- Bra at Hulderstien og nærturområdet ved Avskjellelva ivaretas 
- Sosial møteplass og sambruk med barnehagen nevnt. Viktig med god medvirkning i bygda 

her, og særlig sett opp Ulaheim. Hvordan vil de fungere sammen? Supplement? Erstatning? 
Ha et eget opplegg med dem. 

- Er det relevant med seniorboliger? Nevnt i mulighetsstudien 
- Hvilke forbedringer gjøres på fylkesveien? (ikke del av planarbeidet) 

o May-Jorunn: veien oppgraderes nå. Utskifting av cirka 30 stikkrenner, utskifting av 

masser og asfaltering. Ikke breddeutvidelse og ikke utbedring av bruer. 

- Arkeologiske undersøkelser gjennomført. Ingen funn og kulturarv ferdig med sin avklaring. 

 

Statsforvalteren 

- Jordvern viktig for denne planen, dyrkbar mark. Statsforvalter tidligere framsatt innsigelse til 

et annet boligområde sør for planområdet ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel 

med hensyn til jordvern. Tenke rundt alternative lokaliseringer, jf. KU. Se på muligheter for 

fortetting andre steder. Bruke arealer nedfor veien? Vekte hensyn – jordvern opp mot ev. 

strandsonevern. 

o May-Jorunn: revidering av KPA påbegynt i 2018, satt på pause pga. 

bemanningsutfordringer. Vid planavgrensning her, myrområde og dyrkbar mark skal 

ikke berøres i denne planen og lokalisering skal argumenteres godt. 

o Lone: Veldig nær varsling av innsigelse hvis dyrkbar mark nedbygges. Anbefaler å 

snevre inn planområdet til å kun inkludere områdene man blir å bruke.  

- Reindrift, vårbeite. Husk konsultasjonsplikten. 

o May-Jorunn: tar det med videre i planprogrammet. 

- Gamnes beskrevet som pendlersone til Tromsø, fornuftig å beholde barnehage her i den 

sammenheng. Men, huske å se Gamnes i større sammenheng med KPA – hva vil man med 

Gamnes? Ikke bare boligfeltet isolert – næring, annet? Allerede nevnt noe om dette i 

planprogram for KPA. 

o May-Jorunn: Mulighetsstudien med langtidsscenario (50+ år) om at boligstruktur 

kanskje endres, Gamnes knutepunkt og ikke Hansnes? Ses i sammenheng med 

Langsundforbindelsen. 



- Vært i dialog med Husbanken, sammenfallende interesser rundt det boligsosiale. Boligsosialt 

kan boliger for eldre være nyttig, jf. eldrebølgen og legge til rette for å bo i egen bolig. Andre 

boligsosiale hensyn man kan ivareta? Boliger for vanskeligstilte? Bruke verktøy i plan- og 

bygningsloven, f.eks. pbl § 12-7 pkt. 5 om å stille krav til utforming av enkelte boliger. 

- Veien inn mot Hansnes – fremtidige planer for den? Skolevei? Trygg av-/påstigning for buss 

vil bli viktig. 

- Lekearealer og nærmiljøanlegg. Skape møteplass/flerbruk på tvers av generasjoner, ikke bare 

barn og unge 

- Tenkt på trinnvis utbygging enda? (May-Jorunn: ikke enda) 

 

Mattilsynet 

- Kapasitet i elva? Kapasitet i Hessfjord? Vanskelig å svare ut, vet ikke noe om antall personer. 

- Vannverket må oppgraderes. 

- May-J: vann og avløp i kommunen jobber parallelt med arbeidet, god dialog 

 

Statens vegvesen 

- Ikke vegeier, men sektoransvar som faglig myndighet 

- Opptatt av samling av funksjoner på samme side av fylkesveien for å ikke øke biltrafikk på 

veinettet. Positivt med barnehage i tilknytning til et boligfelt. Slipper å kjøre barna til 

Hansnes og ev. til Hansnes og deretter pendle til Tromsø. Uheldig med mange kryssinger hvis 

man ikke samler utbyggingsområdene til samme side av veien. 

- Bussholdeplasser og trygg gangadkomst til dem viktig. Gangadkomst fra boligfelt til 

bussholdeplass. Kan settes rekkefølgekrav om dette. 

- Langsundforbindelsen. Synliggjøre hvor den kommer og hvor mange boliger som ligger på 

andre siden av sundet som ev. kan benytte denne barnehage? 

- Veier inne i boligfeltet – hvor skal man ha snødeponi for brøyting? Gode snuarealer o.l. for å 

unngå rygging i boligveien. 

 

 


