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Sammendrag 

 

Karlsøy kommune skal utarbeide en områdereguleringsplan for Vannvåg med 

formål om å tilrettelegge for fremtidig arealutvikling og boligutbygging i tettstedet, 

samt forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter langs fylkesveien.  

Karlsøy kommune har besluttet at det skal utarbeides en konsekvensutredning 

for reguleringsplanen for fagområdene naturfare (ras, snøskred og flom) og 

trafikksikkerhet for myke trafikanter.  

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet: 07.09.2022 – 

21.10.2022, og sendes til berørte grunneiere, naboer, foreninger og offentlige 

høringsinstanser. 

Eventuelle merknader til planprogrammet sendes til: 

brittcristine.mathisen@sweco.no med kopi til postmottak@karlsoy.kommune.no 

(eventuelt som brevpost til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes)

mailto:brittcristine.mathisen@sweco.no
mailto:postmottak@karlsoy.kommune.no
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1 Bakgrunn 

1.1 Formålet med planen 

Karlsøy kommune varslet i 2019 om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Vannvåg. Formålet 

med planen var å utbedre infrastruktur for samferdsel, samt regulere for bolig og offentlig 

tjenesteyting innenfor planområdet, med en hovedintensjon om å oppgradere bru over Vannvågelva 

med hensyn til myke trafikanter, samt tilrettelegge for fortetting i de eksisterende boligområdene. 

Plangrensen gikk da i overkant av fylkesvei 7916 og i bakkant av de bebygde områdene. 

I forbindelse med oppstartsvarselet i 2019 ble det gjennomført et folkemøte i Vannvåg, hvor det kom 

flere gode innspill til innhold og omfang i planarbeidet. På bakgrunn av disse innspillene har 

kommunen valgt å utvide planområdet til å omfatte alt eksisterende, regulert areal innenfor Vannvåg. 

Den nye reguleringsplanen vil dermed erstatte eksisterende planer i området, slik at disse bli 

oppdatert og i tråd med gjeldende reguleringsplaner.  

På grunn av aktsomhetsområdene for ras og skred er det lagt ned generelt forbud mot ny bebyggelse 

før ras- og skredfare er avklart og eventuelle sikringstiltak er gjennomført. Reguleringsplanen har som 

mål å avklare disse forholdene, slik at det kan legges til rette for fremtidig boligbygging.  

Dagens Fylkesvei 7916 gjennom Vannvåg er smal og fungerer som skolevei. Det går en del 

tungtrafikk langs veien, blant annet fra industriområdet i Vannavalen. På bakgrunn av dette er en del 

av hovedmålsettingen for reguleringsplanen å legge til rette for etablering av gang- og sykkelvei langs 

Fylkesvei 7916 og gang- og sykkel-bru over Vannvågelva. Utstrekningen på en fremtidig gang- og 

sykkelvei avklares i planprosessen. 

Gjeldende reguleringsplan for Vannvåg fiskerihavn ble vedtatt i 2005, men havnen er ikke utbygd i 

tråd med reguleringsplanen. Det er derfor ønskelig å fornye denne reguleringsplanen, slik at den blir i 

tråd med gjeldende situasjon og eventuelt kan legge til rette for fremtidig utbygging. 

1.2 Beliggenhet 

Vannvåg ligger på sørøstsida av Vannøya i Karlsøy kommune, og ca. 60 km nordøst for Tromsø. 

Planområdet omfatter hele tettstedet innenfor de områdene som er regulert i dag. Totalt er 

planområdet på ca. 590 daa. 
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Figur 1: Oversiktskart med planområdets beliggenhet avmerket med blå ring. Kartgrunnlag hentet fra 

Norgeskart.no. 

 

1.3 Tiltakshaver 

Karlsøy kommune er tiltakshaver, og Sweco Norge AS er engasjert til å utarbeide forslag til 

reguleringsplan på vegne av kommunen.  

1.4 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Plan- og bygningslovens §§ 4-2, 12-9 og 14-6 bestemmer hvilke planer som skal konsekvensutredes 

og hvordan disse skal behandles.  

Karlsøy kommune har vurdert at det er krav om konsekvensutredning av reguleringsplanen. 

Vurderingen er gjort på bakgrunn av planens konsekvens for viktige samfunnsmessige og 

miljømessige tema. Det er derfor besluttet at det skal utarbeides planprogram for planforslaget, som 

legges ut til offentlig ettersyn samtidig med at det varsles om oppstart av reguleringsplan. 
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Vurderingen er gjort ut fra forskrift om Konsekvensutredninger, som definerer hvilke planer som skal 

konsekvensutredes. Følgende vurderinger er gjort ut fra krav om KU etter § 6: 

 § 6 Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

 

Vedlegg 1 definerer at følgende faktor fremmer krav om konsekvensutredning:  

 25. Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 
 

Gjeldende reguleringsplan for Vannvåg er fra 1975, og er ikke konsekvensutredet tidligere. Ny 

reguleringsplan legger opp til en fortetting og utvidelse av dagens boligområder, og det vurderes at 

dette må konsekvensutredes etter forskriften. 

 

Følgende vurderinger er gjort ut fra krav om KU etter § 8: 

§ 8. Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø 

eller samfunn. 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 

tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 

tidligere planen 

 

Vedlegg 2 definerer at følgende faktor fremmer krav om konsekvensutredning:  

10. Infrastrukturprosjekter. 

b) Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg. 
 

 

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det 

ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets lokalisering og 

påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen til egenskaper ved 

virkninger nevnt i fjerde ledd.  

Vurderingen er gjort ut fra følgende kriterier jf. forskriftens paragraf 10: 

a) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofe 

 

Det vurderes at reguleringsplanen kan komme i konflikt med risiko for alvorlige ulykker som en følge 

av naturfarer som ras, skred eller flom. 

Ingen deler av planområdet er tidligere konsekvensutredet. Reguleringsplanen for Vannvåg 

Fiskerihavn vedtatt i 2005 ble vurdert å ikke falle inn under forskrift om konsekvensutredning. Hele 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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denne planen skal innlemmes i ny reguleringsplan for å oppdatere plangrunnlaget til ny plan- og 

bygningslov, men det skal ikke gjøres endringer i forhold til gjeldende plan. Det vurderes derfor at 

temaene for fiskerihavnen ikke inngår i konsekvensutredningen, men fiskeriinteresser, herunder 

samiske fiskeriinteresser, omtales i Kystsoneplanen. 

Gjeldende reguleringsplan for Vannvåg er fra 1975, og er ikke tidligere konsekvensutredet. 

Boligområdene som er regulert i planen ligger innenfor aktsomhetsområdene for ras og skred. På 

bakgrunn av dette vil planens plassering av bebyggelsesområder med tanke på rasfare inngå som 

tema i konsekvensutredningen.  

 

2 Beskrivelse av planområdet 

2.1 Planens avgrensning 

Planens avgrensning følger yttergrensen av de områdene som er regulert i Vannvåg fra før. Mot nord, 

vest og sør følger plangrensen eiendommene og dagens bebygde områder. Området som ble 

benyttet til steinuttak ved Stornes er innlemmet i reguleringsplanen. I øst ligger plangrensen i sjø, og 

følger området som er regulert til fiskerihavn.  
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Figur 2: Planens avgrensning vist med rød, heltrukken linje. 

 

2.2 Eksisterende arealbruk og nærmiljø 

Reguleringsplanen omfatter de områdene i Vannvåg som i dag er i bruk til bebyggelse og samferdsel. 

Dette omfatter eneboligområder med spredt bebyggelse, forretninger og barne- og ungdomsskolen 

som ligger nordvest for bebyggelsen. Selve vågen benyttes i dag til fiskerihavn, og er skjermet fra 

havet med moloer. Fylkesvei 7916 Nord-Fugløyveien er hovedvei gjennom tettstedet. 

Lokalveisystemet med adkomstveier til boligområdene er tilkoblet fylkesveien.  

 

Figur 3: Dagens arealbruk. (Kilde: Gislink.no) 

 

2.3 Topografi og landskap 

Vannvåg ligger i en østvendt våg, godt skjermet for vind og vær sør-øst på Vannøya/Vanna. 

Tettstedet og bebyggelsen ligger på en liten flate bestående av marine strandavsetninger, og ligger 

som en hestesko rundt Vannvågen. Bebyggelsen er for øvrig omgitt av fjellformasjoner med 

Stortinden (360 moh) i nord og Bukkheia (277 moh) i sør. Mot vest strekker det seg et dalføre opp 

mot Sørbotn, hvor elva Vannvågelva har sitt utspring, og som renner ned og gjennom Vannvåg 

sentrum. Østover er det utsyn mot havet og Fugløysundet, avgrenset av Lyngnestindan på Arnøya i 

horisonten. 
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Bebyggelsen består av spredte eneboliger plassert nede på flaten mellom fjord og fjell, og strekker 

seg i liten grad opp mot fjellsidene. Det er rikt innslag av grøntområder mellom bebyggelsen og 

naturen ligger tett på bebyggelsen, noe som gjør at landskapet oppleves som grønt og frodig. 

 

 

Figur 4: Områdets landskap. (Kilde: Google Street view). 

 

2.4 Skred og flom 

Planområdet er innenfor aktsomhetsområde for skred og flom. Deler av området er sikret i 

utløsningssonen for skred. Planområdet er også innenfor område med stor potensiell fare for 

kvikkleireskred, som er spesielt viktig med tanke på eventuell utfylling i strandsonen.  

2.5 Naturmangfold 

Området inneholder ifølge miljøstatus.no ingen spesielle verdier med tanke på naturmangfold eller 

naturmiljø.  

Tromsøpalme vokser langs fylkesvei 7916 og ned mot sjøkanten. Dette er en fremmedart med svært 

høy risiko. Arten har stort invasjonspotensiale og middels økologisk effekt.  

Fremmedarden Hagelupin er også registrert langs fylkesveien. Hagelupin vurderes til svært høy 

økologisk risiko på grunn av stort invasjonspotensial og store negative økologiske effekter knyttet til 

nitrogenfiksering/eutrofiering og fortrengning.  

Av dyrearter er det registrert krykkje på jakt etter næring i tilknytning til fiskerihavna. Dette er en art av 

særlig forvaltningsinteresse og står på Norsk Rødliste 2015 som sterkt truet.  

2.6 Naturressurser 

Fiskeri og sjømat er en viktig ressurs på øya, og stedet var et sentrum for handel og fiske allerede på 

1500-tallet. Havna er nylig utbedret ved at det er etablert nye moloer på østsiden av den opprinnelige 
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havnen, i tillegg er havnen mudret ut for å øke seilingsdybden. Dette har styrket Vannvåg som 

fiskerihavn. 

Vannøya benyttes også som helårsbeite for reindriften. 

 

2.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Følgende kulturminner er registrert innenfor planområdet: 

- ID9133-1 Fiskeværhaug. Gårdshaugen er den østre av tre fiskeværshauger på rekke langsetter 

stranda innenfor 260 meter som utgjør fiskeværet i Vannvåg i middelalder/seinmiddelalder. 

- ID158341-1 Gårdshaugen er den midtre av tre fiskeværshauger på rekke langsetter stranda 

innenfor 260 meter som utgjør fiskeværet i Vannvåg i middelalder/seinmiddelalder. Innenfor 

området er det også registrert tufter som gjør området mulig for plassering av kirkestedet i 

Vannvåg. 

- ID158323-1 Gårdshaugen er den vestre av tre fiskeværshauger på rekke langsetter stranda 

innenfor 260 meter som utgjør fiskeværet i Vannvåg i middelalder/seinmiddelalder. Gårdshaugen 

er dels skadet av veibygging og erosjon av strandlinjen. 

- ID158356-1 Innhengning, sannsynlig lokalisering av kirkested 

- ID158307-1 Fjernet hustuft. Lokaliteten er en av flere mulige lokaliteter av kirkestedet Vannvåg, 

avviklet på 1600-tallet. 

- ID158359-1 Flatmarksgrav. Funn av hodeskalle ved graving etter skjellsand. Mulig førkristen 

flatmarksgrav eller samisk gravsted.  
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Figur 5. Registrerte kulturminner innenfor planområdet. (Kilde: GISLink.no) 

 

 
Sametinget har gitt innspill til forrige oppstartsvarsel om at det i reguleringsbestemmelsene bør 
framgå at:  

«Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter 
eldre aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. 
Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.» 

 

2.8 Barn og unge 

Vannøy oppvekstsenter ble etablert mars 2015 (tidligere Vannvåg skole) og er en skole for 1. til 10. 

trinn, skolefritidsordning (SFO) og barnehage i samme bygg. Oppvekstsenteret ligger sentralt til i 

Vannvåg med kort vei til fotballbane, ballbinge, lavvo, gym/svømmehall, skiløyper og slalåmbakke.  

Det mangler i dag separat anlegg for gående og syklende på skoleveien langs fylkesvei 7916.  
 

2.9 Friområder og friluftsliv 

Vannvåg nærområde er et kartlagt, svært viktig friluftslivsområde. Dette området er nærturområde for 

folk i Vannvåg og Nord-Vannvåg. Her finnes alpinbakke, lysløype som tråkkes om vinteren, merkede 

stier opp i fjellområdene og flere populære og nokså lett tilgjengelige fjelltopper. Lysløypen på ca. 2 

km er i 2015/2016 blitt oppgradert med nye lys. Denne løypa kjøres opp og prepareres gjennom hele 
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vinteren av Vannøy sportsklubb, med startsted ved fotballbanen bak skolen. Løypa brukes mye av 

innbyggerne på Østre Vannøy. 

På fjellsiden av Bukkheia (277 moh) ligger skitrekket/alpinbakken samt området Stormyra, som begge 

brukes mye om vinteren til skilek både av skolen og av de lokale etter skoletid. I dette området ligger 

også Kuskaret, et lite vann til hvilket det går en gammel oppryddet og merket kultursti som besøkes en 

god del av skolen og andre turentusiaster. Det er og merket en tursti til Vannhaugen/Stortind (360 

moh).  

Det er og merket tursti fra Vannvåg til Susannabakkollen (utenfor avgrenset område). Denne stien 

knytter seg til resten av stinettet på Lanesøyra og fortsetter videre til Skarbruna og kyststien inn 

Skipsfjorden landskapsvernområde. Stien er mye brukt av de lokale i Vannvåg, med startsted ved 

bosenteret. Her er det satt opp skilt og kart over løypenettet. Området brukes også til jakt og fiske. Det 

kommunale vannverket ligger innover dalen ved Vannvågelva (utenfor planområdet). [Kilde: 

Miljødirektoratet, Naturbase faktaark, ID FK00011847] 

 

2.10 Samferdselssituasjon 

2.10.1 Bilrafikk og vei 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) langs Fylkesvei 7916 er i NVDB oppgitt å være 340-550 kjøretøy per døgn. 

Trafikkmengden er oppgitt på grunnlag av skjønn. Av dette er ca. 8 % antatt å være tunge kjøretøy.  

Det er trailere som kjører mellom fiskebruket og fergeleiet ved Skåningsbukt. Deler av denne trafikken 

er samtidig med når elever går til og fra oppvekstsenteret, ifølge innspill fra Vannøy oppvekstsenter.  

Veien er smal, spesielt på vinterstid, på grunn av store snømengder og høye brøytekanter. Det kan gi 

dårligere siktforhold.  Det er ingen separate anlegg for syklende og/eller gående. 

Kollektiv  

Stammen i transporttilbudet mellom ulike sentra i fylket er fylkets hurtigbåttilbud i lag med det 

regionale busstilbudet. I distriktene utgjør skoleskyssen hovedstammen i tilbudet. Skoleskyssen 

gjennomføres i hovedsak som åpne transporter, tilgjengelig for alle. (Regional transportplan for Troms)  

Hurtigbåtrute 3, som går mellom Tromsø og Skjervøy, betjener Vannvåg kai. 

Det er to bussholdeplasser innen planområdet. Bussholdeplassen Vannvåg ligger ved butikken, men 

holdeplassen er ikke opparbeidet og det mangler gangareal separert fra kjørearealet. 

Bussholdeplassen Vannvåg skole er heller ikke opparbeidet. Begge holdeplassene betjenes av rute 

440 Vannøy, som i stor grad er skolerute tilpasset skolens åpningstid, men en offentlig rute som kan 

https://www.tffk.no/_f/p1/i1288ecfe-350c-411d-a19a-6d761769e9f7/regional-transportplan-for-troms-2018-2029.pdf
https://fylkestrafikk.no/meny/planlegg-reisen/ruter-og-reisesok/reiseplanlegger/?sprak=1&from=&to=&time=16%3A12&date=5.8.2022&direction=1
https://fylkestrafikk.no/meny/planlegg-reisen/ruter-og-reisesok/reiseplanlegger/?sprak=1&from=&to=&time=16%3A12&date=5.8.2022&direction=1
https://fylkestrafikk.no/meny/planlegg-reisen/ruter-og-reisesok/reiseplanlegger/?sprak=1&from=&to=&time=16%3A12&date=5.8.2022&direction=1
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benyttes av alle.

  

Figur 1: Holdeplassen Vannvåg, ved Joker Vannvåg.  

Tabell 1: rutetabell for rute 440 Torsvåg- Kristoffervalen, i retning Torsvåg (Troms fylkestrafikk, 2022) 
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2.10.2 Trafikkulykker  

Vi har innhentet statistikk på politirapporterte trafikkulykker i perioden jan. 2013 – jan. 2022 fra Nasjonal 

vegdatabank (NVDB). Det er ikke registrert trafikkulykker i planområdet i perioden. For perioden 1989 

– 2012 er det registrert 4 trafikkulykker i NVDB (Statens vegvesen, 2022). 3 på fv7916 og 1 i tilknytning 

til Villaveien. De registrerte trafikkulykkene er politirapporterte ulykker med personskade.  

 

Ulykker må ha inntruffet på offentlig- eller privat veg, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk, 

samt involvere et kjøretøy, for å bli registrert i databanken. Det er stor underrapportering av fotgjenger- 

og sykkelulykker. Tall basert på sykehusdata og Oslo skadelegevakt viser at sykkelskader utgjør dobbelt 

så mange skader som for personer i personbil/varebil. Tall fra Oslo skadelegevakt viser rundt 11 ganger 

så mange sykkelskader som det som registreres i den offisielle statistikken. Eneulykker med fotgjengere 

er ikke definert som trafikkulykker siden det ikke er kjøretøy involvert, selv om ulykken skjer i vanlig 

trafikk. Registreringer ved Oslo skadelegevakt i 2016 viste omtrent 60 ganger så mange skadde 

fotgjengere, som det som fremkom av den offisielle ulykkesstatistikken (Transportøkonomisk institutt, 

2021).  Det er derfor usikkert om det har vært ulykker med gående eller syklende. 

2.10.3 Fartsgrenser 

Sør for Vannvåg er fartsgrensen 80 km/t, mens den nord for Vannvåg er 60 km/t. Fartsgrensen på 

fylkesveien er 50 km/t gjennom Vannvåg, med tidsavgrenset 30-sone fra Smihaugbukta til omtrent 

midt mellom Villaveien og den nye moloen.  
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Figur 6. Oversikt over veier og fartsgrenser i Vannvåg (kilde: NVDB). 

 

Figur 2r: Tidsavgrenset 30-sone. Hentet fra Google Street View, datert mai 2019 

 

Det er ikke separate anlegg for gående og syklende gjennom Vannvåg. Fylkesveien er smal med en 

veibredde på ca. 5 meter. Det er i tillegg mange direkte avkjørsler mot fylkesveien og delvis parkering 

langsmed og inntil fylkesveien. 

Fartsgrense 50 km/t 
 

Fartsgrense 60 km/t 
 

Fartsgrense 80 km/t 
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Figur 7. Fylkesvei 7916 ved Joker Vannvåg (kilde: Google Streetview). 

 

Figur 8: Fylkesvei 7916, Nord-Fugløyveien, ligger i bru over elva. Dette er også skolevei. hvor det 

mangler separat anlegg for gående og syklende.  
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3 Beskrivelse av tiltaket 

Formålet med planarbeidet er å få en oppdatert reguleringssituasjon for Vannvåg, som legger til rette 

for fremtidig utvikling av tettstedet i form av tilrettelegging av boligutbygging, samt forbedring av 

forholdene for myke trafikanter langs fylkesvei 305.  

Gjeldende reguleringsplaner.  

Gjeldende planer for området er Vannvåg (plan-ID 1975-01), Vannvåg fiskerihavn (- 1936_200406) 

og Steinuttak Stornes (1936_201208). Disse er av eldre dato og skal oppheves når 

områdereguleringsplan erstatter gjeldende planer for hele tettstedet. 

4 Aktuelle overordnede rammer, føringer og premisser 

Det kommunale plansystemet kan fremstilles slik: 

 

Figur 3: Det kommunale plansystemet, hentet fra Planlegging.no 

4.1 Kommuneplan 

Det er varslet oppstart av planarbeid i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2020-

2030. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyremøte 11. april 2019. Kommunen har behandlet alle 

innspill som kom inn, men av ulike årsaker ble planarbeidet forsinket og har stått stille siden 

2019. Oppstart varsles derfor på nytt.  

https://webhotel3.gisline.no/webplan_5423/gl_planarkiv.aspx?planid=197501
https://webhotel3.gisline.no/webplan_5423/gl_planarkiv.aspx?planid=200406
https://webhotel3.gisline.no/webplan_5423/gl_planarkiv.aspx?planid=201208
https://www.karlsoy.kommune.no/getfile.php/4440863.494.ziawmnlzlnpu7k/KPA+-+planprogram%2C+vedtatt.pdf
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Kommuneplanens arealdel for 2013-2023 er fortsatt gjeldende frem til ny arealplan er godkjent. 

Kommuneplanen anbefaler gang- og sykkelvei mellom Stornes og Munkan i Vannvåg, i henhold til 

daværende Trafikksikkerhetsplan. 

Vannvåg er også avmerket i plankartet som statlig fiskerihavn, hvor fiskerihensyn skal prioriteres. 

Vannvåg er for øvrig lagt inn med hensynssone H-910, sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt 

skal gjelde. Det skal utarbeides ny områdereguleringsplan for blant annet Vannvåg, med sikte på 

felles planlegging. 

Store deler av Vannvåg er innenfor aktsomhetsområder for skred. Kommuneplanen stiller krav om 

utarbeidelse av ROS-analyse hvor risikonivået for snø- og steinsprang utredes av faginstans. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Følgende reguleringsplaner er gjeldende innenfor planområdet: 

- 1936_197501 Vannvåg 

- 1936_200406 Vannvåg fiskerihavn 

- 1936_201208 Steinuttak Stornes 

Det er for øvrig ikke pågående planarbeid innenfor planområdet. 

Kommunedelplan for sjøområdet - interkommunal kystsoneplan dekker sjøområdet i havna i 

Vannvåg, men området er Detaljeringssone hvor vedtatt reguleringsplan fortsatt skal gjelde. 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_5401/gl_planarkiv.aspx?planid=0143
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Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022-2032 er til høring og offentlig ettersyn. Kystsoneplanen angir 

hvordan sjøarealene (pbl. § 1-2) skal brukes og vernes, og hvilke hensyn som skal ivaretas ved 

disponering av arealene. Planen dekker sjøområdene, men bruk og vern skal ses i sammenheng på 

begge sider av strandlinjen. Kystsoneplanen med plankart og bestemmelser er bindende for alle nye 

tiltak innenfor planområdet, jf. pbl. § 11-6. Planen gjelder på vannflaten, i vannsøylen og på 

sjøbunnen. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men gir føringer for rettslige og faglige 

vurderinger av plankart og bestemmelser. Kystsoneplanen gjelder ved motstrid foran 

Kommuneplanens arealdel 2013 – 2023 - Karlsøy kommune. Ved motstrid gjelder reguleringsplaner 

og bebyggelsesplaner foran Kystsoneplanen, med mindre annet fremgår av denne planen. 

 

4.3 Overordnede føringer  

4.3.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 

som skal følges opp i planleggingen etter plan- og bygningsloven. Det fremheves fire store 

utfordringer, å skape et bærekraftig velferdssamfunn, et økologisk bærekraftig samfunn, sosialt 

bærekraftig samfunn og et trygt samfunn for alle. FN’s 17 bærekraftsmål skal være det politiske 

hovedsporet for å ta tak i utfordringene. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/c9c753235a314174b444f2a547644a58
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
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Planprosessen skal gjøres tilgjengelig og forståelig. Det skal legges spesiell vekt på å tilrettelegge for 

barn, unge og grupper som ikke i stand til å delta direkte. Samiske interesser skal sikres deltagelse i 

planprosessen. Innsigelsesmyndigheter skal involveres tidlig. 

Samfunnet må omstilles til et lavutslippssamfunn tilpasset endret klima. Dette gjøres bl.a. gjennom 

fortetting, transformasjon, effektiv arealbruk og samordning med transportsystemet. 

Det skal legges rette for sykling og gange, bl.a. gjennom trygge skoleveier. Det skal også 

tilrettelegges for transportløsninger for grupper som er mindre mobile. Boliger, næringsvirksomhet, 

arbeidsplasser og tjenestetilbud lokaliseres i eller tett på sentrum, med god tilrettelegging for kollektiv, 

sykkel og gange. Barn og unges interesser skal ivaretas gjennom en arealplanlegging som skaper 

trygge, attraktive og aktivitetsfremmende bomiljø. 

Høye alternativer fra nasjonale klimafremskrivninger skal legges til grunn for arbeid med 

klimatilpasning. Våtmarker, myrer, elvebredder og skog er viktig å ivareta i arealplanleggingen for å 

dempe effektene av klimaendringer. 

Det skal legges til rette for verdiskapning og næringsutvikling. 

Det skal stimuleres til grønn omstilling, innovasjon og vekst, samt et inkluderende arbeidsliv. 

Det skal identifiseres og tas hensyn til viktig naturmangfold, friluftsområder, overordnet grunnstruktur, 

kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i planlegging. 

Arealbruken i strandsonen langs sjøen og vassdrag skal vurderes i et helhetlig og langsiktig 

perspektiv. Vassdragenes potensial for å håndtere overvann og flom utnyttes. 

Drikkevannskilder skal hensyntas og beskyttes i planlegging. 

Det skal legges vekt på å bevare naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutvikling. 

Det skal tilrettelegges for gode leveområder for ville, pollinerende insekter. 

Det skal tilrettelegges for variert befolkningsstruktur gjennom tilgang på boligtomter som grunnlag for 

tilstrekkelig variert og sosial boligbygging. Det skal tas boligsosiale hensyn gjennom krav til 

boligstørrelse og nærområde. Kommunen skal planlegge for et tilbud av tilrettelagte boliger for eldre 

og personer med nedsatt funksjonsevne. Kommunen skal ha en aktiv i og helhetlig tilnærming til 

utvikling av en aldersvennlig kommune. Universell utforming legges til grunn i planlegging av 

omgivelser og bebyggelse. 

Eldre bebyggelse vurderes som ressurser i en sirkulær økonomi. 

Det skal vektlegges å ivareta byrom og blå-grønn infrastruktur. 

4.3.2 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag  

Det er ikke vernede vassdrag i planområdet (miljostatus.miljodirektoratet.no/vernede-vassdrag/ ) 

4.3.3 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen   

Strandsoneforvaltningen skal bidra til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. 

Retningslinjene skal bidra til at det tas hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/vernede-vassdrag/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-28-1666?q=Statlige%20planretningslinjer%20for%20differensiert%20forv
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allmenne interesser i strandsonen og at unødvendige bygging langs sjøen unngås, jf. Plan- og 

bygningslovens paragraf 1-8. Strandsonen gir grunnlag for næring og bosetting langs kysten, 

kommunene må balansere disse interessene i planleggingen. 

I 100 meters belte fra sjø er det ikke tillatt iverksette oppføring, riving, endring, endret bruk og andre 

tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, terrenginngrep eller opprettelse og endring av 

eiendom. Dersom kommunen har åpnet for utbygging og fastsatt byggegrenser i kommuneplanens 

arealdel eller reguleringsplan gjelder ikke lovens byggeforbud. I området med lite utbyggingspress og 

mye tilgjengelig strandsone, kan det større grad godkjennes nye tiltak. I Troms skal utbygging bare 

tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. I områder uten press vil det være enklere for 

kommunene å gi tillatelse til å bygge enn i områder der presset er stort. 

Kommunene skal legge retningslinjene til grunn for planlegging og behandling av 

dispensasjonssøknader. Avklaring av arealbruk skal skje gjennom planlegging, ikke 

dispensasjonssøknader. Utbygging bør konsentreres til etablerte byggeområder. Bolig-, sentrums- og 

næringsutvikling bør prioriteres foran arealet til fritidsboliger. Ved lokalisering av næringsområder, bør 

det vektlegges om næringer og næringsvirksomhet som bidrar til økt lokal verdiskapning trenger 

tilgang til sjøen. 

Mulighetene for allment friluftsliv bør trygges og forbedres. Det bør legges stor vekt på å opprettholde 

og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen. I planleggingen for allmenn tilgjengelighet til sjøen bør 

det legges vekt på hensyn til universell utforming. 

I tettsteder skal behovet for fortetting, sentrums- og byutvikling tillegges vekt. Strandsonen kan være 

en ressurs i utviklings- og transformasjonsprosesser for å øke attraktiviteten i sentrum. 

Byggeforbudet i 100-metersbeltet gjelder til annen byggegrense er fastsatt. Ved fastsetting av annen 

byggegrense skal det gjennomføres en kartlegging av de konkrete strandsoneverdiene. Virkningene 

av utbygging for naturmangfold, friluftsliv, landskap, kulturmiljø og andre allmenne interesser skal 

vurderes grundig. Disse verdiene skal synliggjøres i planen. 

Kommunene skal vurdere om tidligere vedtatte byggeområder i strandsonen, som ikke er utbygd, skal 

opprettholdes eller tas ut av kommuneplanen. 

Eldre reguleringsplaner som gir mulighet for utbygging i strid med retningslinjene, bør revideres eller 

oppheves. 

Det bør ikke tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn 

ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturmiljø og landskap. Der det tillates bygging, bør hensynet 

til andre interesser ivaretas best mulig. 

Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser skal tillegges vekt i. Arealer til bolig-, sentrums- og 

næringsutvikling bør som et utgangspunkt prioriteres foran arealer til fritidsboliger. 

Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, 

næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. Slik tiltak bør samles og lokaliseres i tilknytning til annen 

bebyggelse. Felles brygger og naust bør prioriteres. 

Terrenginngrep bør ikke tillates på arealer som har spesiell verdi forbindelse med friluftsliv allmenn 

ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturmiljø om landskap. 
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4.3.4 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  

Viktig nasjonale mål er å: 

Sikre oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som 

har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende 

kunnskap om barn og unges behov. 

Ivareta det offentlige ansvaret for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den 

enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

Krav til den kommunale planleggingsprosessen: 

Kommunen skal: 

a) Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 

bygningsloven. 

b) Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet. 

c) Utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt. 

d) Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram 

og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta 

 

Krav til fysisk utforming: 

Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:  

a) arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. 

b) I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 

Dette forutsetter bl.a. at arealene: 

- Er store nok og egner seg for lek og opphold 

- Gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 

- Kan brukes av ulike aldersgrupper og gir mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne 

 

c) Kommunen skal avsette tilstrekkelig, store nok og egnet areal til barnehager. 

d) Ved omdisponering av arealer som i planer avsatt til fellesarealer eller friområde som er i bruk 

eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146/
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4.3.5 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  

Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og 

bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal 

også bidra til klimatilpasning. 

Formålet med planretningslinjene er å: 

a) Sikre at kommune prioriterer arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og bidra til 

klimatilpasning ivaretas som hensyn i planleggingen etter plan- og bygningsloven. 

b) Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 

c) Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveining og samordning når 

utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andrehensyn eller 

interesser. 

 

Kommunene skal i sin overordnede planlegging innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp 

av klimagasser, der det også tas hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet. 

Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet for å møte klimaendringene, 

gjennom å sikre at kommuner unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og ulemper, og tar nytte av 

eventuelle fordeler som følge av endringer i klimaet. 

Det skal i alle planer etter plan- og bygningsloven gjøres rede for hvilket kunnskapsgrunnlag som 

legges til grunn for planleggingen. Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye 

alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. Dette er nærmere forklart i veiledere 

og de fylkesvise klimaprofilene. Planmyndigheten må selv vurdere behovet for å supplere nasjonal og 

regional informasjon med kunnskap om lokale forhold, herunder tidligere uønskede naturhendelser. 

Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan være utsatt for farer, f.eks. flom og skred. 

Utbygging kan også øke påkjenningen for nedenforliggende arealer. For å forebygge tap av liv, helse, 

kritisk infrastruktur og materielle verdier, er det nødvendig at det, gjennom risiko- og 

sårbarhetsanalyser tidlig i planprosessen vurderes om klimaendringer gir endret risiko- og 

sårbarhetsbilde. 

Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting eller transformasjon, skal det vurderes om 

hensyn til endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger og ivaretakelse 

av økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, som også kan bidra til økt kvalitet i 

uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer 

og forsvarlig overvannshåndtering. 

Bevaring, restaurering eller etablering av naturbasert løsninger (slik som eksisterende våtmarker og 

naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng m.v.) bør vurderes. 

Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469?q=klima-%20og%20energiplanlegging%20og%20klimatilpasning
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4.3.6 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 

bærekraftige tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 

livskvalitet. Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i 

bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med 

mindre arealkonflikter. Utvikling av nye, større boligområder må sees i sammenheng med behovet for 

infrastruktur. I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurdere det som 

nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert 

bosettingsmønster. 

Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. Effektiv og sikker 

trafikkavvikling og god fremkommelighet for næringstransport må vektlegges i planleggingen. 

I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grøntstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig 

naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. Kulturminner og kulturmiljø 

bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen. 

Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem skal omfatter alternativvurderinger som 

beskriver konsekvenser for miljø og samfunn, herunder samfunnsøkonomiske virkninger. 

Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelige for alle, og ta hensyn til den delen 

av befolkningen som har lav mobilitet. 

Ved forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, eller viktig areal for naturmangfold, 

grønnstruktur eller friluftsinteresser, bør potensialet for fortetting og transformasjon være kartlagt. 

Planer i strid med retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelser eller innvending, ved konflikter med 

nasjonale eller vesentlige regionale interesser. 

4.3.7 Fylkesplan for Troms 

Formålet med Fylkesplan for Troms 2014-2025 er å etablere et felles og omforent grunnlag for den 

strategiske utviklingen av Troms fylke. Fylkesplanen skal som regional plan, jf. pbl § 8-2, legges til 

grunn for kommunal planlegging og virksomhet i regionen. 

Næring og kompetanse 

Viktige utfordringer: kompetanse og rekruttering, infrastruktur, spredt bosetting, næringsstruktur og 

mangel på risikovillig kapital. 

Næringslivet i Troms er (indirekte og direkte) i stor grad basert på utnytting av naturressurser. 

Næringsaktivitet basert på naturressursene krever i økende grad kompetanse og kompetent 

arbeidskraft. 

I den nasjonale nordområdepolitikken trekkes bl.a. følgende næringsområder frem: • Fiskeri, havbruk 

og marin næringsutvikling • Fornybar energi • Sjøtransport og maritim næringsvirksomhet inkl. 

leverandørindustri • Reiseliv • Arktisk landbruk • Landbasert næringsutvikling 

Arbeidskraft 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-09-26-1222?q=samordnet%20bolig-,%20areal-%20og%20transportplanlegging
https://www.tffk.no/_f/p1/i34f7442e-74e1-449a-96a7-521fd3b44165/fylkesplantroms_2014-25.pdf
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Nord-Norge har mangel på arbeidskraft, som kan være et hinder for bedrifters utvikling og vekst. 

Tilgang på arbeidskraft betinger utvikling av attraktive lokalsamfunn i vid forstand. Tilgang på bolig er 

avgjørende for kunne flytte til et sted for å arbeide. Toinntektsfamilier fordrer bredde i 

arbeidsmarkedet. 

Samferdsel 

Fylkesvegnettet i Troms har store behov for vedlikehold, med store etterslep. Utilstrekkelig 

transportinfrastruktur hindrer en positiv utvikling i landsdelen. I rapporten «Sjømattransporter i Troms» 

vises betydningen veiinfrastruktur har for næringsutvikling. Også kommunal infrastruktur som for 

eksempel næringsarealer, industrikaier, veg, vann og avløp m.m. og kommunikasjonsinfrastruktur er 

viktig for å sikre en positiv utvikling i Troms. Tilstrekkelige frie midler for fylkeskommunene og 

kommunene er viktig for å skape handlingsrom for egne prioriteringer. Samtidig er det nødvendig at 

både fylkeskommunen og kommunene kontinuerlig innretter sine tjenestetilbud slik at 

handlingsrommet for egne prioriteringer til lokal og regional utvikling blir størst mulig. 

  

Figur 4: Sjømattransporter i Troms, Transportutvikling AS, 2012, hentet fra Fylkesplan Troms 2014-25 

Arealpolitikk og -forvaltning 

Målet i fylkesplanen er at arealforvaltningen skal være forutsigbar og legge til rette for god og 

bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i 

kommunene. 

I spredtbygde områder er mange av utfordringene i arealplanlegginga knyttet til ønske om spredt 

bolig- og fritidsbebyggelse, samt tiltak (energi, bergverk) i og nært inngrepsfrie områder. Store deler av 

landarealet ligger langs kystlinja og særlig i kystnære sjøområder er det etter hvert blitt tiltakende 

interessekonflikter. Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen er videreført og strammet inn 

gjennom ny plan- og bygningslov og gjennom statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
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strandsonen langs sjø. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til naturmiljø, kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Fylkeskommunen bidrar bl.a. gjennom tilskudd til regionalt plankontor i Nord-Troms til utarbeiding og 

rullering av kommuneplanens arealdel. 

Prosjektet «Kystplan Troms» har som mål at alle kommuner i fylket innen få år skal ha en oppdatert 

arealplan for sjøområdene. 

Klimatilpasning vil bli mer sentralt framover. I «Klimaprosjekt Troms» utvikles det to konkrete verktøy 

til bruk i regional og kommunal planlegging: «Klimaprofil Troms» og «Klimahjelperen».  

«Klimaendringene vil for Troms særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og 

økte problemer med overvann; endringer i flomforhold og flomstørrelser; jordskred og 

flomskred, samt havnivåstigning og stormflo» 

(klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/troms ). 

Utdrag fra Klimahjelperen: 

REGULERINGSPLAN  

Hvorfor: 

Dersom kommuneplanens arealdel viser potensiell fare som en følge av klimaendringer, må dette 

nærmere detaljeres og undersøkes i reguleringsplanarbeidet.  

• Hvis det er vedtatt klimatilpasningstiltak i kommuneplanen, må det følges opp, for eksempel 

bestemmelser for overvannshåndtering, kotehøyde etc.  

• Klimatilpasning skal vurderes for nye tiltak i gjeldende reguleringsplaner dersom hensynet til et 

klima i endring ikke er godt nok vurdert i forbindelse med utarbeidelse av planer. Dette gjelder også 

for søknad om tiltak og fradelinger.  

Hvordan:  

• Reell fare skal kartlegges på siste plannivå. I reguleringsplan skal man ha kunnskap/ skaffe seg 

kunnskap om reell fare knyttet til konsekvensene av et klima i endring som det aktuelle området er 

utsatt for. Faren for flom, skred og stormflo skal detaljkartlegges og tallfestes på nivå med de 

gjentaksintervallene og sikkerhetsklassene som er gitt i Byggteknisk forskrift (TEK 17). Planen gir 

grunnlag for å styre ny utbygging utenom områder der det er fare for naturhendelser som en følge 

av klimaendringene.  

• Fareområder skal derfor alltid vises med hensynssone i reguleringsplan. Det kan angis 

hensynssoner i reguleringsplan selv om det ikke er vist slike i kommuneplanens arealdel. 

 • Funn fra ROS-analysen skal legges til grunn ved utforming av bestemmelser og hensynssoner. 

Aktuelle bestemmelser er: – Hensynssoner i reguleringsplanen (pbl § 12-6). – Bestemmelser i 

reguleringsplanen (pbl § 12-7, nr. 2, 4, 9, 10, 11 og 12). – Bestemmelser til arealformål (pbl § 12-5) 

• Begrensninger i bruken av arealer knyttet til klimaendringene og eventuelle klimatilpasningstiltak 

konkretiseres ved bruk av bestemmelser og hensynssoner, f. eks knyttet til lokal 

overvannshåndtering. 

https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/troms
https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/troms
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/klimahjelperen.pdf
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Arealpolitiske retningslinjer 

Næringsutvikling og nordområdepolitikk:  

I arealplanlegging og -forvaltning skal det legges vekt på å sikre arealressurser på sjø og land som 

kan gi grunnlag for bærekraftig verdiskapning, næringsutvikling og sysselsetting. Kartlegging, 

identifisering og verdivurdering skal ligge til grunn og tiltak skal avveies mot ikke-kommersielle 

interesser 

Senterstruktur, by- og tettstedsutvikling, arealbruk:  

Lokalisering av boligområder, arbeidsplasser og handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og 

tjenesteyting), samt offentlige tjenester (skole, barnehage, helse og omsorgsinstitusjoner m.m.) skal 

skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og infrastruktur, lavest mulig energi- og 

transportbehov og redusert bilavhengighet.  

Mål om å ta persontransportvekst med kollektivtrafikk, gang og sykkel må legges til grunn for 

arealplanlegging.  

Ved ønske om tiltak i hittil ubebygde områder, skal det alltid først vurderes om utbyggingsbehovet kan 

løses innenfor allerede avsatte byggeområder. Offentlighetens tilgang til strandsonen skal vektlegges.  

Folkehelse:  

Enkel tilgang for alle til natur- og friluftsområder og gode møteplasser for fysisk aktivitet og sosialt 

fellesskap vektlegges. 

Tettsteder i Troms skal ha gode miljøkvaliteter, universell utforming, sammenhengende 

grøntstrukturer og sammenhengende hovednett for gående og syklende. 

 

4.3.8 Regional transportplan for Troms 2018-2029  

Regional transportplan Troms er en plan etter plan og bygningslovens kapittel 8. Vedtatt regional plan 

skal, jf. pbl §8-2, legges til grunn for for kommunal planlegging og virksomhet i regionen. En regional 

plan er ikke juridisk bindende, men kan være grunnlag for innsigelse. Regional transportplan ligger tett 

opp til nasjonale retningslinjer og forventninger, og er således i tråd med hva kommunene uansett må 

følge opp.  

Det er ikke knyttet regional planbestemmelse til planen. Regional transportplan Troms 2018-2029 

synliggjør utfordringer og muligheter for underliggende områder innenfor samferdsel.  

Gjennom mål og strategier trekker Regional transportplan opp langsiktig transportpolitikk, og angir 

prinsipper og legger føringer for prioriteringer i detaljerte handlingsprogram. Gjennom regional  

transportplan vil fylkeskommunen synliggjøre mål og krav til alle deler av transportsystemet, samtidig 

som regional transportplan skal gi innspill til prosesser og planarbeid i stat og kommune. Et stort 

etterslep på fylkesvegnettet, tunnel- og bru utbedring, uløste rassikringsoppgaver både på riks- og 

fylkesveg, strategisk utvikling av riksvegnett og videre utvikling av sentrale knutepunkt for sjøfart og 



  

   

 
 

25(54) 
 

PLANPROGRAM 

06.09.2022 

 

 

 

 

MBC \\notosfs001\oppdrag\32412\10210511_reguleringsplaner_karlsøy_kommune\001_områderegulering_vannvåg\06 dokumenter\32 plan og prosess\06 
planprogram\planprogram vannvåg til høring.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

lufttransport, samt overgangen til 0- og lavutslipps kollektivtransport utgjør hovedutfordringene for 

Troms i kommende planperiode.   

 

Verdiskapningen og omsetningen innenfor fiskeri og havbruk forventes å fortsette, særlig innenfor 

havbruk. Samtidig som transporten har betydning for verdiskapning og bolyst, medfører også 

transporten kostnader i form av forurensing, kø og støy. Det er derfor også viktig å ha fokus på hva 

som kan gjøres for å redusere transportbehov, samt redusere de miljømessige konsekvensene av 

transport. 

Mål og strategi  

Troms fylkeskommune slutter seg til målsetningen i Nasjonal transportplan. I tillegg foreslås følgende 

hovedmål for planperioden 2018-2029:   

Transportsystemet i Troms forvaltes og utvikles på en måte som bidrar til en god samfunnsutvikling, 

understøtter næringslivets konkurransekraft og omstilling til lavutslippssamfunnet.   

 

Mål for regional transportpolitikk:   

Velfungerende sentra skal være motorer for regional utvikling. Innenfor sentra og mellom sentra skal 

transportnett være trafikksikkert og ha en god helårlig standard på vegnettet og et kollektivtilbud som 

ivaretar transportbehov for befolkning, skoleskyss og næringsliv.   

 

Rapporten «Status 2017 – Næringstransporter i Troms» gir ny og oppdatert kunnskap vedrørende 

nærings- og godstransporter i fylket, basert på data fra 2016  

Hovedfunn i rapporten:  

 Transportstrømmene øker  

Transportstrømmene på vegnettet i Troms øker både på riks- og fylkesvegnettet. FV 863 Tromsø- 

Hansnes er blant fylkesvegstrekningene med størst næringstransport. Disse fylkesvegene får sine 

transportstrømmer fra mindre fylkesveger, så hele fylkesvegnettet er en forutsetning for samfunns- og 

næringsutvikling.  

 Stor vekst i fergetrafikken: Fra 2014 til 2016 har det vært en vekst i tungtrafikken (kjøretøy > 14 m) 

med ferge på nærmere 7.000 kjøretøy. Dette tilsvarer en samlet vekst på 36 % i Troms fylke.  

 Dagligvaredistribusjonen vokser – er største enkeltsektor  

Mye av transportarbeidet som tidligere gikk via lager i Narvik, går nå via Tromsø.  

 Betydelig økning i havbruksnæringens slakteriproduksjon og transportarbeid. Produksjonen i 

merdene har økt med 18 % fra 2014, mens slaktet kvantum av rund fisk har økt med 31 %.  

 Verdien av produsert laks i Troms økt med 82 % fra 2014 til 2016, -fra ca. 5 mrd. til ca. 9 mrd. Nå 

dobbelt av verdi på tradisjonelt fiskeri (hvitfisk og pelagisk).  
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 Mer lokal avfallsgjenvinning og mindre veitransport Som følge av at en større del av avfallet 

gjenvinnes i Troms er transportarbeidet på vei redusert med ca. 9 % fra 2014.  

 Øst-vest transporter er viktige for transport av sjømat og dagligvarer, men også landbruksvarer og 

avfall.  

 Havnene: For de 5 største havnene i Troms fylke har det i to-årsperioden vært en vekst i 

utskipningene på ca. 634.000 tonn (+24 %).  

 Reiseliv og sjømat er viktige næringer i Troms. Det forventes en positiv utvikling i begge næringene, 

både sommer og vinter. Økt vinterturisme faller delvis sammen med høysesong for fangstnæringen. 

Dette medfører at enkelte vegstrekninger belastes ekstra mye i perioder, og at busser med turister 

som stopper for f.eks. fotografering kan være til hinder for næringstransport, - og omvendt, det gjør det 

viktig med tiltak som gir plass til begge.  

Kollektiv 

Hovedutfordringen for kollektivtilbudet fremover vil være økonomiske rammer. Betydelig 

kostnadsøkning for drift av kollektivtransport er en nasjonal utfordring. De statlige overføringene til 

fylkeskommunene kompenserer ikke denne kostnadsøkningen. Det forventes en kostnadsøkning i 

driftskontraktene og et økende behov for investeringer knyttet til infrastruktur (ladestasjoner for buss, 

ladepunkter på fergekaiene o.l.). Utenom de regionale rutene, består busstilbudet i distriktet stort sett 

av ruter som er lagt opp for å dekke den lovpålagte skoleskyssen. Omlegging og sentralisering av 

skolestrukturen har medført at behovet for skoleskyss har økt dramatisk de siste 10 årene, og dette er 

en trend som antas å ville fortsette inn i neste 12-års periode. 

Ferge  

Fra og med 1.5.2014 er alle fylkesvegsambandene i Troms konkurranseutsatt. Det er trafikkvekst i ulik 

grad i de ulike sambandene, fra en årlig trafikk økning på 0,3% per år til en økning på 4,4% per i 

perioden 2010-2015. Stadig økende krav til kapasitet, åpningstid og tilgjengelighet er en utfordring 

samtidig med at de økonomiske rammen reduseres.  

For å kunne tilby næringslivet forutsigbar tilgjengelighet til transport med fergene, vil det være viktig at 

man i kommende anbudsperiode legger til rette for større grad av trafikkstyring og at man søker å 

begrense veksten i privatbiltrafikken. Tiltak som forhåndsbestilling eller fortrinnsrett for tidskritisk 

transport (eksempelvis fersk fisk) kan også bli vurdert.  

I prosessen fram mot utlysing av nye anbud vil det være viktig å få belyst mulige tiltak for å 

effektivisere driften av fergesambandene, redusere kostnaden og opprettholde et tilfredsstillende 

tilbud.  De fleste av sambandene i Troms vil kunne håndtere en årlig trafikkvekst på 2% per år i 

perioden, uten at det oppstår et kritisk behov for å styrke tilbudet. Det er forventet fortsatt stor vekst i 

sjømatnæringen i fylket, og flere av aktørene i denne næringen er lokalisert slik at de er avhengige av 

fergetransport både for å få varer inn til sine produksjonsfasiliteter og for å få sine produkter ut til 

markedet.  

I noen av sambandene har veksten i privatbiltrafikken vært langt ut over det befolkningsutviklingen 

skulle tilsi og at denne trafikken begynner å skape kapasitetsproblemer bl.a. for næringstransporten. 

Det vil derfor bli stadig viktigere å sikre at næringstransporten får forutsigbar og sikker tilgang til 

fergetransport der dette er nødvendig. 
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Hurtigbåt  

Regulariteten i båtrutene er meget høy, selv om det i perioder kan forekomme innstilte avganger på 

grunn av vær eller isgang.  Rute 2 og 3 har en svært viktig funksjon i å tilby avganger med mulighet for 

å reise fra nord og sør i fylket til Tromsø, med retur samme dag.  En realisering av 

Langsundforbindelsen vil bety at Finnkroken, som i dag anløpes av rute 3, vil få fastlandsforbindelse. 

Samtidig vil kollektivknutepunktet bli flyttet fra Stakkvik til den nye fergekaien nord på Reinøya.  

For flere av de minste stedene som anløpes, må man påregne at trafikkgrunnlaget i framtiden 

nærmest utelukkende vil bestå av hytteeiere. Behovet for flere anløp i uken vil på enkelte plasser falle 

bort som følge av at det ikke lenger er fastboende på disse stedene.   

I tillegg til den rutegående delen av kollektivtrafikken, ytes det pasienttransport, tilrettelagt skoleskyss, 

transporttjenesten for funksjonshemmede og Trygt hjem for en 50-lapp.   

Mål:  

 Øke kollektivtransportens andel av den samlede persontransportens i fylket.  

 Videreføre hovedtrekk i dagens rutetilbud som en minimumsløsning innenfor stadig strammere 

økonomiske rammer. 

Pågående kartlegging av infrastruktur viser avvik mellom dagens krav til holdeplasser og knutepunkt 

og den faktiske tilstanden på infrastruktur, både i forhold til trafikksikkerhet og universell utforming. 

Behovet for oppgradering av infrastrukturen er betydelig større enn tilgjengelige midler. Kostandene 

for etablering av holdeplass, byttepunkt eller knutepunkt er avhengig av forholdene på de arealene 

som det skal bygges på og kan derfor føre til svært ulike kostnader pr. utbedring.  

Faktorer som påvirker kostnadene, vil være;  

 Erverv av areal, med dagens krav til busslomme vil det minimum være behov for 350m2.  

 Behov for planprosess for å få nødvendige arealavklaringer  

 Eksisterende infrastruktur i bakken; vann, avløp, overflatevann, strøm, fiber m.m.  

 Terrengtilpassing og grunnforhold  

 Behov for andre tiltak på eller tilknytting anlegget; tilgang til strøm, gangadkomst, sykkelveg, fortau 

m.m.  

For å sikre at flest mulig kan bruke en holdeplass må den bygges iht. krav til universell utforming. 

Minstekravet til universell utforming er (mulig å ivareta på) en plattform for å stå å vente på bussen. 

Krav til plattform er en bredde på 2,5m og 16-18 cm på kantsteinshøgde.  

 

Vegbredder  

Omlag 4 % av fylkesvegnettet er definert som en-feltsveg (4,5 m i vegnormalen). I underkant av 60 % 

av fylkesvegnettet har en vegbredde som er større enn vegnormalkravene til en-feltsveg og mindre 

enn vegnormalkravene til to-feltsveg (6,5 m i vegnormalen). Disse vegene kan imidlertid merkes med 
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gul midtlinje når det har en asfaltert vegbredde på minst 6,0 meter. Kun 37 % av fylkesvegnettet 

oppfyller vegnormalkravene til to-feltsveg.   

Flaskehalser  

Smal veg og krappe horisontalkurver mange steder gjør at store kjøretøy ikke kan holde ønsket 

fartsnivå, og problemer med framkommelighet vinterstid kan oppstå i bakker med stigningsgrad godt 

under 8 %.   

 

Tilrettelegging for gående og syklende  

Det er behov for bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesvegnettet både for å få sikrere 

skoleveger for barna og for å få sammenhengende gang- og sykkelvegnett.  

Det er nasjonale mål at økning i fremtidig transportbehov skal tas av annet enn personbil. Ikke bare ut 

i fra et folkehelseperspektiv, men også i et bredt miljøperspektiv, er det store samfunnsgevinster å 

hente med økt andel av reisende som sykler eller går.  Fylkeskommunens ansvar ligger på rollen som 

vegeier og som planmyndighet.     

Vegeier:  

Infrastrukturen for gående og syklende er ikke tilfredsstillende på fylkesvegene. Det er også store 

etterslep i veivedlikehold. Det er store investeringsbehov for å kunne forbedre trafikksikkerheten og 

fremkommeligheten både for gående og syklende. Syklende og gående har også ulike behov, de er to 

ulike grupper.  

Gående: Ofte må de gående benytte veibanen, utfordringene er biltrafikk, smale veger med dårlig sikt. 

Fortau er et godt tiltak for gående, men er ikke tiltak for syklende. I by og tettsted er det behov for 

sammenhengende gangnett og bedre vintervedlikehold.   

Syklende: Fortau skal ikke være en del av sykkelruter. I tettsted er det behov for sammenhengende 

sykkelvegnett og bedre vintervedlikehold.  Utenfor tettbebygde områder med lavt trafikkgrunnlag av 

gående og syklende, kan kombinert gang- og sykkelveg benyttes. I noen boligområder, der det er lav 

trafikkgrunnlag og nedsatt fartsgrense, kan syklende benytte gatearealet dersom det ikke finnes areal 

til adskillelse.    

Avstandskrav for rett til skoleskyss; 2 km for elever i 1. klasse, 4 km for elever fra 2. til 10. klasse og 6 

km for elever i videregående skole. De som ikke har skyssrett, bør ha en sikker skolevei der de kan gå 

eller sykle til/fra skolen. 

Mål og strategi – aktiv transport:  

1. Hovedmål i nasjonal gåstrategi: Det skal være attraktivt å gå for alle. Målet innebærer at alle 

grupper i befolkningen skal oppleve at det er attraktivt å gå, og at det er lagt til rette for at de kan gå 

mer i hverdagen. Flere skal gå mer.  

2. Sykkelstrategiens hovedmål: Flere skal sykle oftere. Sykling skal bli en mer trafikksikker 

transportform gjennom infrastrukturtiltak. Mål for sykkelandel i distriktene: Gjennomsnittlig sykkelandel 

på 6 % innen 2030.  
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3. Bedre trafikksikkerhet og trygghet for gående og syklende langs skoleveg på fylkesvegnettet. 

Trafikksikkerhet  

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen. Den dominerende ulykkestypen på 

fylkesvegnettet er utforkjøringer. Ulykker med fotgjengere utgjør heldigvis en liten andel av ulykkene, 

men alvorlighetsgraden (andel med drepte og hardt skadde) er derimot høy. For å forbedre 

sikkerheten for myke trafikanter bør utbygging av gang- og sykkelveger fortsatt prioriteres høyt på 

strekninger i tettbygde områder, og spesielt på strekninger som er skoleveger.  

Trafikksikkerhetsutvalget i Troms vil i planperioden arbeide for at flere kommuner i fylket skal bli 

sertifisert som Trafikksikker kommune (TK) (www.trafikksikkerkommune.no). 

Skredsikring  

Utfordringen med å finansiere skredsikringstiltak er enorm gitt dagens statlige rammeoverføringer til 

skredsikring av fylkesvegene. Radarvarsling, kunstig skredutløsning via skredtårn o.l., vegstenging og 

andre tiltak kan redusere kostnader til investering, men innebærer også at man må tenke nytt med 

hensyn til drift og vedlikeholdsrammer.  

Mål og strategi – Fylkesveg  

Mye av infrastrukturen på fylkesvegnettet i Troms er langt over 20 år gammelt. Til tross for at 

vedlikehold er prioritert, fortsetter forfallet å øke. Troms fylkeskommune legger derfor til grunn en 

investeringsstrategi som prioriterer vedlikehold og utbedring av fylkesvegnettet fremfor investering i 

nye veglenker (Vedlikehold- og utbedringsstrategi). Dette øker muligheten for å stanse etterslepet, 

prioritere tunnelsikkerhet og bruvedlikehold.   

 

 Vedlikehold- og utbedringsstrategien vil prioritere følgende:  

 Stanse forfall på vegnettet  

 Tunnel- og bru, høytrafikkerte fylkesveger, vedlikehold og opprettholdelse av standard  

 «Fra kyst til markedstrategi» med punktutbedring og vedlikehold på viktige strekninger for 

næringstransport.  

 Etter at påbegynte og kontraktfestete prosjekter er ferdigstilt, begrenses investeringstiltak til å 

oppfylle standardkrav, lov - og forskriftfestete behov, bompengepakke (avtaler), trafikksikkerhet og 

akutte tiltak for å hindre vegbrudd, samt skredsikring.  

 

Hovedmål:  

1. Fylkesvegnettet skal være trafikksikkert og ha god fremkommelighet for alle trafikanter. Rammen til 

drift- og vedlikehold på fylkesvegene må ha et nivå som gjør det mulig å stanse veksten i forfallet.  

2. Høytrafikkerte fylkesveger og viktige strekninger for næringstransport skal ha god framkommelighet 

og tilstrekkelig helårsdrift. Skredsikring og redusere flaskehalser må prioriteres for å bedre 

framkommelighet og næringslivets konkurransekraft.  
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3. Sikre et tilgjengelig fylkesvegnett og unngå vegbrudd og stenging, gjennom å prioritere opprusting 

av bruer og tunneler, samt sikring av utsatte punkt og redusere flaskehalser.  

4. På fylkesvegnettet i Troms skal det ikke forekomme trafikkulykker med drepte og hardt skadde. 

 

Utbedringsstrategi:  

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift til vegloven § 13 om offentlig veg, og Vegdirektoratet 

har utarbeidet vegnormaler med hjemmel i forskrift § 13. Vegnormalen omtaler standardkrav. Kravene 

til standard ved utbedring er lavere enn ved nybygg, dette kalles for utbedringsstandard. Troms 

fylkeskommune ser på dette som en god løsning for å utbedre mer veg med tilfredsstillende standard, 

men uten at det skal gå på bekostning av trafikksikkerhet. 

4.3.9 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

Det er godt dokumentert at friluftsliv er en kilde til god fysisk og psykisk helse. Omtrent to tredjedeler 

av befolkningen, inkludert lite fysisk aktive, trekker fram turer i naturen og nærmiljøet dersom de 

skulle bli mer fysisk aktive.  Selv en liten økning i friluftslivsaktivitet i befolkningen vil føre til en bedring 

i folkehelsen. Tilrettelegging for friluftsliv i nærheten av der folk bor er miljøvennlig. Tilgangen til 

strandsonen er under press, og allemannsretten utfordres fra mange hold. Tilgjengelige arealer og 

god tilrettelegging som tar hensyn til miljøet er derfor grunnleggende for å nå målet om økt 

friluftslivsaktivitet i fylket.   

Kommunen har et generelt ansvar for å fremme innbyggernes interesser for friluftsliv og ivareta 

arealer for allmennhetens friluftsliv. Friluftsloven gir kommunen myndighet til å regulere ferdsel i 

utmark og innmark, gi løyve til eller kreve avgift for tilgang til friluftsområde, regulere ferdsel, fjerne 

ulovlige byggverk og stengsler m.m. Folkehelseloven pålegger kommunene å legge til rette for 

samarbeid med frivillige organisasjoner.  Både fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene skal 

ta hensyn til allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv når saker om arealdisponering behandles. De 

samme instansene kan fremme innsigelser til planer som ikke er i samsvar med nasjonal politikk.   

Planlegging i kommunene skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv og skape helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø. Plan- og bygningsloven (pbl) er det viktigste verktøyet for 

en samlet og helthetlig regional og kommunal samfunnsplanlegging. Slik planlegging skal sikre 

friluftslivsområder og grønne strukturer.   

Fylkesplan for Troms 2014-2025 inneholder arealpolitiske retningslinjer. I tillegg til pbl kan disse gi 

fylkeskommunen og statlige etater grunnlag for å fremme merknader og innsigelser til planer som 

fremmes. Medvirkning er et krav i planprosesser, og det er viktig at friluftslivsorganisasjonene som 

kjenner natur- og friluftslivsområdene deltar og bidrar med sin kunnskap.  Kommunene trenger gode 

planer som politiske styringsverktøy for utviklingen innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. For å 

motta spillemidler forutsetter Kulturdepartementet at det utarbeides kommunedelplan for anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet. 
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Folkehelseloven stiller krav til at kommuner og 

fylkeskommuner skal ha god oversikt over 

forhold som skaper god folkehelse slik at det kan 

planlegges og gjennomføres effektive tiltak. 

Virkninger friluftsliv har for folkehelsen er godt 

dokumentert.  

Videre er kunnskap om friluftslivets og naturens 

betydning både som egenverdi og nytteverdi 

viktig å kjenne til når det skal tilrettelegges for 

friluftsliv, både ved fysisk tilrettelegging og 

gjennom aktiviteter.  Fylkeskommunen tilbyr råd- 

og veiledning, ulike kurs, bidrar på befaringer og 

arrangerer fagsamlinger for kommunene og 

frivillige organisasjoner knyttet til friluftsliv. 
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 Figur 5: Området rundt Vannvåg er gitt områdeverdi «Svært viktig friluftlivsområde» i kart over 

kartlagte og verdsatte friluftslivsområder, og det er registrert tre turruter www.naturbase.no 

«Dette område er nærturområde for folk i Vannvåg og Nord-Vannvåg. Her finnes alpinbakke, lysløype som 

tråkkes om vinteren, merkede stier opp i fjellområdene og flere populære og nokså lettilgjengelige topper. 

Lysløypen på ca 2 km er i 2015/2016 blitt oppgradert med nye lys. Denne løypa kjøres opp og prepareres 

gjennom hele vinteren av Vannøy sportsklubb, med startsted ved fotballbanen bak skolen. Løypa brukes mye 

av innbyggerne på Østre Vannøy. På fjellsiden av Bukkheia (277 moh) ligger skitrekket/alpinbakken samt 

området Stormyra, som begge brukes mye om vinteren til skilek både av skolen og av de lokale etter skoletid. 

I dette område ligger også Kuskaret, et lite vann til hvilket det går en gammel oppryddet og merket kultursti 

som besøkes en god del av skolen og andre turentusiaster. Det er og merket en tursti til Vannhaugen/Stortind 

(360 moh). Det står skilt ved veikanten på østsiden av bygda. Stien er godt merket helt til toppen. 

Vannhaugen/ Stortind er jevnlig med har også vært med i Til topps i Karlsøy, er lett tilgjengelig og er også en 

av de mest besøkte tindene toppene på Vannøya. Vannhaugen/Stortind brukes også en god del av skolen på 

Vannvåg, samt turområdet "Munkehalsen" på veg opp Stortind. Det er og merket tursti fra Vannvåg til 

Susannabakkollen (utenfor avgrenset område). Denne stien knytter seg til resten av stinettet på Lanesøyra og 

fortsetter videre til Skarbruna og kyststien inn Skipsfjorden landskapsvernområde. Stien er mye brukt av de 

lokale i Vannvåg, med startsted ved bosenteret. Her er det satt opp skilt og kart over løypenettet. Området 

brukes også til jakt og fiske. Det finnes et vannverk innover dalen ved Storelva.» 

http://www.naturbase.no/
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Nærmiljøområder  

Det er viktig at det er attraktive utearealer og grøntområder nært der folk bor og oppholder seg, og 

spesielt leke- og rekreasjonsområder ved barnehager og skoler, nærturterreng og grønnkorridor for 

ferdsel. I fortettingsprosesser blir det avgjørende å sette av tilstrekkelig med grønne lommer, 

hundremetersskoger, strandsoner og korridorer som sikrer friluftslivsarealer i nærmiljøet.   

 

 

Figur 6: aksjonsradius ut fra hjemmet for ulike aldersgrupper, hentet fra Regional plan for friluftsliv, vilt 

og innlandsfiske 

Kommunene har anledning til å søke staten om økonomisk medvirkning for å sikre areal som 

friluftslivsområde for allmennheten. Fylkeskommunen skal stimulere kommunene til å fremme slike 

søknader, og gi faglige vurderinger av disse søknadene til Miljødirektoratet. Det er friluftsområdene 

som folk bruker mest, i og ved byer og tettsteder og i strandsonen det er størst behov for å sikre. 

Målet for alle sikrede områder er at de skal være lett tilgjengelig, ha god informasjon og være 

attraktive å oppholde seg i. 

Barnetråkkregistreringer som gir kunnskap om hvordan barn bruker nærmiljøet kan være et godt 

supplement til kartlegging og verdivurdering av friluftslivsområder. Kommuner og skoler kan 

gjennomføre slik kartlegging.  Prosjektet Kulturminnekompetanse i kommunene (KIK), har som mål å 

registrere og verdsette lokale kulturminner og utarbeide kulturminneplaner. I 2015 igangsettes et 

prosjekt som skal kartlegge kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Troms. 
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Kyst- og strandsonen   

Troms har store vann- og sjøområder som er rike på ressurser, og som er av interesse for mange 

brukergrupper. Både kyst- og strandsonen er attraktiv for friluftsliv, og brukes ofte for å koble av og få 

gode naturopplevelser. Bading, fiske og båtliv er sentrale aktiviteter. Det er derfor viktig at kyst- og 

strandsonen kartlegges som grunnlag i kommunenes areal- og kystsoneplanlegging.    

Utbygginger skaper utfordringer for allmenn ferdsel. Inkluderes veibygging i strandsonen, og presset 

fra en oppdrettsnæring i vekst, er det et markant press på natur, landskap og allmenne opplevelser 

langs sjøen også i Troms.   

Kystsonen er sonen fra og med landområder direkte påvirket av sjø eller sjørelatert virksomhet og ut 

til grunnlinjen.  Strandsonen er 100-metersbeltet i overgangen mellom vann og land. Den kan regnes 

både som del av kystsonen og som landområde. 

 

Den nasjonale strategien for et aktivt friluftsliv framholder at grønne byer og tettsteder er attraktive 

steder. Tilrettelegging for bevegelse til fots og sykkel til barnehager, skole, jobb, møteplasser og 

grøntområder vil være positivt for folks helse og fremme miljøvennlig ferdsel i hverdagen. Dette 

utelukker ikke at det skal tilrettelegges i andre områder slik at det finnes et variert friluftslivstilbud i 

utfartsområdene.   

Naturvennlig tilrettelegging   

Fysisk tilrettelegging i naturen bør gi minst mulig miljøbelastning, medføre minst mulig inngrep i 

naturen og kulturlandskapet, og samtidig ivareta kvaliteten på friluftslivsopplevelsen. Hensynet til  

dyreliv, planteliv, landskap, vannmiljø og kulturminner vil av og til bli best ivaretatt uten tilrettelegging, 

og andre ganger ved å tilrettelegge.  Naturmangfoldsloven gjelder for all natur og for alle sektorer 

som gjør inngrep i, forvalter eller tar beslutninger som vil ha konsekvenser for naturen.   

Tilgjengelighet for alle  

Det er viktig å legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne utøve friluftsliv, uavhengig av alder, 

kjønn, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne.  Personer med nedsatt funksjonsevne kan møte mange 

praktiske utfordringer. Tilgjengelige områder er derfor avgjørende for at flere får muligheten til varierte 

friluftslivsopplevelser. I handlingsplanen Norge universelt utformet 2025 er visjonen at Norge skal 

være universelt utformet innen 2025. Universell utforming innebærer at alle kan bruke området til 

områdets hovedfunksjon (tur, bading, fiske m.m.), men ikke nødvendigvis at alle kan bruke alle deler 

av området.   

Ikke-vestlige innvandrere benytter naturen i langt mindre grad til turgåing enn vestlige innvandrere og 

etnisk norske. Grøntområder tilrettelagt for aktivitet er derimot viktige sosiale møteplasser. 

Basiskunnskaper om kultur og historie, friluftsliv og aktivitetsmuligheter kan bidra til god integrering i 

lokalmiljøet. 

 

Turruter  
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Turruter slik som turveier/stier, gang- og sykkelveier er de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse. For den daglige fysiske aktiviteten er det sentralt at disse er i nærheten av der folk 

bor. God tilgang er avhengig av at det etableres atkomster via boligområdene, og at barrierer som for 

eksempel trafikkerte veier ikke er til hinder. 

 

Aktivitetsnivå  

Med unntak av de yngste barna er det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen urovekkende lavt. 

Allerede i seks- til niårs alderen synker aktivitetsnivået. Blant 15-åringene senkes aktivitetsnivået 

ytterligere. I alle aldersgrupper er det flere gutter enn jenter som tilfredsstiller anbefalingene for fysisk 

aktivitet.   

Bare tre av ti voksne oppfyller de norske 

anbefalingene om fysisk aktivitet. En større 

andel av de med høyere utdanning oppfyller 

anbefalingene. Flere kvinner enn menn 

defineres som aktive og aktivitetsnivået er lavere 

for eldre enn yngre innen de fleste av 

friluftsaktivitetene. 

I et livsløpsperspektiv er friluftslivsaktivitetene og 

de uorganiserte mosjons- og treningsaktivitetene 

de vanligste formene for fysisk aktivitet. Ifølge 

den nasjonale Levekårsundersøkelsen 2014, er 

de mest populære friluftsaktivitetene korte 

spaserturer og kortere fotturer i skog og fjell.  

 

 

Innlandsfisk 

De største truslene mot innlandsfisken og det biologiske mangfoldet i vassdrag er ødeleggelse av 

leveområder og spredning av fremmende arter. Intakte leveområder er en forutsetning for å ta vare på 

og utvikle fiskebestandene. De viktigste utfordringene i den sammenheng er vassdragsutbygging og 

andre fysiske inngrep.   

 

5 Metode 

I henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal det utarbeides en 

konsekvensutredning for planforslaget. Hensikten med konsekvensutredningen er å belyse og 

vurdere hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for de tema som er valgt i planprogrammet. 

Konsekvensutredningen vil bygge på eksisterende kunnskap gjennom innhenting av data fra 

offentlige databaser, eksisterende litteratur innenfor fagområdene, befaring og erfaringer i forbindelse 

med eksisterende virksomhet. 
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Konsekvensene skal beskrives 

med fordeler og ulemper for 

miljø og samfunn etter en 

felles norm i henhold til 

metodikk for ikke-prissatte 

tema i Statens vegvesens 

håndbok V712 

“Konsekvensanalyser”. 

Prinsippene som legges til 

grunn er en systematisk 

gjennomgang av verdi, tiltakets 

påvirkning og konsekvensens 

betydning. Konsekvensen for 

et tema fremkommer ved å 

sammenholde temaets verdi 

og påvirkning. Dette gjøres i 

en konsekvensvifte som vist i 

figuren til høyre.  
 

 

Figur 5-1 Konsekvensvifte (kilde: Håndbok V712 

Konsekvensanalyser, Statens vegvesen). 

Det gjøres en verdivurdering av miljøet/området som blir berørt av tiltaket ut fra den funksjonen 

området har i dag, med tanke på de aktuelle tema. Verdien angis på en fem-delt skala; uten 

betydning-noe-middels-stor-svært stor verdi.  

Påvirkning er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene 

eller områdene. Påvirkningen vurderes i forhold til alternativ 0, på en skala fra sterkt forringet til 

forbedret virkning tiltaket vil ha for miljøet/området. 

Konsekvens beskriver de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til alternativ 0. 

Konsekvensvurderingen angis på en ni-delt skala fra stor positiv konsekvens (++++) til kritisk negativ 

konsekvens (- - - -). Prinsippene og kriteriene for disse er samkjørt, slik at for eksempel stor verdi 

innenfor ett fagtema er sammenlignbart med stor verdi innenfor et annet fagtema.  
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Figur 5-2 Skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser (kilde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens 

vegvesen). 

Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket sammenlignet 

med 0-alternativet og en vurdering av måloppnåelse opp mot overordnede planer. Det vil også bli 

redegjort for eventuelle avbøtende tiltak eller oppfølgende undersøkelser som anbefales. Alle tema 

skal vurderes ut fra denne metoden.  

6 Alternativer 

Formålet med konsekvensutredningen er å gi en oversikt over virkninger og konsekvenser som 

planforslaget kan medføre.  

Konsekvensutredningen vil vurdere planforslaget mot dagens situasjon (eksisterende 

reguleringsplan).  

Tabell 6-1: Alternativer som skal utredes. 

Alternativ som skal utredes Beskrivelse av alternativet 

Alternativ 0 

Dagens situasjon og potensialet 

i eksisterende reguleringsplan 
 

• Dagens arealbruk i området. 0-alternativet tar ikke hensyn til 
gjeldende reguleringsplaner ettersom nye boligområder ikke 
er utredet og ras- og skredfare ikke er hensyntatt. 

Alternativ 1 Tiltaket vil omfatte: 

• Etablering av separat løsning for gående og syklende langs 
fylkesveien. 

• Tilrettelegging for utbygging av boliger i henhold til 
eksisterende reguleringsplan og ytterligere utvikling av nye 
boligområder/fortetting av eksisterende områder.  

• Eventuell utvikling av nye områder til park og rekreasjon i 
Vannvåg. 

 



   

 
 

 

38(54) 
 
PLANPROGRAM 

06.09.2022 

 

 

 

 

MBC \\notosfs001\oppdrag\32412\10210511_reguleringsplaner_karlsøy_kommune\001_områderegulering_vannvåg\06 dokumenter\32 plan og prosess\06 
planprogram\planprogram vannvåg til høring.docx 
 

 

7 Utredningsbehov 

Som en del av planprogrammet er det gjennomført en kartlegging av utredningsbehov i forbindelse 

med konsekvensutredning og planbeskrivelse. Det er tatt utgangspunkt i listen nedenfor som er 

hentet fra forskrift om konsekvensutredning § 21 «Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og 

vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn». I endelig planbeskrivelse vil også andre 

temaer blir omtalt.  

7.1 Kartlegging av utredningsbehov 

Tabell 7-1: Vurdering av utredningsbehov. 

Tema  Utredningsbehov KU Plan Ikke 

aktuelt 

Naturmangfold jfr. 
Naturmangfoldsloven 
 

Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen  X  

Økosystemtjenester 
 

 
  X 

Nasjonalt og internasjonalt 
fastsatte miljømål 
 

 
  X 

Kulturminner og kulturmiljø Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen 

 X  

Friluftsliv Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen 

 X  

Landskap Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen  X  

Forurensning (utslipp til luft, 
herunder klimagassutslipp, 
forurensning av vann og grunn, 
samt støy) 

Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen 

 X  

Vannmiljø, jf. vannforskriften Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen 
 

 X  

Jordressurser (jordvern) og 
viktige mineralressurser 

Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen  X  

Samisk natur- og kulturgrunnlag Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen 
 

 X  

Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 
  X 

Beredskap og ulykkesrisiko, 
herunder også trafikksikkerhet 
 

Temaet er del av ROS-analyse i 
planbeskrivelsen, og virkninger 
behandles i 
konsekvensutredningen. 

X X  
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Tema  Utredningsbehov KU Plan Ikke 

aktuelt 

Virkninger som følge av 
klimaendringer, hernder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 
 

Temaet er del av ROS-analyse i 
planbeskrivelsen, og virkninger 
behandles i 
konsekvensutredningen. 

X X  

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen  X  

Universell utforming av 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett 
 

Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen  

 X  

Barn og unges oppvekstvilkår Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen 

 X  

Kriminalitetsforebygging  
  X 

Arkitektonisk og estetisk 
utforming, uttrykk og kvalitet. 

Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen  X  

 

7.2 Tema som skal utredes i konsekvensutredningen 

7.2.1 Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, 

stormflo, flom og skred  

Tabell 7-2: KU-tema ras og skred. 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger innenfor aktsomhetssone for snø-, stein, - og jordskred. Deler av planområdet 

ligger også innenfor flomsone for Vannvågelva. I gjeldende reguleringsplan for Vannvåg ligger flere 

av de regulerte boligområdene innenfor aktsomhetsområdene, noe som hindrer utbygging og 

utvikling av tettstedet. Planarbeidet skal vurdere hvordan eksisterende- og ny bebyggelse berøres 

av risiko for ras, skred og steinsprang, samt flomfare.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

NGU og NVE har oversikt over aktsomhetsområder for ras og skred, samt statistikk over 

skredhendelser.  

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Tiltakets risiko for skred 

og ras 

(snø/jord/steinsprang) 

Vurderinger og befaring. 

NVE’s veiledere skal benyttes 

som underlag ved KU: 

Virkninger av tiltak beskrives i 

konsekvensutredningen.  
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7.2.2 Beredskap og ulykkesrisiko, herunder trafikksikkerhet  

Tabell 7-3: KU-tema trafikksikkerhet. 

 

 

 

 

• NVEs retningslinjer 2/2011 
«Flaum- og skredfare i 
arealplanar”  
• NVE-veileder 8/2014 
«Sikkerhet mot skred i bratt 
terreng» 
 

ROS-analysen skal brukes som 

grunnlag og være en del av 

konsekvensutredningen. 

Eventuelle avbøtende tiltak skal 

beskrives.  

 

Tiltakets risiko for flom Vurderinger og befaring. 

Hydrologiske beregninger av 

flomsoner, erosjonsrisiko og 

avbøtende tiltak. 

NVEs veileder skal benyttes 

som underlag ved KU. 

• NVE-rettleiar 3/2015 
“Flaumfare langs bekker” 
 

ROS-analysen skal brukes som 

grunnlag og være en del av 

konsekvensutredningen. 

 

Virkninger av tiltak beskrives i 

konsekvensutredningen. 

Eventuelle behov for sikringstiltak 

skal innlemmes i 

reguleringsplanen. 

Dagens situasjon 

Fylkesveien gjennom Vannvåg har i dag en ÅDT på ca. 500 kjøretøy per døgn. Det er en del tunge 

kjøretøy. Fylkesveien er smal, og fungerer også som skolevei til Vannøy oppvekstsenter. 

Gjeldende kommuneplan har derfor anbefalt etablering av gang- og sykkelvei langs 

fylkesveien. 

Reguleringsplanen vil vurdere alternative løsninger for gående og syklende langs fylkesveien, og 

de ulike tiltakene vil konsekvensvurderes med tanke på trafikksikkerhet for myke trafikanter. 
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7.3 Tema som omtales i planbeskrivelsen 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 skal det utarbeides planbeskrivelse i forbindelse med 

planforslaget. Planbeskrivelsen vil beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens 

forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området, i tråd med lovens krav.  

Det er flere temaer som vil inngå i planbeskrivelsen, men tema omtalt nedenfor vil få særlig fokus i 

planbeskrivelsen.  

 

Tabell 7-4: Tema som behandles i planbeskrivelsen. 

Tema Kommentarer og vurderinger  

Arealbruk I forbindelse med planarbeidet kan det komme innspill og ønsker 

om tilrettelegging for fremtidig arealbruk i Vannvåg som må tas 

med i planarbeidet for å skape et attraktivt tettsted for fremtiden. 

Naturmangfold Området skal vurderes etter naturmangfoldsloven.  

Landskap Planens påvirkning på landskapet skal beskrives og utredes i 

planbeskrivelsen. 

Kulturmiljø Eksisterende kulturminner kartlegges og tiltak og virkninger 

behandles i planbeskrivelsen. 

Samferdsel Eventuelle endringer i transportmønsteret og om det er behov for 

tiltak på hovedvei, adkomster og parkeringsløsninger. 

Vann- og avløp Det gjøres en overordnet vurdering av om det er tilstrekkelig 

kapasitet i vann- og overvannsystemet i området. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Statens vegvesen har ulykkesstatistikk for strekningen som kan si noe om ulykkesrisikoen i 

området, hovedsakelig med motoriserte kjøretøy. 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Adkomst for gående og syklende Det vurderes hvordan ulike 

tiltak virker inn på 

ulykkesrisikoen. Kartlegging 

av skoleruter vil være viktig.  

Tiltak og virkninger 

beskrives i 

konsekvensutredningen. 

Skoleskyss/kollektivtrafikk Det vurderes hvordan ulike 

tiltak virker inn på 

ulykkesrisikoen. 

Tiltak og virkninger 

beskrives i 

konsekvensutredningen. 
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Grunnforhold Dagens utredninger for grunnforhold er ikke detaljert nok, og gir 

ikke svar på hvor en kan bygge boliger i Vannvåg. Nødvendige 

grunnundersøkelser skal gjennomføres i forbindelse med 

planarbeidet for å tilrettelegge for regulering av fremtidige 

boligområder. Situasjon og virkning behandles i planbeskrivelsen. 

Innvesteringer i, og planer 

for, fiskerihavn 

Det er etablert et område for sjørelatert industri. Dette 

omtales i planbeskrivelsen 

7.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i 

forbindelse med planarbeidet. Analysen skal omfatte risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha 

betydning for realisering av tiltaket. Avbøtende tiltak skal beskrives. 

8 Organisering av planarbeidet 

8.1 Planprosess 

Det skal utarbeides områdereguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser §§ 

12-2 og konsekvensutredning i henhold til § 4-2 i plan- og bygningsloven.  

Arbeidet med reguleringsplan og konsekvensvurdering blir samordnet slik at det som sluttprodukt blir 

presentert et reguleringsplanforslag med tilhørende planbeskrivelse, konsekvensutredning og risiko- 

og sårbarhetsanalyse. 
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Figur 3: Saksgang for reguleringsplaner. Illustrasjon hentet fra planlegging.no 

Saksgang for arbeidet med områdeplan for Vannvåg: 

 

 

8.2 Medvirkning og informasjon 

Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning, 

i tillegg er det planlagt informasjonsmøte og åpen kontordag:  

• Varsel om oppstart og offentlig høring av planprogram. Relevante offentlige myndigheter 

tilskrives, samt kommunale råd, inkludert ungdomsrådet og rådet for eldre og for personer 

med funksjonsnedsettelse, samt Vannøy oppvekstsenter og Østre Vannøy utviklingslag. 

• Annonsering i Nordlys og brev til berørte parter 

• Kunngjøring på kommunens/Sweco sin hjemmeside 

• Offentlig ettersyn av planforslag 

• Evt. informasjonsmøter.  

1

•Sweco AS, på vegne av Karlsøy kommune, utarbeider forslag til planprogram. Forslag til 
planprogram skal gi en beskrivelse av planen og forventede problemstillinger, ta opp behov for 
utredning og hvilke alternativ som vil bli vurdert. Planområdet skal avgrenses til det som er 
beslutningsrelevant og så langt som mulig baseres på kunnskap som foreligger.

2

•Varsel om planoppstart og forslag til planprogram blir sendt på høring til berørte parter 
(grunneiere/naboer og offentlige instanser) og blir lagt ut til offentlig ettersyn i min 6 uker. Det vil 
i denne perioden være anledning for alle til å komme med innspill til det kommende arbeidet. 
Eksempel på innspill kan være opplysninger om forhold i området som man bør ta hensyn til.

3
•På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader fastsetter Karlsøy kommune, som 

planmyndighet, planprogrammet.

4

•Forslagsstiller utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning, på bakgrunn av 
fastsatt planprogram. Planforslaget skal være tilpasset plannivået og problemstillingene skal 
være relevante for de beslutningene som skal tas. Så langt som mulig skal vurdering av 
konsekvenser baseres på kunnskap som foreligger og nødvendig oppdatering av dette.

5

•Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning blir behandlet i plan- og driftsutvalget, med 
vedtak om å sende det på høring til alle berørte parter og legge det ut til offentlig ettersyn. Det 
vil i denne perioden være anledning for alle å komme med innspill til planforslaget.
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Det har vært varslet oppstart av planarbeid tidligere og det har vært gjennomført folkemøte på 

Bygdehuset Vågheim mandag 01.04.2019, kl. 18:00. Der ble planens omfang, formål og fremdriftsplan 

presentert, og det var muligheter for innspill og medvirkning i planprosessen.  

 

Det kom inn følgende skriftlige innspill ved forrige oppstartsvarsel: 

 

Innspill Behandling 

Private 

Svein-Arne Johansen 

eier av eiendommen 50/147 – Nord-Fugløyveien 796. 

Fv305 Nord-Fugløyveien 796 er bygd i 1915 og er 
et av de eldste husene i Vannvåg. Huset er et 
midtpipehus, typisk for sin tid. Huset ligger 4-5 
meter fra Nord-Fugløyveien. En gang- og sykkelvei 
ovenfor veien vil bli nært huset. Trafikk så nært vil 
være sjenerende og det vil skape problemer for 
snørydding, etc. Det bes om at eventuell gang- og 
sykkelvei følge den øvre linje for eksisterende vei. 

Avstand mellom hus og fylkesveien er målt 
til ca. 9,5 m i kommunekart.com. 
Plassering, utforming og utrekning av gang- 
og sykkelvei vurderes i planprosessen 
Det må settes av areal til annen veggrunn 
for å ivareta mulighet for drift/vedlikehold, 
skilting og eventuell framtidig vegutbedring.  

 

Ingunn Lovise Hansen, Grunneier for Gnr. 50 Bnr. 14, 17, 41 og 48 

Troms Næringsservice AS Dahl Aktiva AS, Grunneier for Gnr. 50 Bnr. 1 Gnr. 50 Bnr. 98 

Unnu Dahl og Kjell Ivar Robertsen, Gnr. 50 Bnr. 85 0g 51/31 

Knut Martin Felle, sekretær 

At planområdet utvides til å omfatte fra ca. 

Skrivaren i sør til Nordvannvågbrua i nord 

 

I denne omgang prioriteres området i 

Vannvåg, for områderegulering. Grunneiere 

og organisasjoner har rett til å fremme 

forslag til detaljregulering. 

Legge gang og sykkelveien på sørsiden av 

Vannvåg (mot Stornes), langs sørsiden av 

riksvegen. Gang og sykkelvei på nordsida av 

vågen, fra gamlebrua og utover mot Sørmunken 

som en promenade langs elva/sjøen. 

 

Bakgrunnen for dette planarbeidet er å 

sikre trafikksikker barnehage- / skolevei. 

Gang- og sykkelveien reguleres derfor 

sannsynligvis på samme siden som skolen 

og boligområdene. Dette er også i tråd med 

ønsker fra oppvekstsenteret /elevrådet. 

Dette avklares i prosessen. Det er 

kulturminner i området.  

Regulere inn adkomstveger fra riksvegen 

(fylkesveg) og bebyggelsen ned til promenaden. 

Kun relevant dersom det er promenade 
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Regulere inn adkomstveger mellom eiendommene 

med gnr 50 bnr 29 og 30. 

Ikke relevant uten promenade 

 

Omregulere nausttomter (S1) til næringsformål 

 

Det vil i planprosessen vurderes om dette 

kan være aktuelt å gjøre for deler av 

området. 

Jmf. Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen, skal det i 100-metersbeltet 

langs sjøen tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser jf. pbl. § 1-8 første 

ledd. I områder med lite utbyggingspress 

er det imidlertid større mulighet for bygging 

i strandsonen. 

Avklare hvordan skredfaren påvirker fremtidig 

boligbygging i Vannvåg. 

Dette gjøres innenfor planområdet. 

Regulere området ved Storneset som masseuttak 

til moloen har etterlatt seg, til boligformål 

Iht.statlige retningslinjef for samordnet 

bolig- areal- og transportplanlegging, bør 

potensialet for fortetting og transformasjon 

og fortetting utnyttes før nye 

utbyggingsområder tas i bruk. Utvikling av 

nye, større, områder må sees i 

sammenheng med behovet for 

infrastruktur. Mer spredt bebyggelse gir 

bl.a. utfordringer mtp. trafikksikker 

skolevei. 

Regulere området fra Nordmunken til 

Nordvannvågbrua til turisme  

Utenfor planens avgrensning Grunneiere 

og organisasjoner har rett til å fremme 

forslag til detaljregulering. 

Regulere industriområdet nord for fiskebruket til 

tomter for oppsett av redskapshus/kai for den 

lokale fiskeflåten.  

Vurderes i planprosessen 

Omregulere fylling sør for allmenningskaia fra 

parkeringsareal til næringsareal. 

Vurderes i den videre prosessen 

NVE 

Behov for en detaljert fagkyndig utredning av fare. 

Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Innarbeides i planforslag 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8


   

 
 

 

46(54) 
 
PLANPROGRAM 

06.09.2022 

 

 

 

 

MBC \\notosfs001\oppdrag\32412\10210511_reguleringsplaner_karlsøy_kommune\001_områderegulering_vannvåg\06 dokumenter\32 plan og prosess\06 
planprogram\planprogram vannvåg til høring.docx 
 

 

Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for 

allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt 

etter vannressursloven. 

Innarbeides i planforslag 

Planen må 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. 

Innarbeides i planforslag 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler NVE å 

bruke følgende veileder og verktøy: 

• NVEs karttjenester  

• NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige 

regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging  

• NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og 

skredfare i arealplanar  

• NVEs sjekkliste for reguleringsplan. 

Benyttes når det utarbeides planprogram 

og planforslag 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal 

NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

Planforslag oversendes NVE ved offentlig 

høring 

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. Alle 

plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 

Innarbeides i planforslag. Planforslag 

oversendes NVE ved offentlig høring. 

Sametinget 

Innafor planområdet er det registrert et 

middelalderkirkested (Askeladden Id. 158356) og 

tre fiskeværshauger (Askeladden Id. 158323, 

158341, 9133). De tre fiskeværshaugene må 

innreguleres som hensynssone d, jf. pbl § 12-6 jf. 

pbl. § 11-8 bokstav d.  

I reguleringsbestemmelsene bør i tillegg følgende 

tekst framgå:  

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen 

under arbeid skulle oppdage spor etter eldre 

aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi 

beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. 

Innarbeides i planforslag 

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/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
mailto:rn@nve.no
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Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 

 Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som 

skal delta i gjennomføring av tiltaket.  

Alle samiske kulturminner eldre enn 1918 er 

automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd. 

Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert 

av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade 

eller skjemme et freda kulturminne, eller 

sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 

kml. §§ 3 og 6. 

Vannøy oppvekstsenter og elevrådet  

Vannøy oppvekstsenter og elevrådet ved Vannøy 
oppvekstsenter har gitt innspill om at de synes det 
er skummelt å gå langs veien, spesielt vinterstid. 
Videre at det kjører trailere gjennom Vannvåg 
samtidig som elever går til og fra skolen. Elevrådet 
ønsker gang- og sykkelvei fra butikken, til skolen 
og videre til Munken, for oversiden av veien. De 
forventer at det vil medføre at flere går eller sykler 
til skolen og barnehagen.  

Regulering av G/S-vei inngår i 

planforslaget. Arbeidet med planen vil se 

på i hvor lang utstrekning det skal 

reguleres G/S-vei 

Statens vegvesen 

Vegvesenets hovedinteresse i dette planarbeidet 
er trafikksikkerhet. I forbindelse med reguleringen 
vil det være hensiktsmessig å se på mulighetene 
for å rydde opp i avkjørselsforholdene langs 
fylkesveg 305 og at det i dag praktiseres parkering 
langs fylkesvegen i forbindelse med 
næringsvirksomhet.  
Det er viktig med gode løsninger for myke 
trafikanter i planområdet.   
Det må sørges for universell utforming. 

 

Tas til etterretning 

Mattilsynet  

Mattilsynet er sektormyndighet for drikkevann 
(bl.a.). Området har egen kommunal vannforsyning 
som alle nå skal være tilknyttet. Inntak og 
behandlingshus er på utsiden av det angjeldende 
området. Mattilsynet har derfor ingen kommentar til 
planen. 

Tas til etterretning 

Kystverket 

Kystverket ser det som viktig at planer blir 

samordnet slik at arealbruken blir entydig og 

sammenfallende.  

Tas til etterretning 
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Alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen 

må i tillegg til behandling etter plan- og 

bygningsloven behandles etter havne- og 

farvannsloven.  

Kystverket anbefaler bruk av kystverkets 

karttjeneste kystinfo.  

Etter Farledsforskriften skal kommunen behandle 

søknader om tiltak i kommunalt sjøområde og 

Kystverket søknader om tiltak i hoved- og biled. 

Vannvåg fiskerihavn er bestemt overført fra staten 

til fylkeskommunen. Det er viktig at kommunen 

fokuserer på Vannvåg som havn og fremtidig bruk, 

både med fokus på fiskeri, andre næringer, sjønær 

bakareal, klima og miljø. Kystverket har en 

tilskuddsordning til investering i effektive og 

miljøvennlige havner. 

Reguleringsplanen bør si noe om investeringene 

som er gjort i havna for tilrettelegging for 

fiskerinæringen, samt hvordan kommunen ønsker 

å prioritere bruken av havnearealet.  

Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende 

regelverk, for å gjøre planen informativ og 

hensiktsmessige for brukere og eventuelle 

utbyggere.  

Tiltak som påvirker ledninger eller kabler i sjø må 

avklares med det eierne av privatrettslige hensyn. 

Tiltak som kan skape vesentlig ulempe for 

alminnelig ferdsel krever tillatelse fra Kystverket 

etter Havne- og farvannsloven paragraf 14, tredje 

ledd. 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

Innarbeides i planbestemmelser 

Uit - Universitetsmuséet 

Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere 

Tromsø Museum – Universitetsmuseet, er etter 

kulturminnelovens § 14 UM myndighet for 

forvaltning av kulturminner under vann i Nord-

Norge. 

Det ble utført marinarkeologisk befaring i Vannvåg i 

2011 i forbindelse med kystverkets utbedring av 

havnefasiliteter som omfattet bygging av 2 moloer i 

ytre havn samt mudring innenfor moloene i både 
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ytre og indre havn, uten registering av automatisk 

vernete kulturminner under vann.  

Ber om oversendelse av detaljopplysninger 

angående beliggenhet og størrelse av planlagte 

tiltak i sjø som grunnlag til vurdering av eventuelle 

varsel om marin-arkeologisk befaring og endelig 

uttalelse i god tid før offentlig høring. 

 

 

 

Tas til etterretning. Universitetsmuséet 

kontaktes dersom det planlegges tiltak. 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Seksjon for kulturarv har behov for å gjennomføre 
en kulturminnebefaring i planområdet. 
 
Oppheving av reguleringsplan følger de samme 
reglene som utarbeiding av ny plan, jamfør pbl § 
12-14. Det bør gå tydelig frem i forbindelse med 
høring av forslag til reguleringsplan. Selve 
opphevelsen av planen kan gjøres ved å ha et eget 
punkt, under vedtaket av ny plan, hvor det går frem 
at reguleringsplanene oppheves med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
Fylkeskommunen er positiv til etablering av gang- 
og sykkelveg langs fv. 7916 (tidligere fv. 305). 
Realisering av prosjektet ligger ikke inne i 
handlingsplan for fylkesveger. Kommunen har 
anledning til å spille prosjektet inn ifm.  
rullering av handlingsplan for fylkesveg. 
Fylkeskommunen viser til vegnormalen Håndbok 
N100 Veg- og gateutforming, Håndbok N200 
Vegbygging, V122 Sykkelhåndboka, V123 
Kollektivhåndboka, V127 Kryssingssteder for 
gående, V128 Fartsdempende tiltak, V129 
Universell utforming av veger og gater. 
 
Det skal inngås gjennomføringsavtale med Troms 
og Finnmark fylkeskommune for tiltak som berører 
fv. 7916 og som skal overtas av fylkeskommunen 
for fremtidig drift og vedlikehold. De tekniske 
tegningene skal kontrolleres og godkjennes av 
ansvarlig vegmyndighet før igangsettelse kan gis. 
Dette må fremkomme som rekkefølgekrav til 
planlagt utbygging.  
 
Planen må ta stilling til hvilke avkjørsler som skal 
opprettholdes (ved avkjørselspil), eventuelt hvilke 
som skal stenges (saneringssymbol).  Avkjørsler 
og kryss i tilknytning til det overordnede vegnettet 
(fv. 7916) skal tilfredsstille teknisk  

 

 

 

 

Innarbeides i planen 

 

 

 

 

Innarbeides i planen 

 

 

 

 

 

Innarbeides i planbestemmmelser 

 

 

 

 

 

Håndteres i planen 

 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-14
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utforming i henhold til vegnormalen. Frisikt skal 
målsettes og fremkomme som en hensynssone i 
plankartet, samt sikres gjennom egne 
reguleringsbestemmelser. Byggegrensen mot 
fylkesveg er i utgangspunktet 15 meter målt fra 
senterlinje fylkesveg. 
Det må reguleres inn areal til annen veggrunn i 
form at et 3 meter bredt belte langs fv. 7916 og 
gang- og sykkelveg, for å ivareta mulighet for 
drift/vedlikehold, skilting og eventuell framtidig 
vegutbedring.  
 
Alle nye- og oppdaterte endringer av vegobjekter 
langs fylkesvegen skal oppdateres i nasjonal 
vegdatabank (NVDB). Det bes derfor tatt inn som 
rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at når 
adkomster (eller andre vegobjekter) oppgraderes 
eller fjernes skal endringene innmåles og data for 
blant annet linjegeometri oversendes til oss.  
 
Kollektivtransport/skolebuss  
Det forutsettes at planen også omfatter 
tilrettelegging for trafikksikker 
kollektivtransport/skoleskyss i planområdet.   
Kollektivtransport (skoleskyss) bør omtales i 
planprogrammet, både som en beskrivelse av  
dagens situasjon og som en del av 
utredningsbehovet knyttet til «Beredskap og 
ulykkesrisiko, herunder trafikksikkerhet».   
Hvordan hensynet til barn og unge er ivaretatt i 
planforslaget må gå frem av planbeskrivelsen. 
  
 
Hurtigbåt  
Planarbeidet må ivareta behovet for 
hurtigbåtanløpet, kai-infrastruktur, samt 
tilgjengeligheten for passasjerer, håndtering av evt. 
gods og parkering. 
 
Det følger av formålsparagrafen til plan- og 
bygningsloven (§1-1) at prinsippet om universell 
utforming skal ligge til grunn for planlegging og 
kravene til det enkelte byggetiltak. 
Fylkeskommunen ber om at utforming av ny 
bebyggelse, uteoppholdsområder og veiareal 
legger til rette for tilgjengelighet for alle 
brukergrupper. 
 
Regionalt planforum kan være en nyttig arena for 
større planer som berører flere interesser. 
 

 

 

Behandles i planen 

 

 

 

 

Innarbeides i planbestemmmelser 

 

 

 

Håndteres i planen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndteres i planen. Vannvåg kai betjenes 

av rute 3. 

 

 

Universell utforming og tilgjengelighet skal 

ivaretas i planen, minimum iht krav i 

TEK17. 

 

 

Planen skal meldes legges frem i regionalt i 

planforum. 

https://fylkestrafikk.no/meny/planlegg-reisen/ruter-og-reisesok/reiseplanlegger/?sprak=1&from=&to=&time=12%3A07&date=5.8.2022&direction=1
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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. 
Den digitale planen lagres i en regional 
høringsdatabase som de statlige og regionale 
høringsinstansene benytter i sin saksbehandling. 
 

 

Kartverket legges til høringslisten 

 

Kart sendes Kartverket før høring 

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) 

Fylkesmannen erfarer at det ofte er krevende å 
lage gode nok bestemmelser i en områdeplan som 
kan tas rett til byggesak. Skal boligutbygging 
gjøres direkte fra områdeplan er det viktig at den 
inneholder bestemmelser som ivaretar barn og 
unges interesser med tanke på lek og friområder. 
Viser til Karlsøy kommunes gjeldene arealplan pkt. 
6.3.  
 
Universell utforming skal ivaretas. Jmf pkt. 4.1.4 i 
kommunens arealplan. 
 
Deler av planområdet ligger innenfor 
aktsomhetsområder for snø-, stein og jordskred. 
Beredskap, ulykkesrisiko og virkninger av 
klimaendringer er tema som skal 
konsekvensutredes for å kartlegge hvor 
boligutbygging er mulig. NGU’s løsmassekart viser 
marine strandavsetinger i store deler av 
planområdet som kan bety fare for kvikkleire. 
Departementets rundskriv H-5/18 
Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling sier at reell fare for sikker 
byggegrunn skal være utredet på siste plannivå og 
skal ikke forskyves til byggesak.  
Hvis områdeplanen muliggjør direkte utbygging, 
må sikker byggegrunn være avklart for det aktuelle 
området. 
 
Hvis det viser seg at store areal regulert til 
friluftsområde og/eller LNFR-område blir omgjort til 
boligformål må det vurderes om temaet friluftsliv 
skal tas med i konsekvensutredningen. Hvis 
friluftsliv ikke er en del av konsekvensutredningen 
må det i planbeskrivelsen kommenteres hvilke 
innvirkninger nye boliger kan få for friluftsliv. 
Fylkesmannen ser det på som viktig at 

 

 

Det vurderes om det skal stilles plankrav 

for boligområder 

 

Universell utforming og tilgjengelighet skal 

ivaretas i planen, minimum iht. krav i 

TEK17. 

 

Rasfare skal utredes i planarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse og virkning omtales i 

planbeskrivelsen 
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gjennomgang opp til turområder rundt Vannvåg 
ikke hindres i unødvendig grad av nye boliger. 
 
Fylkesmannen ser det på som viktig at det ikke blir 
bygget boliger i strandsonen. Dette for å unngå en 
privatiserende effekt som vil redusere tilgangen for 
allmenheten av et viktig friluftsområde. Viser til 
Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen og plan- og 
bygningslovens § 1-8 som sier følgende «I 100-
metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal 
det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser». 
Tiltaket fiskerihavn er omfattet av pkt. 10 e) ii og 
pkt. 13 i vedlegg II av forskrift om 
konsekvensutredning. Hvis områdeplanen legger 
opp til en omfattende utvidelse av fiskerihavnen 
bør det gjøres en nærmere vurdering om tiltaket vil 
være KU-pliktig jf. § 8 a. Minner om at mudring og 
utfylling i sjø er krever tillatelse fra Fylkesmannen. 
Eventuelle områder med grunnforurensning, både 
på land og i sjø, må avmerkes på plankart som 
hensynssone, jf. plan- og bygningsloven § 12-6, se 
§ 11-8 bokstav a. 
 
Det er viktig at leveområdene til krykkja skjermes, 
spesielt i hekketida.    
 
Det er registrert tromsøpalme (SE) og hagelupin 
(SE) som er fremmede skadelige arter vurdert til å 
ha svært høy risiko (Fremmedartslista 2018). Det 
er viktig at det i planarbeidet stilles vilkår som 
sikrer at håndtering av masser ikke medfører risiko 
for spredning av plantene og negativ påvirkning på 
stedegen natur. 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas inn i planbestemmelsene 

 

 

Tas inn i planbestemmelsene 

8.2.1 Fiskeridirektoratet  

 

Fiskeridirektoratet kan ikke se at planen vil 

medføre negative konsekvenser for 

fiskeriinteressene.  

Pga. Vannvågs status som fiskerihavn bør likevel 

påvirkning av fiskeriinteressene (herunder samiske 

fiskeriinteresser) utredes nærmere i 

planbeskrivelsen konsekvensutredning. Med 

samiske fiskeriinteresser menes tradisjonell samisk 

fiskeri- og fangstaktivitet etter viltlevende marine 

ressurser i henhold til lov om viltlevende marine 

ressurser (havressursloven). Samiske 

Tas til etterretning 

 

Tas til orientering. Dette utredes i 

kystsoneplanen 
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fiskeriinteresser skiller seg som oftest ikke så mye 

fra andre fiskeriinteresser. 

Planområdet er omfattet av deltagerlovens §21 om 

retten til å fiske torsk, hyse og sei med 

konvensjonellere redskaper for merkeregistrerte 

fartøy under 11 m. Dette er begrunnet i sjøsamiske 

interesser. Området er innenfor virkeområdet for 

Sametingets tilskuddsordninger for 

næringsutvikling.  

Fiskeridirektoratet legger til grunn at det ved 

utfylling gjøres avbøtende tiltak for å redusere 

spredning av partikler. Utfylling må primært skjer 

på høst og tidlig vinter. 

Planer for utfylling i sjø bør framkomme gjennom 

planens bestemmelser og retningslinjer. 

I saksbehandlingen skal prinsippene i 

naturmangfoldsloven § 8-12 legges til grunn. 

Offentlige beslutninger som berører 

naturmangfoldet, skal så langt er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap og det skal vurderes 

effekter av påvirkning på naturmiljøet og samlet 

belastning 

Gitt at Fiskeridirektoratets anbefalinger følges 

vurderer de at tiltaket ikke vil være i strid med 

naturmangfoldsloven. 

 

 

 

 

 

 

 

Tas inn i planbestemmelser 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

8.3 Fremdrift 

Planprogram ble sendt på høring i desember 2019. Plangrensen gikk da i overkant av fylkesvei 7916 

og i bakkant av de bebygde områdene. Det kom flere gode innspill til innhold og omfang i 

planarbeidet. På bakgrunn av disse innspillene har kommunen valgt å utvide planområdet til å omfatte 

alt eksisterende, regulert areal innenfor Vannvåg. Den nye reguleringsplanen vil dermed erstatte 

eksisterende planer i området, slik at disse bli oppdatert og i tråd med gjeldende reguleringsplaner. 

Det varsles derfor oppstart på nytt, for å få oppdaterte innspill.  

 

Tabell 8-1 Antatt fremdriftsplan 

 

Aktivitet Tidsrom Medvirkning Politisk behandling 



   

 
 

 

54(54) 
 
PLANPROGRAM 

06.09.2022 

 

 

 

 

MBC \\notosfs001\oppdrag\32412\10210511_reguleringsplaner_karlsøy_kommune\001_områderegulering_vannvåg\06 dokumenter\32 plan og prosess\06 
planprogram\planprogram vannvåg til høring.docx 
 

 

Oppdatere planprogram Juni-august 2022 Innarbeide innspill   

Nytt varsel om oppstart 

og høring av 

planprogram  

September / oktober 

(minimum 6 uker) 

Offentlig høring  

Innsending revidert 

planprogram 

November / 

desember 2022 

 Fastsette 

planprogram 

Fastsatt planprogram Desember 2022   

Utarbeide 

konsekvensutredning 

og planforslag 

Januar - mai 2023 Dialog med ulike 

myndigheter, evt. 

legge fram planen i 

regionalt planforum. 

 

Innlevering av 

detaljreguleringsforslag 

med 

konsekvensutredning 

(KU) 

Juni 2023   

1.gangsbehandling 

planforslag 

August 2023  Sende planforslaget 

ut på høring 

Høring planforslag September – oktober 

2023 

Offentlig høring  

Bearbeide planforslag November -desember 

2023 

  

2. gang behandling i 

kommunestyret 

Januar 2024  Vedta 

reguleringsplan, 

kunngjøring av planen 
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