Plan 2021-01 – Detaljregulering Hav og Fjell
Karlsøy kommune
FORSLAG TIL PLANPROGRAM
Tromsø 25.02.2021
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1.
Forord
På vegne av forslagsstiller, Hav og Fjell AS, skal det utarbeides en ny detaljreguleringsplan for
et område i Ytre Bjørnskar på Ringsvassøya, Karlsøy kommune. Hav og Fjell AS har per i dag
et regulert reiselivsanlegg på sjøsiden av Langsundveien som hovedsakelig er rettet mot
fisketurisme. Det er forslagsstillers’ ønske å utvide anlegget med en alpin- og sykkelpark på
øvre siden av Langsundveien. Anlegget vil bli et helårlig reiselivsanlegg, og vil blant annet
omfatte et skianlegg/sykkelpark, en hyttelandsby, et hotell og et mindre boligområde samt
aktivitetsområde og tilhørende infrastruktur (heisstasjoner, parkering, …). Det planlegges en
kombinasjon av følgende hovedformål: skiløypetrase/skianlegg, fritidsbebyggelse, fritids- og
turistformål og boligbebyggelse. Det er ingen eksisterende aktivitet i området utenfor vanlige
friluftsaktiviteter. De berørte eiendommene er: 39/4, 40/66, 40/38, 40/72, 40/69.
Det presiseres at dette planprogrammet behandler et område på ca. 1900 daa som skal
reguleres til en kombinasjon av følgende hovedformål: skiløypetrase/skianlegg,
fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål og boligbebyggelse.
Et område på 35 daa i nordende av planområdet, på eiendommen 40/69, er avsatt som
nærings-/industriområde, men skal omreguleres og integreres i planen til Hav og Fjell.

Figur 1: Planområde er markert med oransje. Mot nord samt mot Langsundvegen følger plangrense teiggrense, og for
øvrig blir plangrense bestemt ut fra terrenget. Område markert med gul nedenfor Langsundvegen er det eksisterende
anlegget til Hav og Fjell. Område er godkjent i egen reguleringsplan, planid 200702, og tas ikke med i denne
reguleringsplanen. Eiendomsgrensene (svart) er hentet fra matrikkelen, som har ufullstendige eiendomsgrenser i
høyereliggende områder. Eiendomsgrensene som er markert med rødt på kartet, er basert på et kart fra jordskifterett.
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2.
Innledning
2.1.
Formål
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger utløser reguleringsplanen krav om
konsekvensutredning etter §6b der tiltaket faller under vedlegg I punkt 25. Dette innebærer at
planen også trenger et planprogram. Planprogrammet er utarbeidet etter § 14, krav til innholdet
i planprogram.
Planarbeidet har som mål å tilrettelegge for alpin- og sykkelpark i kombinasjon med
fritidsbebyggelse, leiligheter og hotell. Planarbeidet vil avklare og belyse forhold knyttet til ulike
temaer som landskap og grøntstruktur, reindrift, naturmangfold, friluftsliv, vann, avløp og
overvann, samt trafikk og transport. For temaer som skal konekvensutredes vil utredningen
omfatte forskjellige alternative utbyggingsscenarier slik at konsekvenser av ulike måter å
bebygge området på vil bli belyst.
2.2.
Bakgrunn
Planarbeidet er startet opp med bakgrunn i Hav og Fjells ønske om å utvide sitt eksisterende
reiselivsanlegg til et helårlig anlegg med alpin- og sykkelpark. Innenfor planområdet er største
delen avsatt til LNFR-område i kommuneplanens arealdel. En liten del, FT3, er allerede avsatt
til fritids- og turistformål.
2.3.
Historikk
2007: Siden 2007 har Hav og Fjell et turistanlegg på sjøsiden av Langsundveien i Ytre
Bjørnskar, Karlsøy kommune. Anlegget er særlig rettet mot fiske- og nordlystursime, men blir
også brukt til lokale arrangementer og konferanser.
2013: Under planarbeid med kommuneplanens areadel (KPA) i 2013, ble det satt av et område
på eiendommen 39/4 til fritids- og turistformål med tanke på etablering av et skitrekk, område
FT3. Kommunen lagde en konsekvensutredning for tiltaket, og konkluderte med at tiltaket
anbefales. Det kom en innsigelse fra reinbeitedistriktet som til slutt ble sendt til departementet
for mekling. Departementet besluttet at område FT3 ble godkjent i forutsetting at det stilles
det krav om at sonen må inngå i en reguleringsplan for å sikre reindriftens interesser. Denne
planen vil ivareta kravet, og det planlegges dialog med reinbeitedistriktet og Statsforvalteren i
Troms og Finnmark tidlig i planfasen.
2019: I 2019 ble det startet planarbeid for etablering av en alpin- og sykkelpark på eiendommen
39/4, Figur 2. Eiendommen har imidlertid en del bratte partier som begrenser muligheter til et
helårlig reiselivsanlegg med fritidsboliger. Derfor blir planområdet nå utvidet slik at den også
omfatter følgende eiendommer: 40/66, 40/38, 40/72, 40/69. Da dette innebærer en vesentlig
utvidelse av planområdet, er planprosessen startet på nytt.
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Figur 2: I 2019 ble det varslet oppstart av planarbeid for området innfor den svarte streklinjen. Arealet ligger
fullstendig på eiendommen 39/4. Planområdet blir nå utvidet slik at den også omfatter eiendommer 40/66, 40/38,
40/72, 40/69, markert med oransje.

2.4.
Forslagsstiller
Planforslaget fremmes av Hav og Fjell as. Planprogrammet utarbeides av Arkitektkontoret
Amundsen as, i nært samarbeid med Hav og Fjell og Karlsøy kommune.
Forslagsstiller:

Hav og Fjell as
V/Vidleiv Johansen og Marit Mydland
Tlf: 957 58 107
vidleiv@havogfjell.no

Planlegger:
Prosjektansvarlig:

Arkitektkontoret Amundsen as
Marijne Janssens
Tlf: 919 05 471
mj@arkitektamundsen.no

2.5.
Om planarbeid og konsekvensutredning
I tråd med plan og bygningslovens § 4.1 utarbeides planprogram for detaljregulering for Hav og
Fjell. Planprogrammet skal redegjøre for formål med planarbeidet, planprosessens tema for
utredning og for hvilke utredningsmetoder som benyttes. Planarbeidet utløser krav om
konsekvensutredninger, disse er omtalt i kapittel 5 i dette dokumentet. Formålet med
konsekvensutredningene er å sikre at viktige hensyn knyttet til miljø og samfunn blir tatt i
betraktning under arbeidet med planen. Forskrift om konsekvensutredning legger opp til at
planprogram og utredninger skal tilpasses omfang og nivå på planarbeidet, og belyse de
problemstillingene planarbeidet omfatter. Konsekvensutredningene skal klargjøre om det er
behov for avbøtende tiltak i forbindelse med gjennomføringen av planen, samt om det er behov
for undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av
planen.
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Konsekvensutredningene skal oppsummere virkningene av de aktuelle alternativer, komme
med anbefalinger angående valg av alternativ, og vurdere eventuelle behov for nærmere
undersøkelser.
2.6.
Hensikt med planprogrammet
Planprogrammet skal klargjøre hensikten med planarbeidet, og avklare premisser for det videre
arbeidet med planen. Det gis også i planprogrammet en beskrivelse av omfanget av prosjektet,
og innholdet i planen. Planprogrammet redegjør for omfanget av det videre arbeidet med
planen, og aktuelle problemstillinger vil bli vurdert, og utredninger vil bli utført for å gi et bilde av
tiltakets påvirkning på miljø og samfunn, i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger.
2.7.
Planprosessen
Planprogrammet skal være ute til offentlig ettersyn og høring i 6 uker, deretter skal det endelige
planprogrammet fastsettes politisk av Karlsøy kommune. Formell oppstart av planarbeid følger
etter dette. Parallelt med konsekvensutredningene pågår arbeidet med reguleringsplanen.
Utredninger og vurderinger av utbyggingsalternativer vil bli redegjort for i planbeskrivelsen til
reguleringsplanen. Reguleringsplanen skal behandles av Karlsøy kommune.

Figur 3: Oversikt av planprosessen.
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3.
Beskrivelse av planområdet
3.1.
Eksisterende situasjon
Planområdet er ca. 1900 daa og ligger i Ytre Bjørnskar på Ringvassøya i Karlsøy kommune.
Området ligger ca. 17km fra Hansnes og ca. 45km fra Tromsø sentrum.

Figur 4: Oversiktskart hvor planområde er markert med oransje.

Figur 5: Flyfoto, planområdet er omtrentlig markert med oransje.
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Delen av terrenget som ligger rett over Langsundveien er relativ flat og består av myr. Terrenget
mellom myrarealet og kraftlinje er også relativt flatt, og dekket av åpen bjørkeskog. Over
skoggrensen blir terrenget stadig brattere oppover til Bjørnskaraksla, særlig på eiendommen
39/4 hvor det er noen enkelte brattkanter. Allikevel er det, særlig i den nordlige delen av
planområde, mange platåer i terrenget hvor det kan være naturlig å plassere bygg eller andre
funksjoner.
Opp på Bjørnskaraksla får man en flott utsikt til Åborsdalen og tindene bak på nord-vestside
samt Reinøya og fastlandet i sørøstlige retning, og området har tydelig høyfjellskarakter:
terrenget består av steinur med begrenset vegetasjon. Dette medfører at man får inntrykk av å
befinne seg på en større høyde enn bare ca. 260 moh. På den nordvestlige siden av aksla er
det et steinete platå hvor det vil være forskjellige muligheter til skiløyper med litt mindre
vanskelighetsgrad samt tilkobling av løyper som kommer fra Bjørnskartinden og går nedover til
sjøen.
Videre oppover til platået på ca. 460-480m stiger terrenget jevnt. Noen deler er ganske steinete
mens det også er noen naturlige traseer hvor snøen allerede hadde samlet seg godt. Selve
platået er stort i utstrekning, og også her er det terrenget som på egenhånd muliggjør varierte
skiløype- og sykkeltraseer. Siste delen opp til tinden, ca.740m, er steinete.
Den naturlige variasjonen i terrenget gir muligheten til å lage skitraseer med forskjellige
vanskelighetsgrader, og den store mangfoldigheten i landskapet vil kunne bli et av de største
fortrinnene til området. Områdets landskap, med dets store variasjon vil være med på å gi
området karakter og særpreg.
Det er ikke bebyggelse eller veginfrastruktur innenfor planområdet bortsett fra en liten grusveg
til en grillhytte nederst i område på eiendommen 39/4. Område er en del av Ringvassøy
reinbeitedistrikt siden den omfatter hele øya. Det er heller ikke landbruk innenfor planområde.

Figur 6: Bilde tatt under befaring i planområde mot Reinøya og Lyngen i november 2020.
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3.2.
Planavgrensning
Reguleringsplanen behandlet i dette planprogrammet har ID 2021-01: Detaljregulering for Hav
og Fjell. Planområdets avgrensning er basert på tomtegrensene og terrengets naturlige forhold.

Figur 7: Utklipp kommuneplanens arealdel hvor planområde er vist med oransje linje. Mot nord og mot vegen følger
plangrense teiggrense, og for øvrig blir plangrense bestemt ut fra terrenget. Se merknad under Figur 2 ifm
eiendomsgrensene.

I kommuneplanens arealdel ligger planområde hovedsakelig innenfor LNFR-formål som ivaretar
‘areal for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens
ressursgrunnlag’. En mindre del av eiendommen 39/4 er avsatt til FT3, fritids- og turistformål.
Departementet har avklart at arealformålet og tilhørende bestemmelser er godkjent, men det
stilles krav om at sonen må inngå i en reguleringsplan. Denne planen vil ivareta kravet.
På nederste del av eiendommen 40/69 og 40/72 er det en eksisterende reguleringsplan for
Åborsnes industriområde. Planen regulerer industri- og lagerbygg med tilhørende infrastruktur,
men arealet skal omreguleres i reguleringsplanen til Hav og Fjell.
3.3.

Eiendomsforhold

Eiendomsgrensene er vist i Figur 8. Eiendomsgrensene er hentet fra matrikkelen, som har
ufullstendige eiendomsgrenser i høyereliggende områder. Eiendomsgrensene som er markert
med rødt på kartet, er tatt ut fra et kart fra jordskifterett.
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Figur 8: Eiendomsforhold i planområde (oransje). Tomtegrensene hentet ut fra matrikkelen er vist med svart strek,
grensene som er plassert iht et kart fra Jordskifterett er vist med rød. Område markert med gul nedenfor
Langsundvegen er det eksisterende anlegget til Hav og Fjell. Område er godkjent i egen reguleringsplan, planid
200702, og tas ikke med i denne reguleringsplanen.

Planområdet består av fem eiendommer. Fra sør mot nord (areal innfor planområde):
• Gbnr 39/4: Marit Mydland (ca. 1 150 daa)
• Gbnr 40/66: Mirian Solveig Eliassen (ca. 145 daa)
• Gbnr 40/38: Elin Synnøve Mortensen (ca. 180 daa)
• Gbnr 40/72: Tom Børre Johansen (ca. 210 daa)
• Gbnr 40/59: Karlsøy kommune (ca. 210 daa)
Alle eiere innenfor planområdet er innforstått med, og åpent for pågående
reguleringsplanarbeid.
4.
Forslag til planprogram
4.1.
Metode
Planprogrammet er et dokument som beskriver det videre arbeidet med reguleringsplan for Hav
og Fjell. I samarbeid med Karlsøy kommune er det jobbet frem en oversikt over hvilke temaer
som skal konsekvensutredes og vurderes i arbeidet med reguleringsplanen. Tabellen i kapittel 5
gjennomgår disse temaene og hvilke momenter ved teamene som er nødvendige å belyse.
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Det er 3 temaer som skal konsekvensutredes i henhold til kapittel fra Forskrift om
konsekvensutredningen: friluftsliv, landskap og grøntstruktur og naturmangfold. En
konsekvensutredning innebærer at det skal innhentes ny og utdypende informasjon om
temaet, som deretter vil bli vurdert i planforslaget. Innhenting av ny informasjon og analysering
og bruk av denne vil bli gjort av spesialister på de ulike temaene. Eksempelvis kan det bli
foretatt befaring for å kartlegge naturmangfold etter naturmangfoldloven § 8. Et sammendrag
av utredningene vil bli innarbeidet i planen, og utredningene i sin helhet vil vedlegges planen,
som separate delutredninger.
Konsekvensutredningstemaene utredes på følgende måte:
1. Beskrivelse av dagens situasjon, og en vurdering av tiltakets konsekvenser knyttet til ulike
utbyggingsalternativer.
2. Kartlegging og beskrivelse av eventuelle konsekvenser for tilgrensende områder – alt etter
hvilket tema det dreier seg om.
3. Vurdering av grunnlaget for utredningene.
4. Vekting av konsekvenser, og avbøtende tiltak.
I tillegg kommer det 4 andre utredninger: OSG- og VAO-rammeplan, ROS analyse og en
utredning i forbindelse med samfunnsmessige virkninger. I disse utredningene skal det bli
vurdert og utarbeidet løsninger av fagspesialister på de ulike temaene. Denne informasjonen vil
bli innarbeidet i planforslaget. Forskjellen fra konsekvensutredning er at disse utredningene
bare skal vurdere den endelige planløsning i stedet for de forskjellige utbyggingsalternativene.
Ytterligere 13 temaer vurderes i planarbeidet. Ved en vurdering innhentes ikke ny informasjon,
men kjent kunnskap brukes for å beskrive tiltakets virkning.
Det er vurdert at det ikke skal utarbeides en ny KU for reindrift da det allerede er utarbeidet en
omfattende konsekvensutredning for hele kommunen i forbindelse med kommuneplanens
arealdel. Rapporten er utarbeidet av Norut i 2012, og belyser driften og bruk av de forskjellige
områdene i hele kommune. I rapporten blir det også omtalt konsekvenser til forslaget for å
etablere et skitrekk på eiendommen 39/4. Det anses derfor at grunnlaget for vurderingen er bra
nok, og i tillegg skal det holdes et møte med reinbeitedistriktet i starten av planprosessen for å
drøfte konsekvensene av tiltak på reindriften og mulige avbøtende tiltak.
4.2.
Alternativer
Konsekvensutredningene skal for hvert tema sammenligne konsekvenser av forskjellige
alternativer til planen med dagens situasjon, 0-alternativet. Alternativene skal være realistiske,
men forskjellig nok slik at konsekvensutredningen kan belyse om det er større fordeler/ulemper
med en av begge.
Terreng- og landskapsinngrepet av heissystemet vil være et mindre inngrep sammenlignet med
inngrepet i landskapet som følger av bebyggelse og tilhørende veginfrastruktur. I tillegg er det
nødvendig for driften av alpinanlegget at det er et heissystem som kan ta besøkende opp til de
forskjellige stedene innenfor planområde. På grunn av dette er det tatt med samme heissystem
og bebyggelse ved bunnstasjon og opp på Bjørnskarplatå i begge alternativer. Dessuten
trenges det et visst antall sengeplasser for at prosjektet er økonomisk rentabelt, derfor er det
vurdert å ha samme antall enheter i begge alternativer, men med et annet omfang, samt en
annen plassering i terrenget.
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-

Alternativ 0 – Ingen bebyggelse:
Dagens situasjon uten utbygging i planområde.

Figur 9: Illustrasjon 0-alternativ uten utbygging i planområde.

-

Alternativ 1 - Spredt bebyggelse:
Alternativet vil utrede ski-/sykkelanlegget og teknisk infrastruktur i kombinasjon med
bebyggelse i et stort område på ca. 410 daa med spredt bebyggelse. I alternativet
legges det til rette for hytter og større leilighetsbygg. En del av leilighetsblokkene
plasseres nederst ved bunnstasjonen, og den andre delen plasseres lenger opp i
terreng samt opp på Bjørnskaraksla. Mot Langsundvegen plasseres bebyggelse helt
mot byggegrense fra fylkesvegen.

Figur 10: Illustrasjon alternativ 1, spredt bebyggelse.

-

Alternativ 2 - Konsentrert bebyggelse:
Alternativet vil utrede ski-/sykkel anlegget og teknisk infrastruktur i kombinasjon med
bebyggelse i et mindre område på ca. 230 daa med konsentrert bebyggelse under
skoggrense. I alternativet legges det til rette for hytter og større leilighetsbygg.
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Leilighetsblokkene plasseres i klynger innenfor bebyggelsesområde. Mot
Langsundvegen plasseres bebyggelse ovenfor våtmarks-sone på ca. 40moh.

Figur 11: Illustrasjon alternativ 2, konsentrert bebyggelse.

4.3.
Grunnlagsdokumenter
Som grunnlag for vurderingen av hvilke temaer som er aktuelle for det konkrete planarbeidet, er
følgende dokumenter benyttet.
• Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (Juli 2017)
• Reguleringsplanveileder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (September 2018)
• Veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse, Miljøverndepartementet (November
2005)
• Veileder, Barn og unge i plan og byggesak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Oktober 2020)
4.4.
Reguleringsplan
På grunnlag av konklusjonene i konsekvensutredningen utarbeides en samlet reguleringsplan
med følgende dokumenter:
• Plankart
• Reguleringsbestemmelser til plankartet
• Planbeskrivelse
• Konsekvensutredninger og øvrige utredninger (alle utredninger leveres som separate
dokumenter)
• Illustrasjonskart
4.5.
Medvirkning og informasjon
Offentlig innsyn og medvirkning i planprosessen sikres gjennom høringer i henhold til offentlige
bestemmelser. Følgende høringer vil være aktuelt for saken:
• Forslag til planprogram legges ut til offentlig høring i min. 6 uker.
• Ferdig planforslag legges ut til offentlig ettersyn i min. 6 uker.
Karlsøy kommune og forslagsstiller vil i samarbeid avvikle møte med aktuelle naboer for å gi
direkte informasjon om planprosessen, dette vil bli arrangert tidlig i reguleringsplanprosessen,
før komplett planforslag er utarbeidet. Ved å legge nabomøte på dette stadiet i prosessen er det
mulig å innarbeide innspill fra naboer i prosjektet.
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5.
Tiltaket/prosjektet
5.1.
Temaer for konsekvensutredning
Tema
Problemstillinger
1.
Friluftsliv
Utbygging av heissystemet,
nedfartsløyper og plassering
av bebyggelse vil ha
påvirkning på ferdsel i
området.
Endrede
opplevelseskvaliteter i
friluftslivsområder, både i
områder som blir fysisk
berørt og andre som ligger
innenfor influensområdet.

2.

Landskap og
grøntstruktur

Planområdet ligger i ubebygd
terreng og uberørt
høyfjellslandskapet.
Det vil være vesentlige
terrenginngrep som følge av
planen, og det vil sette krav
til terrengbearbeiding og
revegetering.

3.

Naturmangfold

Tiltaket vil ha konsekvenser
for fauna og flora.
En del av planområde har en
geologisk arv med
kvartærgeologiske verdier
som tidligere ble foreslått
vernet.

5.2.
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Krav til utredning
Tiltakets konsekvenser for
allmenn ferdsel.
Adkomst og ferdsel
gjennom området.
Tiltakets konsekvenser for
opplevelseskvaliteter
innenfor planområde og i
tilstøtende områder.
Sikre allmennhetens rett til
ferdsel.
Hvordan området benyttes
i dag, hvem er brukerne,
alternative områder, hvor
oppholder folk seg,
rasteplasser.
Områdets rolle i
overordnet landskap/grøntstruktur.
Vise terrenginngrep og
fjernvirkning av tiltaket m/
terrengmodeller og
visualisering fra ulike
steder.
Utarbeide illustrasjoner
som viser uberørt terreng
innenfor planområde.
Avbøtende tiltak, bl.a.
prinsipp for revegetering/
hensyn til biologisk
mangfold.
Kartlegging av
naturkvaliteter, flora og
fauna. Konsekvenser av
tiltaket for eksisterende
naturmiljø analyseres med
bakgrunn i
Naturmangfoldsloven.
Kartlegging av tiltakets
konsekvenser for den
geologiske arven.

Temaer for andre utredninger

Tema
1.
Trafikk og transport:
OSG-rammeplan

Problemstillinger
Trafikksituasjonen ved ferdig
utbygd prosjekt vil bety en
stor endring fra dagens
situasjon.

Krav til utredning
Trafikksystem og
trafikktall, i dag og
fremskrevet.
Vegløsning for
adkomstveg med
linjeføring og tverrprofil og
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-

2.

Vann, avløp og
overvann:
VAO-rammeplan

3.

Risiko og
sårbarhetsanalyse

4.

Samfunnsmessige
virkninger

Tiltakets påvirkning på
eksisterende
drikkevannskilder,
Tiltakets påvirkning på vann,
avløp og overvannsitasjonen
i plan- og influensområdet.

-

Forsyningsevne og
drikkevannleveranse må
vurderes sammen med
områdets forsyningsevne til
daglig bruk og leveringssikkerhet til nødvann.

-

Områdets evne til
avløpshåndtering må
vurderes sammen med ulike
alternativer for
avløpshåndtering.

-

Økt aktivitet og endring av
vegetasjon.
Alle risiko- og
sårbarhetsfaktorer skal
vurderes jfr. PBL.
Realisering av planen
omfatter store investeringer
samt sysselsetting og
verdiskaping.

-

-

-
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kryssløsning.
P-behov må
dokumenteres.
Kollektivtrafikk til/fra
anlegget.
Behov for tiltak for
fotgjengere, syklister og
skigåere. Det legges vekt
på sikkerhet for barn.
Trafikksikkerhet
Konsekvenser for
kapasiteten på
Sandnessundbrua
Vannkvaliteten må
dokumenteres.
Forholdet til
minikraftverket, hotell og
område for fritidsboliger.
Det må utredes om
vannforsyning av tiltaket
kan leveres fra selve
planområdet om metode,
verdi, effekt og
konsekvens – hhv for
vann og overvann.
Det må utredes for
hvordan avløp skal
håndteres om metode,
verdi, effekt og
konsekvens – hhv for
avløp.
Endring i vegetasjon og
filtreringsevne.
Analysen skal
gjennomføres ved bruk av
veileder som DSB har
utarbeidet for temaet.
Analyse av markeds- og
konkurranseforhold
Vurdering av potensiale
for gondol og alpinløyper
Vurdering av
sysselsettingspotensial.
Vurdering opp mot
utvikling av alpinsenter
Arctic Center i Håkøybotn
Analyse av tiltakets
samfunnsøkonomiske
ringvirkninger for området.
Sett i perspektivet at
anlegget ikke ligger i
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nærmiljøet og at adkomst i
hovedsak vil kreve bil og
buss.
5.3.
1.

Temaer for vurdering
Tema
Naturfare

2.

Reindrift

Problemstillinger
Deler av planområde er
markert som
utløsningsområde for
snøskred, det gjelder de
bratte delene under
Bjørnskarplatå og
Bjørnskaraksla. I tillegg ligger
den øvrige delen av område i
et utløpsområde for
snøskred. I 2005 har NGI
gjort en vurdering av
skredfare ifm skitrekket i
sone FT3.
Tiltaket kan påvirke reindrift,
herunder bl.a. beiteområder
og flytting/trekking.
Det er en detaljert KU rapport
for reindrift i hele kommune
som ble utarbeidet ifm
kommuneplanens arealdel
som skal brukes som
grunnlag. Det skal være
dialog med reinbeitedistrikt
under planprosessen.

3.

Barns interesser

Tiltaket kan påvirke barn og
unges bruk av området.

4.

Byggeskikk og estetikk

5.

Kulturminner

Utforming av bygninger kan
ha en innflytelse på
fjernvirkning i landskapet
samt områdets kvalitet.
Det kan forekomme
gjenstander fra tidligere tider.
Litt over halvparten av
planområde ble allerede
befart av Sametinget og
Kulturetaten (eiendom 39/4
innenfor plangrense samt
regulerte industriområde på
eiendommen 40/69). Det ble
ikke registrert spor etter
automatisk freda

Krav til vurdering
Skredfare innenfor
plangrense
Det må fastsettes
sikkerhetskrav for
alpinanlegg,
nedfartsløyper og
bebyggelse
Det må utredes
sikringstiltak for
alpinanlegg,
nedfartsløyper og
bebyggelse eller lages
anbefalinger hvordan man
kan bidra til å minske
skredfare.
Identifisere belastninger
for reinbeitedistriktet.
Vise til konsekvens av det
planlagte tiltaket for
reindrift, beite- og
trekkområder.
Analyse av mulige
avbøtende tiltak.
Oppfylling av
departementet sitt krav
som ble stilt ifm sone FT3
under arbeid med
kommuneplanens arealdel
(vedtak 15.06.2015)
Dagens og fremtidens
bruk av området
kartlegges.
Det skal vurderes om og i
hvilken grad planen vil
stille krav til utforming av
bygninger og materialbruk.
Vurdering av
konsekvenser for tiltaket
om det avdekkes
kulturminner.
Vurdering av mulige
avbøtende tiltak om det
avdekkes kulturminner.
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6.

Folkehelse

7.

Klima

8.

Teknisk infrastruktur
Miljøvennlig/alt.
energiforsyning

kulturminner, derfor skal
tema ikke konsekvensutredes. Temaet skal
allikevel vurderes i
planbeskrivelse.
Tiltaket kan påvirke
folkehelse på grunn av
endret tilbud til fysisk
aktivitet.
Snø-, vind- og solforhold
vurderes.

-

Tiltakets konsekvenser for
folkehelse kartlegges.

-

Klimaendringer og
klimatilpassing vurderes.

-

De lokalklimatiske
forholdene både vinter- og
sommerstid skal gjøres
rede for.
Vurdering av fremtidige
klimaendringer og
konsekvenser for
planforslaget.
Kartlegging av dagens elnett i området.
Kartlegging av nødvendige
hensynsoner rundt
kraftlinjen.
Vurdering av alternative
energikilder
Kartlegging av
beitekvaliteter og dagens
bruk av område.
Konsekvenser av tiltaket
for utmarksbeite og tap av
landbruksarealer.
Utredningen må omfatte
forholdene knyttet til
arealtilstand,
arealkvaliteter og
driftsforhold.

Eksisterende el infrastruktur,
og eventuelle
energisparende tiltak.

-

9.

Landbruk
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Tiltaket vil ha konsekvenser
for eventuell beitebruk.

-

Bruk/anlegg av
stier/stengsler/gjerder/ferister
/eksisterende og annen
regulering av aktiviteten i
området, samt ferdsel for dyr.

-

Tiltakets konsekvenser for
tilgrensende landbruksarealer, utmarksbeiter og
marka som biotop.
Sikre like muligheter og
rettigheter for alle, uavhengig
av funksjonsnivå.

-

10.

Universell utforming

11.

Støy

Støy fra trafikk

-

12.

Offentlige tjenestetilbud

Renovasjon.
Behov for økt kapasitet i
offentlig transport.

-

13.

Næringsliv

Tiltakets effekt på
næringslivet i nærområdet og
regionen

-

-

-

Vurdering av hvordan
området kan tilpasses
personer med redusert
funksjonsevne.
Konsekvenser for beboere
og brukere vurderes og
evt. avbøtende tiltak
ivaretas.
Kartlegging av offentlig
infrastruktur i området for
renovasjon og
kollektivtilbud.
Beskrivelse av dagens
situasjon
Vurdering av tiltakets
betydning.
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Fremdriftsplan

I henhold til forskrift om konsekvensutredning §14 d er de viktigste stegene i reguleringsplanprosessen listet opp med forventet dato for behandling. Fremdriftsplanen er avhengig av innspill
til planen samt mottatte merknader og eventuelt innsigelser.
-

Planprogram vedtas i plan- og driftsutvalg i løpet av april/mai 2021.
Konsekvensutredning og utarbeiding av planforslag i løpet av våren/sommer 2021, og
planforslag klargjøres for innsending til Karlsøy kommune høsten/vinter 2021.
Innsendt planforslag vurderes og bearbeides kommende måneder, og endelig planforslag
fremlegges for offentlig ettersyn mars/april 2022.
Merknadsbehandling og sluttbehandling plan foretas våren/sommer 2022, avhengig av
merknader og eventuelle innsigelser som kommer.
Administrativ etterbehandling plan og fremleggelse av plan for kommunestyret er avhengig
av mottatte merknader/innsigelser.

