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MERKNADSBEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER
TIL KÅFJORD KOMMUNES PLANSTRATEGI 2020-2023

Her følger behandlingen av merknadene. Det er
kun de respondentene som hadde merknader,
som blir behandlet her.

Nr 1 - Fylkesmannen i Troms og
Finnmark

Generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune:
Det er et prinsipp om å ikke gjøre planleggingen mer omfattende enn nødvendig. Kåfjord
kommune har derfor i arbeidet med kommunal
planstrategi 2020-2023 valgt å tolke lovteksten
i plan- og bygningsloven innskrenkende. Kåfjord
kommune ønsker å utarbeide en kort og konsis
planstrategi som dekker det vi mener er de viktigste temaene og det som er lovpålagt gjennom
§ 10-1 i PBL. Da planstrategien legger opp til en
helhetlig rullering av hele kommuneplanen, vil
store deler av de temaene som fylkesmannen
etterlyser bli grundig gjennomgått i arbeidet med
kommuneplanen. Vi ber derfor om forståelse for
at fylkesmannens merknader til planstrategien i
liten grad tas til etterretning i arbeidet med planstrategien. Kåfjord kommune har også blitt valgt
ut som pilotkommune for et prosjekt hvor målet
er å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet innen samfunnsutvikling. Dette prosjektet vil
ta for seg og kunne omhandle flere av de temaene
som Fylkesmannen kommenterer i sitt innspill.
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Merknader:

1. Etterlyser overordnede føringer.
• Merknaden tas ikke til følge. Overordnede
føringer er gjeldende uavhengig av om de
føres inn i planstrategien eller ikke. Temaet
overordnede føringer vil bli vurdert i hvert
planarbeid, med ulike overordnede føringer
basert på plantype, fagområde osv.

2. Etterlyser flere temaer i kunnskapsgrunnlaget.
• Se innledende generell tilbakemelding fra
Kåfjord kommune.
3. Ønsker at KPS blir vedtatt i 2021
• Merknaden tas ikke til følge. Arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel er stort og
omfattende. I en liten kommune som Kåfjord, med få ansatte innenfor hvert fagfelt, er
det tidkrevende å utarbeide forslag til KPS.
Det er derfor skissert at kommuneplanens
samfunnsdel kan ha oppstart seint i 2020
og vedtas tidlig i 2022. KPS må gjennom en
omfattende rullering og det settes derfor av
god tid til arbeidet.
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4. Etterlyser økonomi som en del av kunnskapsgrunnlaget og vurderingen.
• Se innledende generell tilbakemelding fra
Kåfjord kommune. Planstrategien legger opp
til å løse planoppgaver som det er behov for,
enten fordi de er lovpålagt, eller fordi administrasjonen ser det som viktig for å styrke
de kommunale tjenestene. Planstrategien
legger i all hovedsak opp til planarbeid som
kan løses av kommunen selv, uten behov for
å leie inn konsulent. Planstrategien legger
dermed ikke opp til noen utstrakt pengebruk
og økonomi som tema tas derfor grundigere
inn i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel hvor man må finne ut hvordan man
skal fordele pengene på de ulike kommunale
tjenestene.

5. Etterlyser reindrift som tema under næringsutvikling
• Merknaden tas til orientering. Reindrift tas
inn under næringsutvikling ved rulleringen
av kunnskapsgrunnlaget før og i samband
med rullering av kommuneplanens samfunnsdel.
6. Poengterer at Kåfjord ikke har landbruksplan
• Næringen blir dekt gjennom strategisk næringsplan.

7. Anmoder om at jordbruk, skogbruk og
reindrift dekkes godt i strategisk næringsplan
• Merknaden tas til orientering. Temaene vil bli
dekt gjennom arbeidet med strategisk næringsplan.

8. Etterlyser beskrivelse av utfordringer
knyttet til klima og miljø
• Merknaden tas til orientering. Temaet berøres
ikke i kommunal planstrategi, men vil vies
plass i utarbeidelsen av kommuneplanen. Kåfjord kommune presiserer at temaet ikke skal
være med i planstrategien etter PBL § 10-1,
som Fylkesmannen skriver i sitt høringssvar.
9. Etterlyser barn og unge som tema i planstrategien
• Se innledende generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune. Temaet vil bli viktig i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.
10. Etterlyser temaet universell utforming i
planstrategien
• Se innledende generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune. Temaet vil bli viktig i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.
11. Etterlyser lovpålagt plan for habilitering
og rehabilitering
• Merknaden tas til etterretning. Planen er
tenkt som et vedlegg til kommunedelplan for
helse og omsorg. Dette tas inn i planstrategien.

12. Ber kommunen vurdere boligplan
• Kåfjord kommune har for tiden en boligsosial
handlingsplan. En eventuell rullering av denne ses ikke på som nødvendig på nåværende
tidspunkt. Rullering kan bli å ta det inn som
tema under kommuneplanens samfunnsdel.
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13. Anbefaler revisjon av oversikt over helsetilstand
• Merknaden tas til orientering. Oversikt over
helsetilstand vil bli rullert i forbindelse med
utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Planstrategien legger opp til at
folkehelse blir en viktig del av kommuneplanens samfunnsdel og at det ikke utarbeides
en separat plan for folkehelse. Kåfjord kommune er med i et interkommunalt samarbeid
med flere andre kommuner i Troms og Finnmark, som omhandler folkehelsearbeid. Etter
planen skal Kåfjord kommune i gang med sitt
arbeid i dette samarbeidet i år.

3. Forvaltningsplan for kulturhistorisk verdi
av fyrlykter og lignende anlegg
• Merknaden tas ikke til følge. Fyrlyktene i Kåfjord er Kystverkets ansvar og forvaltningen
av disse er derfor også underlagt Kystverket.
VI anbefaler Kystverket å utarbeide forvaltningsplan for kulturhistorisk verdi av fyrlyktene i Kåfjord, slik at disse blir ivaretatt på en
god måte.

Nr. 2 – Kystverket

Merknader:

14. Anbefaler å tydeliggjøre arbeid med tilrettelegging for eldre i planstrategien.
• Se innledende generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune. Temaet vil bli viktig i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.

Merknader:

Under følger de planene Kystverket etterlyser
med svar fra Kåfjord kommune.

1. Havnestrategi
• Merknaden tas til orientering. Havnestrategi
for Nord-Troms er utarbeidet.
2. Transport- og godsanalyse
• Merknaden tas til orientering. Transport- og
godsanalyse er utarbeidet.
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Nr. 3 – Sámediggi / Sametinget

Generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune:
Kåfjord kommune er for tiden i gang med en
evaluering av samisk språk i kommunen. Denne
evalueringen vil ta for seg status på samisk språk
innenfor forvaltning, helse og omsorg, oppvekst
og generelt i befolkningen. Denne evalueringen
vil dermed dekke de temaene som Sametinget
etterlyser i sin uttalelse.
Under følger Sametingets merknader til kunnskapsgrunnlaget med svar fra Kåfjord kommune.

1. Kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og
utfordringer blant den samiske befolkningen i kommunen
• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune over. Merknaden tas til orientering og
følges opp i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.
2. Kartlegge og oppdatere utviklingstrekk
og utfordringer for samiske næringer i
kommunen som fjordfiske, jordbruk, utmarksnæringer og reindrift.
• Merknaden tas til orientering. Reindrift vil bli
tatt inn som tema i neste rullering av Notat
for befolkning- og næringsutvikling. Temaet
vil også bli vurdert i den kommende utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel.
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3. Gjøre en vurdering av status, muligheter
og utfordringer i forhold til samisk språk
og kultur i barnehage og skole.
• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune over. Merknaden tas til orientering og
følges opp i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Temaet vil også bli vurdert
gjennom utarbeidelsen av kommunedelplan
for oppvekst.

7. Kartlegging av behov for samisk opplæring både i skole og barnehage.
• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune over. Merknaden tas til orientering og
følges opp i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Temaet vil også bli vurdert
gjennom utarbeidelsen av kommunedelplan
for oppvekst.

5. Ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap,
lokale kunnskap og forståelser på lik linje
med forskningsbasert kunnskap.
• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune over. Merknaden tas til orientering og
følges opp i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.

9. Hvis kommunen har samisktilbud i barnehagen bør det videreføres i skolen, sikre
en overgang fra barnehage til skole.
• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune over. Merknaden tas til orientering og
følges opp i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Temaet vil også bli vurdert
gjennom utarbeidelsen av kommunedelplan
for oppvekst.

4. Undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og styrke den samiske identiteten hos
barn, voksne og eldre.
• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune over. Merknaden tas til orientering og
følges opp i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.

6. Vurdere om der er behov for å utrede
folkehelseutfordringer blant den samiske
befolkningen.
• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune over. Merknaden tas til orientering og
følges opp i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Merknaden følges også
opp gjennom folkehelsearbeidet i kommuneplanens samfunnsdel og dermed utarbeidelse
av oversikt over helsetilstanden i Kåfjord.

8. Det bør komme fram hvordan foreldrene
får informasjon om rett til opplæring i og
på samisk.
• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune over. Merknaden tas til orientering og
følges opp i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Temaet vil også bli vurdert
gjennom utarbeidelsen av kommunedelplan
for oppvekst.
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Nr. 4 – Mattilsynet
Merknader:

Under følger Mattilsynets merknader med svar
fra Kåfjord kommune.

1. Etterlyser plan for desinfisert vann i Nomedalen.
• Merknaden tas til orientering. Kommunen er i
gang med arbeidet med frist 02.11.20.

Nr. 5 – Norges vassdrags- og energidirektorat
Merknader:

Under følger NVEs merknader med svar fra Kåfjord kommune:
1. Anbefaler å utarbeide overvannsplan.
• Merknaden tas til orientering. Overvann tas
inn som tema under hovedplan for avløp og
for vei.

2. Anbefaler å identifisere sårbare områder
i de ulike tettstedene med tanke på flom
osv.
• Kåfjord kommune har ikke kapasitet til å
utarbeide en slik oversikt. Sårbare områder
og naturfare blir behandlet fortløpende med
bakgrunn i det til en hver tid gjeldende kunnskapsgrunnlaget som eksisterer.
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Nr. 6 – Troms og Finnmark fylkeskommune
Merknader:

Under følger TFFK sine merknader med svar fra
Kåfjord kommune:
1. Savner nasjonale og regionale føringer
• Merknaden tas ikke til følge. Se forøvrig svar
til fylkesmannen i punkt 1.

2. Savner FNs bærekraftmål
• Merknaden tas til orientering. FN sine bærekraftmål er en viktig del av all kommunal
virksomhet og et grunnlag for kommunal
planlegging. Kåfjord kommune vil legge
bærekraftmålene til grunn i utarbeidelsen av
ny kommuneplan i kommende planperiode.
Kåfjord kommune ønsker å ha en kort og konsis planstrategi og velger derfor å ikke omtale
bærekraftmålene her.
3. Mener ambisjonsnivået er for høyt
• Merknaden tas til orientering. Planforslaget
er utarbeidet i samråd med de ansvarlige for
alle de ulike planene. Det skisserte planbehovet med prioriteringer er derfor det Kåfjord
kommune tror og ønsker at vi skal få til. Om
det viser seg å ikke stemme, kan planstrategien revideres underveis.
4. Savner evaluering av eksisterende samfunnsdel
• Merknaden tas til orientering. En evaluering
av den eksisterende samfunnsdelen vil gjennomføres i utarbeidelsen av planprogram for
den nye kommuneplanens samfunnsdel. Det
er ikke behov for å utdype en slik evaluering i
planstrategien.
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5. Kommenterer opphevelse av reguleringsplaner
• Merknaden tas til etterretning. Punktet tas ut
av planstrategien, da det ikke er behov for at
det står det.

6. Etterlyser folkehelse som tema
• Merknaden tas til orientering. Arbeidet følges
opp i utarbeidelsen av kommuneplanens
samfunnsdel. Merknaden følges også opp
gjennom folkehelsearbeidet i kommuneplanens samfunnsdel og dermed utarbeidelse av
oversikt over helsetilstanden i Kåfjord.

7. Etterlyser oppdatert oversikt over helsetilstand
• Merknaden tas til orientering. Oversikt over
helsetilstand vil bli rullert i forbindelse med
utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Planstrategien legger opp til at
folkehelse blir en viktig del av kommuneplanens samfunnsdel og at det ikke utarbeides
en separat plan for folkehelse. Kåfjord kommune er med i et interkommunalt samarbeid
med flere andre kommuner i Troms og Finnmark, som omhandler folkehelsearbeid. Etter
planen skal Kåfjord kommune i gang med sitt
arbeid i dette samarbeidet i år.

9. Etterlyser tema rundt transport og samferdsel
• Merknaden tas til orientering. Temaene rundt
transport og samferdsel dekkes opp i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Kåfjord
kommune velger å ikke inkludere det i planstrategien.

Nr. 7 - Nord-Troms Friluftsråd
Merknader:

Under følger Nord-Troms friluftsråd sine merknader med svar fra Kåfjord kommune:
1. Utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer
• Merknaden tas til etterretning. Arbeidet med
plan for friluftslivets ferdselsårer er i startfasen i samråd med Nord-Troms friluftsråd og
deres medlemskommuner.
2. Involvering tidlig i planprosesser
• Merknaden tas til etterretning. Kåfjord kommune vil etterstrebe å involvere Nord-Troms
friluftsråd tidlig i de planprosessene kommunen finner det fornuftig og hensiktsmessig.

8. Savner omtale av samiske forhold
• Merknaden tas til orientering. Kåfjord kommune er for tiden i gang med en evaluering
av samisk språk i kommunen. Denne evalueringen vil ta for seg status på samisk språk
innenfor forvaltning, helse og omsorg, oppvekst og generelt i befolkningen. Denne evalueringen vil dermed dekke samiske forhold.
Den vil forøvrig bli brukt som grunnlag til all
kommunal planlegging framover.
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