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33/17 Kåfjord kommunestyre 20.06.2017 

 

Kommuneplanens arealdel for Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 2015-
2027 - sluttbehandling 

Henvisning til lovverk: 
Plan og bygningsloven kap. 11  
Naturmangfoldsloven 
 
Vedlegg 
1 Kommuneplanens arealdel, beskrivelse - revidert 
2 Planbestemmelser Kåfjord - revidert 
3 Plankart med skredfaresoner 
4 Plankart uten skredfaresoner 
5 Areal-ROS Kåfjord 
6 Temakart lanbruk - Hele kommunen A1 
7 Temakart landbruk - Birtavarre - Guolas A3 
8 Temakart landbruk - Djupvik - Olderdalen - Nordnes A3 
9 Temakart landbruk - Indre Nordnes - Manndalen - Skardalen - Trollvik A3 
10 NVE fremmer innsigelse 
11 NVE trekker innsigelse 
12 Fylkesmannens uttalelse (innsigelse) av dato 16.10.2015 
13 Fylkesmannens uttalelse på løsning datert 31.5.2017 
14 Kåfjord kommune anmoder Fylkesmann i Troms å trekke innsigelse datert 

5.5.2017 
15 Konsekvensutredning - Basecamp Miessevarri-Halti 
 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.06.2017  

Behandling: 
Saksbehandler Marte Lifjell og saksbehandler Torgeir Kuld redegjorde for saken. 
 
Idar Pedersen SP stilte spørsmål i forhold til 5.5.1 Skardalen – heter Utvalgte kulturlandskap i 
landbruk. Hele bygda Skardalen er utvalgt. 
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Einar Eriksen KRF stilte spørsmål i forhold til scooterkjøring i 1.mnd der dette ikke er lovlig. 
Aud Marthinsen FRP stilte spørsmål om skoler, det er opprettet privatskole. 
Tor Mikalsen MDG stilte spørsmål om fiskeri og Havbruk, det forventes økning? Ikke i 
oppdrettsanlegg så lenge de ikke er i lukkede anlegg. 
8.2. Samiske interesser 
8.3. Vitenskapelig, men også tradisjonskunnskap. 
Magne Monsen KRF stilte spørsmål om å holde åpen for bebyggelse. 
Even Steinlien MSNBL stilte spørsmål om sauenæringa, må også tas med. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kommuneplanens arealdel 
for Gàivuona suohkan Kåfjord kommune 2015-2027. Kommunestyret tar innsigelsene fra 
Fylkesmannen om fritids- og turistformål i Miessivarre og merknad om at planbestemmelsene 
justeres i samsvar med fylkesmannens kommentarer, til følge. Følgende områder er trukket 
tilbake: 
1. Fritids- og turistformål i Nordmannvik 
3. Idrettsanlegg – motorsport i øvre Manndalen 
 
Kåfjord kommunes arealplan vedtas med grunnlag i at planen revideres i nærliggende fremtid.  

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kommuneplanens arealdel 
for Gàivuona suohkan Kåfjord kommune 2015-2027. Kommunestyret tar innsigelsene fra 
Fylkesmannen om fritids- og turistformål i Miessivarre og merknad om at planbestemmelsene 
justeres i samsvar med fylkesmannens kommentarer, til følge. Følgende områder er trukket 
tilbake: 
1. Fritids- og turistformål i Nordmannvik 
3. Idrettsanlegg – motorsport i øvre Manndalen 
 
Kåfjord kommunes arealplan vedtas med grunnlag i at planen revideres i nærliggende fremtid.  

 

Saksopplysninger: 

Hva er en kommuneplan: 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av 
kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommuneplanen består derfor av en 
samfunnsdel og en arealdel. Planleggingen skal stimulere og samordne den fysiske, 
miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen, og sikre 
befolkningen muligheter for påvirkning av kommunens utvikling. Kommuneplanens utvikling 
skal brukes strategisk som en oversiktsplan. 
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Kommuneplanens arealdel er et verktøysom definerer hovedtrekkene i kommunens 
overordnede arealbruk og som legger til rette for fremtidig arealbruk. Planområdet omfatter hele 
kommunen unntatt sjøarealene. Sjøarealene inngår i Kystsoneplanen for Lyngenfjorden som ble 
vedtatt i Kåfjord kommunestyre den 30.10.2015. På sikt kan det være hensiktsmessig å innlemme 
Kystsoneplanen i arealdelen til et samlet plandokument. 
 
Arealplanen består av: 
1. Planbeskrivelsen 
2. Plankart 
3. Planbestemmelser 
4. Areal ROS 
 
Planbeskrivelsen: Beskriver hvordan arealdelen skal løse fremtidige utfordringer, hva arealene 
kan brukes til, hvordan vi definerer formålene og hva de ulike figurene på kartet betyr. 
Planbeskrivelsen sier noe om framtidig arealbehov i planperioden, og hvordan planen følger dette 
opp. Den forklarer også hvordan planen er bygd opp med konsekvensutredninger og areal-ROS 
(Risiko og sårbarhetsanalyse) er lagt ved som et eget dokument. 
 
Plankartet: Viser hva som kan bygges ut og angir plassering i kartet. Hver type formål har sin 
egen farge. Nye områder har skarpe/mørkere farge, nåværende områder (gammel kommuneplan) 
har en litt blekere nyanse. For eksempel er arealer avsatt til boligbebyggelse gule. De hvite 
områdene med svart skravur viser reguleringsplaner som skal fortsette å gjelde i ny planperiode. 
Hvite områder med rød skravur er områder som er båndlagt for fremtidig eller pågående 
regulering etter pbl. Kartet er juridisk bindende. 
 
Planbestemmelsene: Planbestemmelsene gir bestemmelser til områdene i plankartet, og er det 
verktøyet som kommunen bruker når vi behandler plansaker, byggesaker og spørsmål om deling 
av enkelttomter, med mer. Planbestemmelsene er juridisk bindende.  
 
Planprosess for Kåfjord kommunes arealplan 
Kåfjord kommune har aldri tidligere hatt en kommuneplanens arealdel. Det har i løpet av de siste 
25 årene blitt startet flere prosesser med mål om å få utarbeidet en arealplan, men disse 
prosessene har av flere ulike årsaker ikke ført frem til en ferdig plan. Arealplanleggingen i 
kommunen har i hovedsak basert seg på eldre kommunedelplaner for de ulike områdene av 
kommunen og mer detaljerte reguleringsplaner av nyere dato for de mest tettbygde områdene av 
kommunen. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 04.09.2015. Det er kommuneplanens 
arealdel som nå er til sluttbehandling. 
 
En kommuneplan består som sagt av en samfunnsdel og en arealdel, hvor det kun er 
planbestemmelsene og plankartet til arealdelen som er juridisk bindende. Siden det er 
kommunens samfunnsdel som skal legge føringer for ønsket utvikling i kommunen, var det 
viktig å få utarbeidet samfunnsdelen før arealdelen. Å utarbeide kommuneplanens arealdel er en 
svært kompetansekrevende oppgave som må forholde seg til flere ulike lover og retningslinjer. 
Formålet med arealplanen er å vise hvor i kommunen de ulike typer bebyggelse kan skje og 
hvilke arealer som av ulike grunner ikke ønskes utbygd (landbruk, reindrift, kulturminner, 
skredområder, natur- og friluftsområder med mer). Det er både utfordrende og viktig å komme 
fram til en fornuftig avveiing mellom utbyggings- og verneinteresser. 
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Arbeidet med denne planen som nå skal til sluttbehandling startet opp samtidig med etableringen 
av Nord Troms Plankontor høsten 2012. Plankontoret utarbeidet planprogram som ble lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden 18.07.2013 til 19.09.2013. I vedtektene til Nord Troms plankontor 
ble det slått fast at plankontoret i hovedsak skulle arbeide med arealdelen til kommuneplanen. 
Dette må forstås i lys av at vedtektene ble utarbeidet før det kom ny plan- og bygningslov i 2009, 
som i mye større grad vektla koplingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen. 
Det som var viktig i den nye loven var at de politiske føringene som ble lagt i samfunnsdelen 
skulle følges opp i arealdelen og komme til uttrykk gjennom et juridisk bindende plankart med 
tilhørende bestemmelser. 
 
Det at Plankontoret ikke hadde ansvaret for hele kommuneplanen, men bare arealdelen, ble et lite 
gunstig utgangspunkt, siden flere av kommunene ikke hadde en vedtatt samfunnsdel av nyere 
dato som kunne legge de nødvendige føringene på kommuneplanens arealdel. Dette førte til at 
prosessen har tatt lengre tid enn forventet. 
 
Administrasjonen i Kåfjord kommune igangsatte arbeidet med samfunnsdelen i løpet av 2013 og 
planen ble vedtatt i september 2015. Arbeidet med samfunnsdelen ble gjort i et godt samarbeid 
med Plankontoret, i form av arbeidsmøter, folkemøter og øvrig arbeid med planen. Arbeidet med 
arealdelen pågikk parallelt med samfunnsdelen, men kunne ikke sluttføres før samfunnsdelen ble 
vedtatt. 
 
Arealdelen ble sendt på høring 16.10.2015 med høringsfrist satt til 30.11.2015. Etter anmodning 
fra noen sektormyndigheter ble høringsfristen utsatt til 14.01.2016. 
 
Innsigelser, merknader og høringsinnspill 
Etter 1. høringsrunde kom det innsigelser fra Fylkesmannen og NVE, samt flere merknader og 
kommentarer fra øvrige sektormyndigheter. 
 
Fylkesmannen i Troms fremmet følgende innsigelse til planen: 
Følgende områder må på grunn av manglende utredning, tas ut av planen og 
arealet avsettes som LNFR-sone: 
- Fritids- og turistformål i Nordmannsvik 
- Fritids- og turistformål i Miessivarre 
- Idrettsanlegg — motorsport i Øvre Manndalen 
 
Fylkesmannen har ikke grunnlag for å vurdere utbyggingsformålet mot sektorhensyn som 
landbruk, reindrift og strandsonevern. 
 
Fylkesmannen fremmer følgende merknad: 
- Det forutsettes at planbestemmelsene justeres i samsvar med våre kommentarer. 
 
Kommunens vurdering: 
Kommunen imøtekommer Fylkesmannens innsigelser og har utført de utredningene som 
manglet. Videre er planbestemmelsene rettet opp i henhold til Fylkesmannens kommentarer.  
 
Av brev datert 5.05.2017 «Fylkesmannens uttalelse på løsning av innsigelse», imøtekommer 
kommunen alle punkter. Innsigelsen er ikke formelt trukket tilbake, men forventes å bli innen 
kort tid. 
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NVE fremmet følgende innsigelse til planen: 
Oppskyllingslinje fra NGI rapport datert 30.8.2013 er ikke avtegnet i kartet for kommuneplanens 
arealdel. NVE ser seg derfor nødt til å fremme innsigelse til planen inntil dette er ivaretatt. 
Nedenforliggende områder bør avsettes som en hensynssone etter pbl § 11-8. bokstav a) med 
bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak, slik at hensynet som sonen viser blir 
ivaretatt, jf. TEK 10 § 7-4 med veiledning. En overordnet vurdering av arealbruk under 
oppskyllingshøyder er en forutsetning for fremtidig bruk av området. NVE anbefaler sterkt at 
kommunen drøfter bruken av arealer under oppskyllingshøyden av skred fra Nordnes. 
 
Utfordringene med et fjellskred fra Nordnes er ikke vurdert i planbeskrivelsen eller ivaretatt i 
planbestemmelsene. I henhold til TEK 10 § 7-4 bokstav e) må det konkret vurderes hvilken 
betydning det har for utbyggingsområder. 
 
Det er ønskelig at kommunen også har en mer overordnet drøfting av konsekvensene ved 
utbygging under oppskyllingshøyde. Både for bruken i eksisterende planer og for eventuelle 
fremtidige behov. Det er mulig at det i løpet av planperioden vil komme dispensasjonssøknader 
innenfor hensynsonen. At det er avklart i overordnet plan er da et av kriteriene for å kunne gi 
tillatelse jf. krav i TEK 10 § 7-4 bokstav e). Hva kommunen kommer til å legge vekt på ved 
fremtidige dispensasjonssaker innenfor oppskyllingshøyden kan eksempelvis være 
hensiktsmessig å vurdere i kommuneplanens arealdel. Dette ble også omtalt i NVEs innspill til 
varsel om oppstart. 
 
Kommunens vurdering: 
Kommunen imøtekommer innsigelsen fra NVE.  
 
Innsigelsen fra NVE er formelt trukket tilbake den 10.10.2016 
 
Reinbeitedistrikt 37 Skarfvaggi fremmer følgende merknad til Planen: 
Rbd 37 Skarfvaggi vurderer at en etablering av et hyttefelt/turismeanlegg i en trang bratt dal som 
Kåfjorddalen vil ødelegge for dagens reindrift i området. Dette fordi at reinen er sky og nervøs i 
dette terrenget og beiteroen vil med et så omfattende tiltak bli borte på begge sider av dalføret. 

- Punkt 5.3.3 Fritids- og turistformål bør i sin helhet tas ut av planen. 
- Det bør inn i planen at fritidsbebyggelse ikke bør legges i randsonen til viktige 

reindriftsområder. 
- Det bør tas inn i planen en forutsetning om at utbygger gjøres kjent med sitt ansvar 

ovenfor andre rettighetshavere, sml Servituttloven paragraf 2, og at tiltaket må vurderes 
om det kommer i konflikt med Reindriftslovens paragraf 63. 

 
Kommunens vurdering: 
Etter 1. gangs høring har det aktuelle planområdet blitt betydelig redusert fra ca. 466 dekar til ca. 
275 dekar. Kommunen har etter høringen hatt møter med Statskog som er forslagsstiller til 
hyttefeltet, for å diskutere veien videre for dette prosjektet. Etter disse møtene er Statskog blitt 
enig med kommunen om at det skal gjennomføres en grundig konsekvensutredning for 
reindriftsnæringen i området. Resultatet av denne konsekvensutredningen ligger som vedlegg til 
plan.  
 
Videre har Statskog blitt sterkt oppfordret til å involvere de to reinbeitedistriktene i større grad 
enn det som har vært tilfelle tidligere. Et tettere samarbeid og god dialog mellom partene, kan 
forhåpentligvis føre frem til løsninger som vil være akseptable for alle partene.  
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Kommunen er i utgangspunktet positiv til en etablering i området, men med forbehold om at 
konsekvensene av etableringen vil være akseptable for reindriftsnæringen. 
 
Kommunen vil ta til følge de resterende punkt i revidering av kommuneplanens arealdel.  
 
Innspill fra private:  
Det har ikke kommet så mange innspill med forslag om endret arealformål i denne prosessen. Det 
kan skyldes at det i samme periode har vært arbeidet med ny sentrumsplan for både Manndalen og 
Olderdalen. Birtavarre har en forholdsvis ny sentrumsplan. Det meste av private innspill kom fra den 
ytre delen av Kåfjord, dvs. fra Nordmannvik og ut mot kommunegrensen på Spåkenes. Etter en nøye 
vurdering ble det i formannskapet vedtatt at ytre del av Kåfjord skulle tas ut av arealdelen for å 
utarbeide en mer detaljert kommunedelplan for området, som senere vil bli innlemmet i 
kommuneplanens arealdel. Hensikten med det var at man gjennom en kommunedelplan kan gå mer 
detaljert til verks i planleggingen enn man kan gjøre i en overordnet arealdel. Dette vil styrke 
medvirkningen til innbyggerne i langt større grad slik at de løsningene som man eventuelt går for er 
godt forankret både hos kommunen, grunneierne og innbyggerne. 

Vurdering: 
Ved en vedtatt arealdel til kommuneplanen vil Gáivuona suohkan Kåfjord kommune ha et oppdatert 
planverk og for første gang en arealplan. Det vil bli behov for å revidere arealplanen når arbeidet med 
skredsikringene er avsluttet rundt i kommunen. Inntil da må det jobbes med å få sammenstilt det som 
er gjort av skredutredninger i kommunen slik at det kan tegnes et mer realistisk bilde av skredfaren, 
enn tilfelle er med aktsomhetskartene.  
 
Siden dette er den første kommuneplanens arealdel, vil det nok etter hvert melde seg et behov for å 
revidere planbestemmelsene, slik at de fungerer bedre i den daglige saksbehandlingen.  
Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er ikke et statisk, men et dynamisk dokument som 
skal brukes aktivt. Kun gjennom aktiv bruk vil kommuneplanen bli et sentralt styringsdokument for 
kommunen, men dette forutsetter god kjennskap og eierskapsfølelse til kommuneplanen. 
 
 


