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1 Innledning 

Planprogrammet utarbeides som følge av at det skal utarbeides områdeplan med 
konsekvensutredning for område KBA1 – Gáhkkorčorru, Kautokeino kommune iht. plan- 
og bygningslovens § 12-2 jf. § 4-1.  

1.1Forslagsstiller 

Forslagsstiller for områdeplanen er Kautokeino kommune. Plankonsulent er ikke valgt, 
men selve planprogrammet utarbeides med bistand fra HR Prosjekt AS v/Thor-Arthur 
Didriksen.   

1.2Bakgrunn for planarbeidet 

Næringsområdene i Kautokeino har en annen struktur enn i andre kommuner. Mindre 
private bedrifter som verksted, kjøttutsalg, duoddji og annet ligger innimellom 
boligbebyggelsen. Videre er store offentlige arbeidsplasser og offentlig og privat 
tjenesteyting samlet i Márkan (sentrum). 

For å styrke Márkan (sentrum) sin funksjon foreslås det å skille boligområder fra 
næringsområder, der tidligere praksis har vært å kombinere bolig og næring. Intensjonen 
har vært at arealer til mer arealkrevende næringsvirksomhet må lokaliseres til avsatte 
nærings- og industriområder. 

KBA1 – Gáhkkorčorru er i gjeldende kommunedelplan avsatt til fremtidig nærings- og 
boligareal. I ettertid er det likevel bestemt at KBA1 må forbeholdes utelukkende til 
næringsformål, samt at de kommende reguleringsbestemmelsene må være så fleksible 
som mulig i forhold til potensielle etablerere.  

Det ble vedtatt en ny definisjon av begrepet næring av planutvalget i møte 11.04.2019 i 
forbindelse med vedtak om varsel om oppstart av planarbeidet samt utlegging av 
planprogram til offentlig ettersyn. Ny definisjon er «Næring omfatter industri, håndverk, 
forretning, tjenesteyting og lagervirksomhet som ikke er angitt som eget formål». Dvs. at 
det også åpnes for forretning og tjenesteyting innenfor det nye næringsområdet. 

1.3Formålet med reguleringsarbeidet 

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et nytt 
næringsområde innenfor område KBA1 – Gáhkkorčorru, Kautokeino kommune. 

 
Første del av dette arbeidet har vært utarbeidelse av forslag til planprogram. Dette 
forslaget har vært på høring til berørte myndigheter og andre berørte parter. Parallelt med 
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at forslag til planprogram ble sendt ut på høring ble varsel om oppstart av arbeidet med å 
utarbeide områdeplan sendt ut. En sammenfatning av alle innspill med kommentarer er å 
finne i kapittel 9. innspillene medførte kun mindre endringer i selve planprogrammet. 

1.4Krav om konsekvensutredning 

Kautokeino kommune har i samråd med HR Prosjekt AS vurdert tiltaket opp mot forskrift 
om konsekvensutredning.  

§ 6 i forskrift om konsekvensutredninger angir planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. Her framkommer det at 
områdereguleringer etter plan- og bygningslovens § 12-2 alltid skal konsekvensutredes 
når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II (til forskrift om 
konsekvensutredninger). 

Ingen rammer for tiltak i vedlegg I vurderes som aktuelle. Mht. vedlegg II angir pkt. 10 
både utviklingsprosjekter for industriområder (a) og utviklingsprosjekter for by- og 
tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg (b), som relevante. 

Kautokeino kommunen har i retningslinjene til gjeldende kommunedelplan (pkt. 2.7.1) 
definert bl.a. industrivirksomhet inn under begrepet næring. Videre vurderes en utvikling 
av område KBA1 som et utviklingsprosjekt for tettstedet, ikke minst sett i lys av at 
kommunen ønsker å gå bort fra føringene i kommunedelplanen om at området skal 
utvikles til kombinert nærings- og boligformål. Områdereguleringen vurderes derfor til å 
være i strid med overordnet kommunedelplan. 

Det konkluderes med at ovennevnte forhold utløser krav til konsekvensutredning. 

1.5Formålet med planprogrammet 

Den nye plan- og bygningsloven stiller i kapitel 4 § 4.1 krav om utarbeidelse av 
planprogram som grunnlag for blant annet reguleringsplanarbeid som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn.  Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, behovet for utredninger og planprosessen med opplegg for medvirkning. 
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Planprogrammet skal: 

• Avklare rammer og premisser for planarbeidet. 

• Redegjøre for overordnede planer og retningslinjer. 

• Beskrive utbyggingsalternativer som vil bli vurdert. 

• Redegjøre for de utredninger det er behov for i videre planarbeid med tanke på å 

synliggjøre hvilke konsekvenser tiltaket medfører. 

• Beskrive opplegg for medvirkning og informasjon. 
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2 Beskrivelse av planområdet 

2.1Planområdets beliggenhet og begrensning 

Planområdet er lokalisert ca. en km fra Márkan (sentrum), like vest for E45. 

 

Figur 1Oversiktskart, viser planområdets plassering i Kautokeino. 

Planområdet utgjør et areal på 213,2 dekar. Planområdets avgrensning er merket med 
rød stiplet linje på kartet nedenfor. 
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Figur 2Kartutsnitt som viser områdeplanens avgrensing 

2.2Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter følgende eiendom: Gnr. 3 bnr.1, hjemmelshaver 
Finnmarkseiendommen. 

Ingen eiendommer har grenser direkte mot planområdet. 

2.3Eksisterende virksomheter og bebyggelse 

Planområdet er i dag ubebygd.  
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2.4Omkringliggende arealbruk 

Området ligger like ved E 45 mellom Alta og riksgrensen. E45 er hovedtransportåren 
mellom kysten og Finland, og Kautokeino kommunes viktigste kommunikasjonslinje. 

På sørsiden av planområdet er det boliger. Videre er området øst for planområdet 
bebygd, hovedsakelig av boliger. Det påpekes at E45 blir liggende mellom det framtidige 
næringsområdet og bebyggelsen på østsiden.  

Planområdet er lokalisert ca. en km fra Márkan (sentrum).  

2.5Landskap, terreng og vegetasjon 

Arealet er åpent og lett skrånende og er spredt bevokst med lav bjørkeskog. Det er ikke 
våtmarksområder innenfor planområdet, som framstår som relativt tørt. Det er en god del 
kjørespor (ATV/traktor) innenfor og i tilknytning til planområdet. 

Det går en tursti gjennom området fra boligområdet i øst til skiløypa i vest. Videre går det 
en snøskuterløype gjennom planområdet. 

Gjennom kommunedelplanen for Márkan er det avsatt en «grønn» sone fra skolen, opp til 
Bákteharji, videre forbi Gahkkorčorru til Ginalvarri.   

2.6Lokalklimatiske forhold 

Kautokeino, med sin beliggenhet i Indre Finnmark, er et av landets mest nedbørfattige 
områder, med subarktisk klima. Området kjennetegnes av stabile kalde vintre og relativt 
varme somre. 

2.7Veier og atkomstforhold 

Kjøreatkomst 

Planområdet er lokalisert nær eksisterende veger. Videre vil atkomst med bil til 
planområdet skje fra E45 som har standard som stamvei.   

Fotgjengere, syklister og kollektiv 

Det er ikke etablert gang- og sykkelveger i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. 
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2.8Teknisk infrastruktur 

Strøm 

Området ligger innenfor Ymbers konsesjonsområde. 
  

Vannforsyning og avløpssystem 

Det er bygd ut vann- og avløpssystem i nærheten av planområdet, men ikke innenfor 
selve planområdet.  

Varme 

Det er ikke bygd ut fjernvarme i området. 

2.9Naturmangfold 

I Miljødirektoratets Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper i eller i nærheten av 
planområdet.  Det er heller ikke registrert rødlistearter i området i Artskart. 

2.10Kultur- og naturminner 

Det er ingen kjente kulturminner i området. Videre viser SEFRAK-registeret ingen kjente 
registreringer i området. 

2.11Risiko og sårbarhet 

Forurensning 

Grunnforurensning 

Tiltakshaver har ikke kjennskap til eksisterende grunnforurensning eller 
forurensningskilder innenfor planområdet.  

Luftforurensning 

Ingen virksomheter med utslippstillatelse til luft er etablert innenfor området per i dag. 
Utslipp knyttes hovedsakelig til personbiltrafikk, snøskutertrafikk i vinterhalvåret og 
godstransport langs E45 som er lokalisert like øst for planområdet.  
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Vannforurensning 

Planområdet er ubebygd, og har derfor ingen avløpsutslipp. I nærområdet er det kun 
avløpsutslipp fra eksisterende bolig- og næringsbebyggelse. Ellers finnes ingen kjente 
utslipp i eller i direkte nærhet til planområdet. 

Støyforurensning 

Dagens støy knyttes hovedsakelig til trafikkstøy langs E45 samt snøskutertrafikk i 
vinterhalvåret.  

Grunnforhold, geoteknikk og skred 

Geoteknikk 

Grunnforholdene innenfor planområdet vurderes som godt egnet til utbygging.    

Skredfare 

Iht. NVEs aktsomhetskart er det ikke potensiell fare for snø- og steinsprang innenfor 
planområdet.   

Radon 

Det er ingen kjennskap til radonmålinger innenfor området.  

Trafikale forhold / trafikksikkerhet 

E45 er lagt slik at det er bratt stigning fra Kautokeinoelva og nordover opp mot 
planområdet. Det medfører at vogntog øker farten for å kjøre opp bakken, spesielt under 
vinterlige kjøreforhold. Dette utgjør en risiko for myke trafikanter som skal krysse E45. 
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3 Relevante planer, retningslinjer og vedtak 

Kapittelet omfatter planer og andre føringer som legges til grunn for det videre 
planarbeidet. 

3.1Kommuneplanens samfunnsdel 

Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 23.03.2017. 

Kautokeino kommunes visjon er Kautokeino – Veiviseren i Sápmi. Videre har Kautokeino 
kommune et hovedmål som er formulert med utgangspunkt i ovennevnte visjon: 
«Kautokeino skal være et attraktivt samisk samfunn, både for innbyggere og næringsliv». 
Dette hovedmålet peker på den samiske kulturen som en viktig bærebjelke og berikelse 
for kommunen. 

Videre er næringsutvikling og verdiskapning et av seks utvalgte satsingsområder. 

3.2Overordnet arealplan 

Gjeldende overordnet arealplan for området er kommunedelplan for Márkan (sentrum), 
vedtatt i kommunestyret 23.03.2017. Område KBA1 er i kommunedelplanen i sin helhet 
avsatt til bebyggelse- og anlegg; kombinert bebyggelse og anleggsformål.  

Av aktuelle planbestemmelser tilknyttet kommunedelplanen henvises det spesielt til pkt. 
1.1.1 b): «For følgende utbyggingsområde kreves det områderegulering: KBA – 
Gáhkkorčorru: (bolig/næring)». 

I retningslinjene til planbestemmelsenes pkt. 2.7.1 har næring fått følgende definisjon: 
«Næring omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet 
som ikke er angitt som eget formål. Næringsbebyggelse omfatter ikke forretning og 
tjenesteyting».  

Det henvises også til planbestemmelsenes pkt. 2.9.1 som er spesifikt knyttet til KBA1 – 
Gáhkkorčorru: 
«a) I område KBA1 tillates etablert både bolig- og næringsbebyggelse. 
b) Næringsbebyggelsen skal ligge nærmest riksvegen. 
c) Ved utbygging av KBA1 skal buffersone mot ID1 i nordvest, boliger i sør og 
næringsområde i sørøst etableres i nødvendig grad». 

3.3Gjeldende reguleringsplaner 

Det er ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor område KBA1 - Gáhkkorčorru. 
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3.4Andre relevante gjeldende planer, vedtak og prosesser 

• Kautokeino kommune er en av tre norske byer som er med i Europan 15 - Den 
produktive byen 2. Europan er en idékonkurranse for unge arkitekter, 
landskapsarkitekter og urbanister. Den produktive byen 2 handler om ressurser, 
mobilitet og sosial kapital. Sentrale spørsmål i konkurranseprogrammene er 
hvordan kommunene kan utvikle sine sentrumsområder, fylle dem med liv og bli 
attraktive møtesteder. Resultatene i denne konkurransen vil foreligge høsten 2019, 
og dette resultatet skal innlemmes i utredninger og planarbeid. 
 

• Kautokeino kommune igangsetter nå en prosess som innebærer at det 
eksisterende snøskuterløypenettet i Kautokeino skal tas opp til ny revisjon og 
fastsettes på nytt i sin helhet innen sommeren 2021. Det presiseres at Kautokeino 
tettsted er noe spesiell mht. snøskuterbruk da det i dag er omfattende 
snøskuterbruk også innenfor selve tettstedet, noe som gjør ovennevnte prosess 
svært relevant også i forhold til områdeplanen som nå skal utarbeides.  
 
Det er foretatt endringer i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(motorferdselloven), bl.a. gjennom at plan- og bygningsloven kan komme til 
anvendelse for områder som ikke defineres som utmark. Og innenfor Kautokeino 
tettsted er det områder med eksisterende snøskuterløyper som ikke defineres som 
utmark. En slik aktuell løype går i dag gjennom planområdet. 
 

• Ingen andre planer anses som særskilt relevant.  

3.5Relevant pågående planarbeid 

Det foregår ingen andre planprosesser i nærområdet. 

3.6Relevante kommunale vedtekter, utredninger og veiledninger 

Følgende kommunale vedtak, utredninger, veiledninger m.m. vurderes som relevante: 

• Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Kautokeino kommune (ligger ute til 
offentlig ettersyn). 

• Klima og energiplan 2011 

3.7Retningslinjer/bestemmelser samt veiledere.  

Følgende retningslinjer/bestemmelser og veiledere anses som relevant: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

• Vegnormalene (samlebetegnelse for normaler i Statens vegvesens håndbokserie 
som inneholder krav til bl.a. vegbygging og vegutforming 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.  
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4 Planens intensjon og alternativer som skal vurderes 

4.1Etablering av næringsområdet 

Planlagt aktivitet i området 

Gjennom gjeldende kommunedelplan for Márkan er planområdet avsatt til nytt 
næringsområde i kombinasjon med bolig. I ettertid er det likevel bestemt at KBA1 – 
Gáhkkorčorru må forbeholdes utelukkende til næringsformål, samt at de kommende 
reguleringsbestemmelsene må være så fleksible som mulig i forhold til potensielle 
etablerere.  

Gjeldende kommunedelplan gir retningslinjer om at større forretninger skal etableres 
innenfor planområdet, mens alle typer varer, bortsett fra særlig plasskrevende, kan 
etableres i eksisterende sentrum. Det henvises her til hvordan begrepet næring er definert 
gjennom gjeldende kommunedelplan i retningslinjene til planbestemmelsenes pkt. 2.7.1: 
«Næring omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet 
som ikke er angitt som eget formål. Næringsbebyggelse omfatter ikke forretning og 
tjenesteyting».  

Det presiseres at denne definisjonen er endret av planutvalget i møte 11.04.2019 i 
forbindelse med vedtak om varsel om oppstart av planarbeidet samt utlegging av 
planprogram til offentlig ettersyn. Ny definisjon er «Næring omfatter industri, håndverk, 
forretning, tjenesteyting og lagervirksomhet som ikke er angitt som eget formål». Dvs. at 
det også åpnes for forretning og tjenesteyting innenfor det nye næringsområdet. 

Det foreligger også anbefalinger fra gjeldede kommunedelplan om at området avsettes til 
utbyggingsformål med rekkefølgebestemmelser om gang- og sykkelveg.   

Det er lagt opp til at det tidlig i planprosessen skal gjennomføres Work shop 
(arbeidsverksted) for å sikre en best mulig samkjøring av prosessen, samt for å sikre et 
funksjonelt, bærekraftig og vakkert næringsområde.  

Adkomst fra E45  

For å komme inn til planområdet må det etableres adkomst / adkomstveg fra E45, og 
lokaliseringen på denne vegen må avklares med vegvesenet og kommunen i løpet av 
prosessen.  

Adkomst fra E45 med tilstrekkelig frisiktområde samt vegtrase inn til næringsområdet blir 
et vesentlig moment i det reguleringsplanarbeidet som igangsettes. Arbeidet skal 
gjennomføres i nær dialog med Statens vegvesen.  
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0-alternativet 

0-alternativet er sammenligningsalternativet, det vil si det alternativet som konsekvensene 
av tiltaket vurderes opp mot. 0-alternativet er i utgangspunktet dagens situasjon, dvs. 
ingen etablering av næringsområde. 

4.2Forholdet til eksisterende tursti 

Det går tursti gjennom området fra boligområdet i øst til skiløypa i vest. Planarbeidet skal 
sikre at sti gjennom planområdet opprettholdes slik at tilgang til uteområder ivaretas i 
planarbeidet. 
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5 Vurdering av tema iht. forskrift om konsekvensutredning 

Nedenfor vurderes behovet for nærmere beskrivelse og innhenting av ny kunnskap knyttet 
til hvert av fagtemaene iht. § 21 i forskrift om konsekvensutredninger. 

5.1Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven 

Aktuelle problemstillinger: 

Planen antas ikke å medføre vesentlige konsekvenser for naturmangfoldet jf. 
naturmangfoldloven. 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Naturmangfold foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen.   

• Naturmangfoldloven stiller likevel krav om en selvstendig og helhetlig vurdering av 
hvordan naturmangfoldet er vektlagt og vurdert i plansammenheng, ut fra §§ 8-12. 
Derfor skal det i områdeplanens planbeskrivelse framkomme hvordan 
naturmangfoldet er ivaretatt i planen. 
 

5.2Økosystemtjenester 

Aktuelle problemstillinger: 

Økosystemtjeneste er definert som et gode eller et produkt som naturen gir menneskene. 
Begrepet brukes særlig innen naturforvaltning, og skal være et redskap for å beregne den 
økonomiske verdien av naturen og dens tjenester.  

Når det gjelder naturen som ressurs er det primært friluftsliv (kulturell tjeneste) som er 
aktuelt i denne planprosessen. 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Økosystemtjenester foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen.   

• Det skal i planbeskrivelsen framkomme hvordan ovennevnte forhold er ivaretatt i 
planen. 
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5.3Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 

Aktuelle problemstillinger: 

Gjennom planarbeidet skal det legges til rette for etablering av næringsvirksomhet. Dette 
vurderes ikke å være næringsvirksomhet av en slik art at nasjonale og internasjonale 
miljømål berøres. 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål foreslås IKKE utredet i 
konsekvensutredningen. 

5.4Kulturminner og kulturmiljø 

Aktuelle problemstillinger: 

Det er ikke kjente kulturminner innenfor planområdet.   

SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i eller i nærheten av planområdet. 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Kulturminner og kulturmiljø foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen.   
 

5.5Friluftsliv 

Aktuelle problemstillinger: 

Planen antas ikke å medføre vesentlige konsekvenser for friluftsliv. 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Friluftsliv foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen.   
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Kautokeino kommune skal legges til grunn for 
planarbeidet når dette er relevant.  

• Eksisterende tursti som går gjennom planområdet skal opprettholdes og reguleres 
inn i planen.  

• Det skal i planbeskrivelsen framkomme hvordan ovennevnte forhold er ivaretatt i 
planen. 
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5.6Landskap 

Aktuelle problemstillinger: 

Plantiltaket vil medføre endringer av landskapsbildet.   

Det vil være aktuelt å se på hvilke konsekvenser tiltaket får med tanke på endringer i 
landskapsbildet. Både byggeskikksmessige og estetiske konsekvenser av tiltaket er av 
betydning, samt oppbygging av nødvendig infrastruktur. Videre er kommunedelplanen for 
Márkans føringer om «grønn» sone fra skolen, opp til Bákteharji, videre forbi 
Gahkkorčorru til Ginalvarri av betydning.  

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Det skal utarbeides en egen konsekvensutredning i tilknytning til landskap samt 
arkitektonisk og estetisk utforming, se kapittel 6.3. 

5.7Forurensning 

Aktuelle problemstillinger: 

Det forventes økt trafikk til og fra planområdet, samtidig som støy fra eksisterende 
snøskuterløype i vinterhalvåret er en aktuell problemstilling. Ut over dette forventes tiltaket 
i liten grad å medføre forurensning 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

Følgende forhold må kartlegges og beskrives i konsekvensutredningen mht. forurensning 
(klimagassutslipp, annen utslipp til luft, forurensing av jordbunn og vann): 

Klimagassutslipp: 

• Klimagassutslipp foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen.   

Utslipp til luft: 

• Konsekvenser for støv forslås ikke utredet som egen konsekvensutredning, men 
skal vurderes i ROS-analysen se kapittel 6.1. 

Forurensning av jordbunn og vann: 

• Konsekvenser for jordbunn og vann foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen, 
men skal vurderes i ROS-analysen, se kapittel 6.1. 

• Aktuelle virksomheters behov for konsesjoner og utslippstillatelser skal vurderes og 
beskrives i planbeskrivelsen. 

Støy: 

• Konsekvenser for støy skal utredes, se kapittel 6.2. 
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• Vurderinger av konsekvenser for nærliggende boligbebyggelse som følge av økt 
trafikk, herunder snuskutertrafikk skal vurderes og beskrives. Vurderingen skal ta 
hensyn til endret trafikksituasjon og ny atkomstsituasjon. Se kapittel 6.2. 

5.8Vannmiljø, jf. vannforskriften 

Aktuelle problemstillinger: 

Tiltaket forventes i liten grad å påvirke vannmiljøet. Planområdet ligger ca. 1 km vest for 
Kautokeinoelva og den næringen som det er ønskelig å tilrettelegge for vil ikke medføre 
annen avrenning enn fra åpne utvendige flater som hovedsakelig består av parkering, 
oppstillingsplasser for kjøretøy og grøntområder.  

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Vannmiljø foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen.    

• Håndtering av overvann skal sikres og dokumenteres gjennom den videre 
planprosessen samt detaljprosjekteringer. 

5.9Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 

Aktuelle problemstillinger: 

Planen vil ikke berøre dyrka mark, viktige skogressurser eller viktige mineralressurser.   

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Temaet foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen.    

5.10Samisk natur- og kulturgrunnlag 

Aktuelle problemstillinger: 

Framtidig arealbruk av område KBA1 – Gáhkkorčorru til utbyggingsformål er avklart i 
kommunedelplanen for Márkan. Vi har ikke kjennskap til at dette spesifikke området er av 
spesiell verdi for samisk natur- og kulturgrunnlag ut over det faktum at hele Márkan 
(sentrum) er sentral for samisk kultur- og næringsutøvelse. 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Konsekvenser for reindrift foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen. 

• Samisk natur- og kulturgrunnlag foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen.    
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• Samisk natur- og kulturgrunnlag, herunder reindriftsinteressene i nærområdet, skal 
vurderes i planbeskrivelsen, samt ses opp mot Sametingets planveileder for å sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

5.11Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

Aktuelle problemstillinger: 

Etablering av et nytt næringsområde vil kunne medføre en god del transport og trafikk til 
og fra planområdet.  

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

Transportbehov: 

• Det skal utarbeides en egen delutredning i tilknytning til transportbehov og 
trafikkforholdene i området, se kapittel 6.2. Forventet økt trafikk til og fra området 
skal vurderes som en del av konsekvensutredningen.  

Energiforbruk og energiløsninger:  

• Ingen utredning anses nødvendig. 

• Vurdering av energibehov og energiforsyning knyttet til planområdet vil gjøres i 
samråd med Ymber.  

5.12Beredskap og ulykkesrisiko 

Aktuelle problemstillinger: 

Det planlagte tiltaket berører problemstillinger som er aktuelle i tilknytning til en risiko- og 
sårbarhetsanalyse. 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet, jf. 
pbl. § 4-3. ROS-analyses gjennomføres som en del av konsekvensutredningen, og skal 
ses i sammenheng med denne.  

Evt. område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 
11-8 og 12-6. Det vises for øvrig til kapittel 6.1. 
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5.13Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og skred 

5.14Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

Aktuelle problemstillinger: 

Det skal gjennomføres egne konsekvensutredninger tilknyttet trafikale forhold og støy. 
Bortsett fra ovennevnte temaer antas ikke planen å medføre vesentlige konsekvenser for 
befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Temaet foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen.    

• Temaet skal belyses i planbeskrivelsen. 

5.15Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 

Aktuelle problemstillinger: 

Planen vil ikke berøre tilgjengeligheten til viktige friluftsområder eller andre allmenne 
utendørs oppholdsarealer.   

Gang- og sykkelveinett i tilknytning til E45 blir et viktig element i planprosessen. 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Ingen utredning anses nødvendig mht. tilgjengelighet for alle til uteområder. 

• Hensynet til myke trafikanter innenfor planområdet, herunder tilgjengelighet til 
gang- og sykkelvegnett skal vurderes i tilknytning til delutredning om 
transportbehov / trafikk / trafikksikkerhet og støy, se kapittel 6.2. 

5.16Barn og unges oppvekstsvilkår 

Aktuelle problemstillinger: 

Planen vurderes til ikke å medføre vesentlige konsekvenser med tanke på barn- og unges 
oppvekstsvilkår. Trafikksikkerhet og trafikale forhold vurderes i egen delutredning. Det 
samme gjelder for støy. 
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Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Barn og unges oppvekstsvilkår foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen.    

• Forholdet til Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser 
i planleggingen (1995) skal vurderes i alle plansaker. Barn og unges 
oppvekstsvilkår skal belyses i planbeskrivelsen. 

Ingen nærmere beskrivelse vurderes som nødvendig.  

5.17Kriminalitetsforebygging 

Aktuelle problemstillinger: 

Reguleringsplanen antas ikke å medføre vesentlige konsekvenser for 
kriminalitetsforebygging. 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

Ingen nærmere beskrivelse/utredning vurderes som nødvendig. 

5.18Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

Aktuelle problemstillinger: 

Byggeskikksmessige og estetiske konsekvenser av tiltaket er viktig, og utredninger og 
visualiseringer skal knyttes opp mot planlagte bygg- og anlegg, samt oppbygging av 
nødvendig infrastruktur. En god visuell utforming av bebyggelse og anlegg som er synlig 
fra E45 vurderes som viktig. Videre vil resultatene fra arkitektkonkurransen Europan 15 
være en viktig premiss for utredningen. 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Det skal utarbeides en egen konsekvensutredning i tilknytning til landskap samt 
arkitektonisk og estetisk utforming, se kapittel 6.3. 
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5.19Konkurranseforhold 

Aktuelle problemstillinger: 

Det vurderes at planen ikke vil føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene 

Behovet for nærmere beskrivelse og evt. utredning: 

• Konkurranseforhold foreslås ikke utredet i konsekvensutredningen.    

• Planbeskrivelsen skal gi en beskrivelse av eventuelle endringer som kan ha 
virkning på konkurranseforhold. 

5.20Øvrige forhold som skal redegjøres for 

I tillegg til de fagtema som nevnes ovenfor skal følgende forhold redegjøres for gjennom 
planbeskrivelsen tilknyttet reguleringsplanen: 

Evt. særskilte rammer og krav til universell utforming 

Universell utforming er et viktig premiss for utforming av områder som skal kunne 
benyttes av allmennheten. Planen vil ha som målsetning å avklare evt. særskilte rammer 
og krav til universell utforming av plantiltakene. 

Virkninger over landegrensene 

Tiltaket vurderes ikke å ha noen slags virkninger for annen stat, i praksis Finland som 
Kautokeino kommune grenser til.  
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6 Aktuelle konsekvenser - utredningsbehov 

Konsekvensutredningen vil inngå som del av planbeskrivelsen. Herunder skal innhold og 
formål beskrives med vekt på endringer av gjeldende planer og strategier. Alle tiltak som 
planen tilrettelegger for skal begrunnes, samtidig som følgende av ikke å realisere tiltaket 
(0-alternativet) skal beskrives. Så langt som mulig skal det gis en tidsplan for de tiltakene 
som planen legger til rette for. Konsekvensutredningen skal også beskrive hvordan 
hensynet til overordnete planer og retningslinjer er ivaretatt og hvilke private eller 
offentlige tiltak som er nødvendige for gjennomføringen. 

Det planlagte tiltaket skal som nevnt under kapittel 1.4 konsekvensutredes. Hovedformålet 
med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir 
tatt i betraktning i hele planprosessen. Ved å synliggjøre på en god måte hvilke 
konsekvenser som følger av et tiltak, bistår man til en bredere og mer opplyst debatt, og 
et bedre beslutningsgrunnlag for de myndigheter som avgjør om planen eller tiltaket kan 
gjennomføres. Det er særdeles viktig å fokusere på de problemstillinger som er 
beslutningsrelevante for det aktuelle tiltaket og som det virkelig er behov for å utrede 
nærmere.  

Konsekvensutredningen består grovt av følgende deler: 

Del 1 består av å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi for temaet. Verdien 
blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi. 

Del 2 består av å beskrive og vurdere type og konsekvensens av omfang (påvirkning). 
Omfang er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. 
Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet 
endring i analyseperioden (inkludert vedtatte planer). 

Del 3 består av å kombinere verdien av området og omfanget av konsekvensene for å få 
den samlede konsekvensvurderingen (se konsekvensviften nedenfor). Konsekvenser er 
de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Den samlede 
konsekvensvurderingen vurderes langs en glidende skala fra meget stor positiv 
konsekvens til meget stor negativ konsekvens. 
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Figur 6-1. Karakteristikker og fargekoder for konsekvens. 

I underkapitlene nedenfor gis det en nærmere beskrivelse av hvordan de enkelte temaene 
skal utredes. Metodikken fra Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser skal 
benyttes så fremt denne er relevant. 

6.1Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

Det skal utarbeides en ROS-analyse som en del av konsekvensutredningen. Analysen 
skal foretas etter Direktoratet for sivilt beredskap (DSB`s) manualer og veiledere. 
Analysen tar kun utgangspunkt i ting som man forventer kan skje i fredstid. Følgende 
tema vurderes som særlig aktuelle å vurdere i ROS-analysen: 

• Støy (trafikk, herunder også snøskutertrafikk).   

• Trafikksikkerhet.   

• Støv 

• Forurensing til jordbunn og vann 
Støy og trafikksikkerhet vil være knyttet opp mot egne delutredninger, og må ses opp mot 
disse, se kapittel 6.2. 
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6.2Konsekvenser tilknyttet transportbehov / trafikk / trafikksikkerhet 
og støy 

Transportbehov / trafikk /trafikksikkerhet 

Tiltaket vil medføre endringer i trafikkmengden til/fra og gjennom området.  E45 har per i 
dag ingen gang- og sykkelveg. 

Som del av konsekvensutredningen skal det utarbeides en utredning av trafikkforhold som 
tar for seg: 

• Forventet trafikk til og fra planområdet skal vurderes, også sett opp mot forventede, 
framtidige trafikktall for E45. 

• Redegjørelse av konsekvenser for trafikksikkerhet herunder adkomstforhold til 
næringsområdet, forholdet til myke trafikanter og hensynet til bosetningen i 
nærheten. Det skal gjøres vurderinger knyttet til trafikkforhold og trafikksikkerhet 
ved inn og utkjøring til planområdet, og den bør knyttes til valg av kryss- eller 
avkjørselsløsning. 

• Etablering av gang- og sykkelveg innenfor evt. i nær tilknytning til planområdet skal 
inngå som en del av utredningen og det tilhørende arealplanarbeidet, herunder en 
universell utforming av gang- og sykkelvegen. 

• Overordnede føringer for kunde- varetransportløsning skal legges til grunn for 
arbeidet. 

• Aktuelle tiltaks parkeringsbehov skal vurderes. 

• Snøskuterløypa gjennom planområdet skal utredes mot øvrig arealbruk i området 
og i nær dialog med oppdragsgiver, som nå igangsetter en prosess som innebærer 
at det eksisterende snøskuterløypenettet i Kautokeino må tas opp til ny revisjon og 
fastsettes på nytt i sin helhet innen sommeren 2021. 

 

Transportbehov / trafikk tilknyttet en etablering av næringsområdet skal vurderes opp mot 
0-alternativet. Valgte løsninger skal tilfredsstille kravene i Statens vegvesens håndbøker.  

Eventuelle forslag til avbøtende tiltak skal utredes som del av konsekvensutredningen, og 
må ses i sammenheng med tilsvarende tema i ROS-analysen. 

Støy 

Det skal dokumenteres hvilke støykilder som finnes i tilknytning til det planlagte 
næringsområdet. Dette inkluderer støy fra biltrafikk (også tungtransport) ved E45, 
snøskutertrafikk gjennom eller i nærheten av planområdet i vinterhalvåret samt framtidig 
tungtrafikk innenfor planområdet. 

Konsekvenser som følge av støy skal spesielt vurderes i forhold til nærliggende boliger. 
Evt. nattestøy vil være et særlig viktig tema. Metoden som benyttes for støyanalysen skal 
beskrives. T-1442 Retningslinje for støy i arealplanlegging skal legges til grunn. Støy 
tilknyttet en etablering av næringsområdet skal vurderes opp mot 0-alternativet. 
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Det skal det utarbeides støysonekart for det aktuelle influensområdet og synliggjøres hvor 
stor del av tiden/hvor ofte berørte områder blir utsatt for støynivå over den anbefalte 
grensen, samt når den støyende virksomheten pågår. Støysoner skal innarbeides i 
plankartet. 

Eventuelle forslag til avbøtende tiltak skal utredes som del av konsekvensutredningen, og 
må ses i sammenheng med tilsvarende tema i ROS-analysen.   

6.3Konsekvenser for landskap samt arkitektonisk og estetisk 
utforming 

Hvilke konsekvenser tiltaket får med tanke på endringer i landskapsbildet skal utredes. 
Både byggeskikksmessige og estetiske konsekvenser av tiltaket er viktig, og utredninger 
og visualiseringer skal knyttes opp mot planlagte bygg- og anlegg, samt oppbygging av 
nødvendig infrastruktur. En god visuell utforming av bebyggelse og anlegg som er synlig 
fra E45 vurderes som viktig. 

Kautokeino kommune er en av tre norske byer som er med i Europan 15 - Den produktive 
byen 2, som nevnt tidligere i planprogrammet. Resultatene i denne konkurransen vil 
foreligge høsten 2019, og resultatet skal innlemmes i denne utredningen og det videre 
planarbeidet. 

Det skal gis en beskrivelse av landskapet og grøntstrukturen i planområdet og 
tilgrensende områder som vil bli visuelt påvirket av tiltaket. Landskapet skal kartlegges 
etter metodikk som følger Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging (NIJOS) sitt 
nasjonale referansesystem for landskap. For øvrig benyttes kriteriesett i Statens 
vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser for vurdering av verdi, omfang og 
konsekvens. 

Gjennom kommunedelplanen for Márkan er det avsatt en «grønn» sone fra skolen, opp til 
Bákteharji, videre forbi Gahkkorčorru til Ginalvarri. Utredningen skal vise hvordan denne 
«grønne» sonen ivaretas i områdeplanen. 

Tiltakets påvirkning på landskapskarakteren skal visualiseres, beskrives og vurderes for 
de ulike landskapsområdene. Ved hjelp av fotorealistiske visualiseringer skal tiltakets 
visuelle virkninger synliggjøres fra planområdet og tilgrensende områder. I tillegg skal 
fjernvirkninger dokumenteres for områder opp til ca. 10 km fra viktige anleggsdeler. Det 
skal utarbeides fotorealistiske visualiseringer fra et tilstrekkelig antall fotostandpunkt for å 
gi en realistisk og representativ fremstilling av tiltaket med tilhørende infrastruktur. 
Fotostandpunktene skal velges ut i samråd med Kautokeino kommune. 

Det samlede omfanget av landskapsmessige påvirkninger og prosjektets konsekvenser 
skal vurderes samt innlemme relevante resultater fra Europan 15 for Kautokeino 
kommune sin del. 
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6.4Konsekvenser for samfunn 

Denne delutredningen vil fokusere på øvrige samfunnsmessige konsekvenser mht. 
næringsområder og kommunal økonomi. 

Industri og næringsområder: 

Det skal lages en analyse som tar for seg eksisterende og framtidige næringsområder i 
eller i nær tilknytning til Márkan (sentrum) – sett opp mot det næringsområdet som skal 
planlegges gjennom områdeplanen.  

Analysen skal ta utgangspunkt i definisjonen «næring omfatter industri, håndverk, 
forretning, tjenesteyting og lagervirksomhet som ikke er angitt som eget formål.  

Gjennom analysen skal følgende belyses: 

➢ Det skal framskaffes en oversikt over eksisterende (ledige) industri- og 
næringsarealer i eller i nær tilknytning til Márkan (sentrum), samt hvilken type 
industri/næring det her åpnes for. Det skal videre drøftes for hvilke av disse 
arealene det er størst utbyggingspress, samt i hvor stor grad behovet for 
næringsarealer i dag vurderes som oppfylt. 

➢ Det skal i analysen utarbeides en kortfattet oversikt over eksisterende 
næringsvirksomheter i Márkan (sentrum), med utgangspunkt i at 
næringsområdene i Kautokeino har en annen struktur enn i andre kommuner. 

➢ Analysen skal vise hvilke konsekvensen et nytt næringsareal langs E45 vil bli for 
grunnlaget til eksisterende sentrum. 

➢ Analysen skal vise hvilke typer næring som kan samlokaliseres innenfor 
næringsområdet, evt. hvordan ulike typer næring kan/bør adskilles.  

➢ Analysen skal gi en konklusjon om hvorvidt hele næringsområdet bør bygges ut 
gjennom områdeplanen, evt. at det for deler av næringsområdet bør settes 
detaljreguleringskrav med tanke på framtidige behov. 

Kommunal økonomi: 

Det gjøres grove vurderinger av det nye næringsområdets bidrag til lokal økonomi. Dette 

baseres på kommunens eksisterende skattesystemer.  

6.5Fremstilling av konsekvensutredningen og øvrige forhold  

Konsekvensutredningen skal utarbeides iht. forskrift om konsekvensutredning. 

Samvirke mellom forholdene nevnt i 5.1 - 5.20 

Der flere forhold samlet påvirker ett område eller én virksomhet skal samvirke mellom alle 
forholdene knyttet til det aktuelle området/virksomheten beskrives. 
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Samlet konsekvens av alle tiltak 

Der det er relevant skal konsekvensutredningen beskrivelse de samlete kumulative 
konsekvensene av alle tiltakene innenfor planområdet og øvrige tiltak i influensområdet.  

Videre undersøkelser før gjennomføring, samt overvåking 

Behovet for undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske 
virkningene av planen etter tiltaket skal vurderes.   
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7 Opplegg for medvirkning og informasjon 

Planarbeidet utføres etter plan- og bygningslovens bestemmelser vedrørende 
medvirkning jfr. kapitlene 5, 12 og 14. Det er i planprosessen lagt opp til en noe mer 
omfattende medvirkningsprosess enn de minimumskravene som ligger i lovverket.  

Det presiseres at planprosessen er en åpen prosess og de som har spørsmål oppfordres 
til å ta kontakt med forslagsstillers kontaktperson. For at flest mulig vil få tilgang til 
informasjon om planarbeidet blir igangsetting av planarbeidet kunngjort i lokalavis, samt at 
planprogrammet gjøres tilgjengelig på Kautokeino kommunes hjemmeside under 
høringsperioden.  

7.1Lokalbefolkningen og hjemmelshavere 

Varsel om oppstart iht. pbl. § 12-8: 

Berørte hjemmelshavere varsles om oppstart av planarbeidet iht. pbl. § 12-8. Varsel om 
oppstart kunngjøres i avis og legges ut på kommunens hjemmeside iht. pbl. § 12-8. 

7.2Næringsaktører og lokale lag og foreninger 

Berørte næringsaktører, lokale lag og foreninger orienteres om planene gjennom høring 
av planprogrammet. De som har merknader oppfordres til å komme med innspill tidlig i 
planfasen.  

Work shop 

Det skal tidlig i planprosessen gjennomføres Work shop (arbeidsverksted). Work shop 
arrangeres av leverandør i samråd med Kautokeino kommune. Både administrativ og 
politisk deltakelse fra kommunen skal delta. Videre skal også representanter fra 
næringslivet og Sametinget delta.  

Gjennom Work shop skal det sikres at de ulike delutredninger i tilknytning til 
planprosessen blir best mulig samkjørt. Det påpekes også at arkitekt/landskapsarkitekt fra 
Europan-konkurransen deltar, samt at resultater og konklusjoner fra arkitektkonkurransen 
innlemmes i den videre prosessen. 

Det presiseres at også lokalbefolkningens tradisjonelle bruk av området skal inngå som 
tema i Work shopen for å sikre at tradisjonell kunnskap om og bruk av området legges til 
grunn ved utforming av planen, jf. Punkt 4.1 d) i Sametingets planveileder. 
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7.3Offentlige instanser og sektormyndigheter 

Alle berørte offentlige instanser og sektormyndigheter får tilsendt forslag til planprogram 
på høring. Behov for ytterligere dialog med de enkelte parter vurderes etter mottatte 
innspill og ved behov underveis i planprosessen. 
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8 Framdriftsplan 

Når planprogrammet er formelt stadfestet vil arbeidet med områdeplan med 
konsekvensutredning starte umiddelbart. Planprogrammet forutsettes stadfestet før 
sommerferien i 2019, noe som medfører at også konkurransegrunnlag og 
tilbudsinnbydelse vil skje før ferien.  

Tilbudsforespørsel   
▪ Uke 33: Tilbudsåpning. 
▪ Uke 33-34: Valg av leverandør – utgående brev både til valgt leverandør og andre 

tilbydere med opplysning om klagefrist, karenstid etc. 
▪ Uke 35-36: Karenstid 
▪ Uke 37: Kontraktsinngåelse. 

 
Utarbeidelse av områdeplan med konsekvensutredning 

▪ Uke 37: Kontraktsinngåelse. Oppstartsmøte og felles befaring.  
▪ Uke 37-43: Feltarbeider – arbeider som avhenger av barmark for å kunne 

gjennomføres.  
▪ Uke 45-46: Gjennomføring av Work shop (arbeidsverksted). Gjennomføres av 

leverandør i samråd med kommunen. Både administrativ og politisk deltakelse fra 
kommunen – gjerne også representanter fra næringslivet. NB: Arkitekt deltar – 
føringer fra arkitektkonkurranse innlemmes i planprosessen. 

▪ Uke 1: Alle delutredninger tilknyttet konsekvensutredning ferdig og levert til 
oppdragsgiver. 

▪ Uke 11: Leveranse: Forslag til områdeplan med konsekvensutredning for KBA1. 
▪ Uke 12-13: Saksbehandling 
▪ Uke 14-15: Politisk behandling – utlegging til offentlig ettersyn. 
▪ Uke 15-22: Høring (Påske uke 15). 
▪ Uke 21- 24: Gjennomgang og bearbeiding av innspill. Justeringer av områdeplan, 

herunder plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse. 
▪ Uke 23-25: Saksbehandling. 
▪ Uke 26-27: Politisk sluttbehandling i kommunestyret via planutvalget. 

 

Det tas sikte på at valgt plankonsulent skal levere forslag til områdeplan med 
konsekvensutredning i løpet av første halvdel av mars 2020. Det antas at gravearbeider 
tidligst kan starte høsten 2020. 
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9Innspill fra offentlige myndigheter og berørte parter 

Oppstart av planarbeid ble varslet samtidig som planprogrammet ble sendt på høring jfr. 
plan- og bygningslovens § 12-9. Varselbrev med vedlagt planprogram ble sendt ut den 
12.4.2019 og kunngjort i Altaposten mandag 15.4.2019. Frist for tilbakemelding ble satt til 
3.6.2019. 

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram har det 
kommet inn totalt 7 innspill. 5 av innspillene har kommet fra offentlige instanser og 
sektormyndigheter, hhv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Finnmark fylkeskommune, 
Sametinget, Statens vegvesen og Statsbygg. De resterende 2 innspillene er kommet fra 
hjemmelshavere og private parter, hhv. Finnmarkseiendommen (FeFo) og Berit Sara 
Somby. 

Referater av uttalelsene følger nedenfor med våre kommentarer. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, datert 03.06.2019: 

Fylkesmannen mener planprogrammet er grundig og et godt utgangspunkt for det videre 
planarbeidet, og har følgende supplerende kommentarer til planprogrammet. 

 

Samfunnsmessige forhold: I kommunedelplanen for Màrkan/Sentrum (2017) understrekes 
det at man ønsker å videreutvikle sentrum og forsterke dens funksjon. Dette skal gjøres 
ved å legge mest mulig nyetableringer innenfor detaljhandel, kulturliv og tjenesteyting til 
sentrum. Dette er en vurdering fylkesmannen støtter. Vi ser det derfor som viktig at 
planområdet KBA1 ikke blir en konkurrent til sentrum og det tydeliggjøres hvilken 
næringsvirksomhet som skal kunne etableres i planområdet. Vi merker oss at området har 
fått følgende definisjon i planbestemmelsen til kommunedelplanen Màrkan: «Næring 
omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet som ikke er 
angitt som eget formål. Næringsbebyggelse omfatter ikke forretning og tjenesteyting». 
Samtidig sier planprogrammet (pkt. 1.2) at regulerings-bestemmelsene må være så 
fleksible som mulig i forhold til potensielle etablerere. Fylkesmannen er enig i at det bør 
gjennomføres en analyse som viser hvilke konsekvenser dette planforslaget vil kunne få 
for sentrum (pkt. 6.4). 

 

Reindrift: Planområdet ligger innenfor høst- og vinterbeite til NIBIO’s reindriftskart. Dette 
betyr ikke nødvendigvis at tiltaket vil komme i konflikt med reindrifta, men fylkesmannen 
ønsker at dette avklares og gjøres rede for i planbeskrivelsen. Om det ikke allerede er 
gjort ønsker vi at reinbeitedistriktet blir kontaktet slik at de får mulighet til å komme med 
kommentarer, dette for å sikre medvirkning. 
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Støy: Vi merker oss at det skal gjøres støyutredning og at konsekvenser for nærliggende 
boliger skal spesielt vurderes. Da det på nåværende tidspunkt ikke er avklart hvilke 
virksomheter som skal etableres i planområdet vil det være vanskelig å vite hvor mye støy 
som genereres. Det må tas høyde for at planen tillater avbøtende tiltak om det skulle bli 
behov for å skjerme omliggende boliger (pkt. 6.2). 

 

Valg av plantype: En områdeplan skal avklare arealbruken i et mer overordnet perspektiv. 
Av erfaring opplever vi at det er vanskelig å lage en grundig nok områdeplan som kan tas 
rett til byggesak. Vi anbefaler derfor at det blir utarbeidet egen detaljreguleringsplan for de 
ulike delområdene før de bygges ut. Dette kan gjøres gjennom bestemmelsene i 
områdeplanen. 

 

Universell utforming: Planbeskrivelsen må redegjøre for hvordan universell utforming er 
ivaretatt i planområdet og må skrives på en slik måte at den er lesbar og tydelig for folk 
flest. Dette vil blant annet bidra til å legge til rette for god medvirkning. Beskrivelsen må 
også si noe om hvor og hvorfor man eventuelt ikke får til universell utforming. Her kommer 
vurderingen av eventuelle avbøtende tiltak inn. 

 

Kart: I henhold til §5-2 ber vi kommunen å sende SOSI og PDF- versjonen av plankartet til 
kartverket Tromsø pr e-post plantromso@kartverket.no når arealplaner legges til offentlig 
ettersyn. De filene som oversendes må være identiske med det plankartet som legges til 
offentlig ettersyn. I forbindelse med varsel om oppstart ber vi kommunen levere SOSI og 
PDF av planavgrensningen til samme adresse. 

Kommentarer: Innledningsvis påpekes det at næringsbebyggelse også omfatter 
forretning og tjenesteyting jf. protokoll fra planutvalgets møte 11.04.19. Innspillet tilknyttet 
samfunnsmessige forhold vurderes likevel som ivaretatt gjennom samfunnsutredningen, 
se kapittel 6.4. Når det gjelder innspillet i tilknytning til reindrift, så skal evt. konsekvenser 
for reindrifta vurderes som en del av planbeskrivelsen. Det vises til planprogrammets 
kap.5.10 som omtaler samisk natur- og kulturgrunnlag. Her er hensynet til reindrifta 
styrket gjennom følgende ordlyd: Samisk natur- og kulturgrunnlag, herunder 
reindriftsinteressene i nærområdet, skal vurderes i planbeskrivelsen, samt ses opp mot 
Sametingets planveileder for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse 
og samfunnsliv. 

 

Finnmark Fylkeskommune, datert 29.5.2019: 

Fylkeskommunen mener at planprogrammet er et ryddig og oversiktlig dokument med et 
klart avgrenset og definert formål, hvor kommunen gir uttrykk for hva den vil med 
områdeplanen og hvordan den ønsker å tilrettelegge planprosessen. Planprogrammet 
inneholder også en grei beskrivelse av planprosessen når det gjelder organisering, 
opplegg for medvirkning og framdriftsplan. Behovet for utredninger er godt beskrevet i 
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planprogrammet, og kommunen har gjort seg kjent med temaer som er aktuelle med 
tanke på utredning. 

Fargelegging, skravur og annen symbolbruk i plankart skal være i samsvar med nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. 

Pbl. § 5-1 pålegger enhver som fremmer planforslag å legge til rette for medvirkning. 
Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosessen. For planer med KU-krav, slik 
som denne, er det jf. KU-forskriften krav om at planmyndigheten vurderer behovet for et 
offentlig møte som ledd i arbeidet med å fastsette planprogram. Av forslag til planprogram 
fremgår det at slikt orienteringsmøte vil bli avholdt som ledd i høringen. 

Det er et mål at det gjennom planlegging skal legges til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Gjennom utredning av trafikk og planlegging av næringsområdet må det 
legges til rette for bruk av gang-, sykkel eller kollektiv. Dette er særlig relevant dersom det 
skal legges til rette for dagligvareforretning. Det bes om at det i så tilfelle blir lagt konkrete 
og detaljerte føringer for hvordan gående og syklende, inkludert sykkelparkering, ivaretas 
innenfor planformålet. 

Utfra fylkeskommunens kjennskap til området vurderer de det som sannsynlig at det kan 
finnes automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er påvist. Finnmark 
fylkeskommune må derfor gjennomføre befaring før en endelig uttalelse kan gis. 
Befaringa vil bli gjort i løpet av barmarksperioden 2019. Det gjøres oppmerksom på at 
kulturminnevernets uttalelsesfrist normalt er 3 mnd., med mulighet for 1 mnd. forlengelse 
som igjen kan forlenges ytterligere, jf. lov av 9. juni 1978 om kulturminner 
(kulturminneloven), § 9. Etter kulturminnelovens § 10 skal tiltakshaver bære utgiftene for 
kulturminnevernets undersøkelser. Det er derfor bedt om skriftlig aksept før befaringen 
kan gjennomføres. Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør 
for øvrig oppmerksom på at det skal hentes inn egen uttalelse fra Sametinget. 

Kommentarer: Skriftlig aksept tilknyttet befaringen er sendt til Finnmark fylkeskommune. 
Innspillet tas til orientering, og vurderes som ivaretatt! 

 

Sametinget, datert 03.06.2019: 

Sametingets rolle i planlegging etter plan- og bygningsloven: Et viktig hensyn som skal 
ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens plandel er å sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). Denne 
bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen er 
derfor også av betydning ved tolking av lovens øvrige bestemmelser. Sametinget er i 
loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for samisk 
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i 
planleggingen innebærer også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner 
og å bringe regionale planer inn for departementet dersom saker av vesentlig betydning 
for samisk kultur eller næringsutøvelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4). 
Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin 
deltaking i planarbeidet.  

 



 

Områdeplan for KBA1 – Gáhkkorčorru. Endelig planprogram 17.06.2019 

 
 

 

Side 37 

For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte 
overfor planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring av 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen 
begrunner og konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre det 
samiske naturgrunnlaget, og kan lastes ned fra Sametingets hjemmeside. 

 

Planens forhold til naturgrunnlaget for samisk kultur: På bakgrunn av forslaget til 
planprogram er det grunn til å anta at utbyggingen kan medføre konsekvenser for det 
berørte reinbeitedistriktet. Det er derfor viktig at konsekvensene for reindriften beskrives i 
konsekvensutredningen, slik at planmyndigheten får best mulig beslutningsgrunnlag. I 
behandling av forslag til planer og tiltak vektlegger Sametinget den samla belastningen av 
eksisterende og planlagte inngrep og tiltak til det enkelte reinbeitedistriktet. Også 
Lovkommentaren til § 3-1 c i plan- og bygningsloven presiserer at der hvor 
reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor det 
enkelte reinbeitedistriktet vurderes. Sametinget planveiler, punkt 6.5 omhandler som må 
ivaretas når det gjelder sikring av naturgrunnlaget for reindriftsnæringen: 
Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal i nødvendig utstrekning sikre arealer 
for reindrifta. Dette gjelder blant annet nødvendige vår-, sommer-, høst- og vinterbeiter, 
herunder flytteleier, trekkveier, drivingsleier, slakte- og merkeplasser og kalvings-, luftings-
, brunst- og parringsområder. Reindriftens flytteleier må ikke stenges. På bakgrunn av 
dette vil vi her komme med følgende forslag til utredningsprogram for temaet reindrift i 
planprogrammet: 

Reindriftsnæringens bruk av de berørte områdene skal beskrives, her under 
særverdiområder som trekk- og flyttelei, oppsamlingsområder, kalvingsland mm.  

Direkte og indirekte beitetap som følge av den planlagte utbyggingen skal vurderes. Det 
skal også gjøres en vurdering av beitetap hvor det tas hensyn til samlet virkning av 
inngrep.  

Det skal i konsekvensutredningen vurderes hvor mye/ i hvilken grad reguleringsplanen vil 
påvirke det fastsatte reintallet for det berørte reinbeitedistriktet.  

Det skal vurderes hvordan tiltakene i anleggs- og driftsfasen kan påvirke reindriftens bruk 
av området gjennom barrierevirkning, skremsel/støy og økt ferdsel.  

Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.  

Reindriftsnæringen og reindriftsforvaltningen skal involveres i arbeidet. Det forutsettes at 
konsekvensutredningen bygger på et kunnskapsgrunnlag bestående av både 
forskningsresultater, forvaltningskunnskap og tradisjonell kunnskap hentet fra 
reindriftsutøvere, som bruker området. 

 

Det er nevnt at det går en tursti gjennom planområdet og at dette skal ivaretas i planen. 
Sametinget mener at lokalbefolkningens tradisjonelle bruk av området bør inngå i 
utredningsgrunnlaget i bredere grad en foreslått i planprogrammet. Vi ber at tradisjonell 
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kunnskap om og bruk av området legges til grunn ved utforming av planen, jf. Punkt 4.1 d) 
i Sametingets planveileder. 

 

Planarbeidets forhold til samiske kulturminner: Det er per i dag ikke registrert automatisk 
fredete samiske kulturminner i planområdet. Kulturminneverdiene i all hovedsak er dårlig 
kartlagt. Dette er noe som medfører at mangel på kjente kulturminner innenfor et område 
ikke gjør at man uten videre kan dra noen konklusjoner om at tiltak i området ikke har 
negative konsekvenser for kulturminner. Ut fra Sametingets generelle kjennskap til det 
aktuelle området finner de det sannsynlig at det kan være samiske kulturminner i området 
som fortsatt ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring av planområdet før 
endelig uttalelse med tanke på forholdet til samiske kulturminner kan gis. Ifølge lov 9.juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 10 skal utbygger betale for Sametingets 
befaring ved offentlige og større, private tiltak. Sametinget vil sende et eget 
befaringsvarsel med budsjett så fort som mulig. 

Kommentarer: Sametingets varsel om befaring tilknyttet evt. samiske kulturminner tas til 
etterretning. Derimot avvises Sametingets ønske om at konsekvensene for reindriften skal 
inngå i konsekvensutredningen. Dette begrunnes med at område KBA1 i 
kommunedelplanen for Márkan i sin helhet avsatt til bebyggelse- og anlegg; kombinert 
bebyggelse og anleggsformål. Dvs. at det allerede er avklart at området skal benyttes til 
utbyggingsformål, herunder også næring. Det poengteres at det også i en overordnet 
arealplanprosess, som for kommunedelplanen for Márkan, ligger til grunn en 
konsekvensutredning, selv om den i en overordnet arealplanprosess bygger på kjent 
informasjon. Derimot skal evt. konsekvenser for reindrifta vurderes som en del av 
planbeskrivelsen. Det vises til planprogrammets kap.5.10 som omtaler samisk natur- og 
kulturgrunnlag. Her er hensynet til reindrifta styrket gjennom følgende ordlyd: Samisk 
natur- og kulturgrunnlag, herunder reindriftsinteressene i nærområdet, skal vurderes i 
planbeskrivelsen, samt ses opp mot Sametingets planveileder for å sikre naturgrunnlaget 
for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.  

Kapittel 7 i planprogrammet angir opplegg for medvirkning og informasjon. Her er det bl.a. 
opplyst om Work shop som skal arrangeres for å sikre at de ulike delutredninger i 
tilknytning til planprosessen blir best mulig samkjørt. Det er nå presisert at også 
Sametinget skal delta i denne Work shopen. Videre er det presisert at også 
lokalbefolkningens tradisjonelle bruk av området skal inngå som tema i Work shopen for å 
sikre at tradisjonell kunnskap om og bruk av området legges til grunn ved utforming av 
planen, jf. Punkt 4.1 d) i Sametingets planveileder. 

 

Statens vegvesen, datert 16.05.2019: 

Det overordna målet for regjeringens transportpolitikk er et effektivt, tilgjengelig, sikkert og 
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og som fremmer 
regional utvikling (Nasjonal transportplan). Statens vegvesen ønsker å bidra til bedre 
trafikksikkerhet og et mer universelt utformet og tilgjengelig transportsystem. Statens 
vegvesen har en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt 
skadde i trafikken.  
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Statens vegvesen kan ut fra høringsdokumentene ikke se at reguleringen kommer i 
konflikt med nasjonale og regionale hensyn eller prinsippene for samordna areal- og 
transportplanlegging.  

 

Areal for framtidig gang og sykkelveg bør sikres allerede i denne fasen mellom 
næringsområdet og E45. ÅDT på stedet er 1070, fartsgrensen forbi planområdet er 
henholdsvis 80 km/t og 60 km/t.  

 

Statens vegvesen har ingen andre innspill i denne fasen, planprogrammet er godt 
gjennomtenkt og trafikksikkerhetsmessige hensyn syns å være godt ivaretatt i 
planforslaget.  

Kommentarer: Statens vegvesen påpeker bl.a. at areal for framtidig gang og sykkelveg 
bør sikres allerede i denne fasen mellom næringsområdet og E45. Som det framkommer 
av planprogrammets kap.6.2 skal etablering av gang- og sykkelveg innenfor evt. i nær 
tilknytning til planområdet inngå som en del av utredningen, herunder en universell 
utforming av gang- og sykkelvegen. Denne formuleringen spisses ytterligere for å sikre at 
dette innspillet ivaretas i det videre arbeidet gjennom ordlyden «Etablering av gang- og 
sykkelveg innenfor evt. i nær tilknytning til planområdet skal inngå som en del av 
utredningen og det tilhørende arealplanarbeidet, herunder en universell utforming av 
gang- og sykkelvegen». Innspillet vurderes som ivaretatt. 

 

Statsbygg, datert 25.05.2019: 

Statsbygg ønsker å informere om at det planlegges et samlokalisert nybygg for Samisk 
videregående skole og reindriftsskole og Beaivváš samisk nasjonalteater på del av 
festetomt gnr. 3/bnr. 1 som ligger sørvest for felt KBA1. På oppdrag av 
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet gjennomfører Statsbygg for tiden 
avklaringsfasen før beslutning om oppstart av forprosjekt i tråd med Statens 
prosjektmodell.  

 

Oppdragsbrevet av 21. november 2018 er vedlagt til deres informasjon. Det bes om å ta 
hensyn til dette prosjektet i planarbeidet og nevne det i planprogrammet. 

Kommentarer: Innspillet tas til orientering og vil bli videre belyst i planarbeidet. 

 

Finnmarkseiendommen (FeFo), datert 25.04.2019: 
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Stiller seg positive til at det utarbeides en plan som tilrettelegger for næringsareal i 
Kautokeino. FeFo har tidligere deltatt i dialogmøte med Kautokeino kommune, Sapmi 
næringshage og representant for reiselivsnæringen, der utfordringer og muligheter knyttet 
til areal- og næringsutvikling ble diskutert.  

 

Etterspørsel etter natur- og opplevelsesbaserte aktiviteter har økt de siste årene. På sikt 
kan det bli et større behov for ledig areal til potensielle reiselivsaktører som ønsker å 
etablere seg i kommunen, så vel som utvidelsesmuligheter for de allerede eksisterende 
virksomhetene i Kautokeino. Planarbeidet bør derfor være langsiktig og avklare i hvilken 
grad det er ønskelig at industri- og næringsaktivitet kombineres på samme område.  

 

Planbestemmelsene bør differensiere mellom hvilken type næringsaktivitet som skal 
lokaliseres ved ulike delområder. Forskjellige næringsformål bør avsettes ved hjelp av 
lokaliseringskriterier. Natur- og utmarksbaserte aktiviteter kan f.eks. legges nært 
korridorer med tilgjengelighet til utmark, slik at publikum kan transporteres ut i terrenget 
uten å avskjæres av bebyggelse. Tjenester og aktiviteter som hovedsakelig retter seg mot 
salg bør avsettes i egne respektive soner, som er synlig og nært gang- og sykkelveier og 
adkomst fra E45.  

 

Planen bør også gi føringer for hvordan eventuelle utvidelser av næringsområdet kan 
gjennomføres. Vurderinger knyttet til hvor utvidelser kan tillates, rekkefølge for utbygging 
og krav om detaljregulering bør drøftes under planarbeidet. Dette for å forhindre større 
endringer av områdeplanen dersom det over tid blir behov for utvidelse av næringsarealet.  

 

Det forutsettes at bruk av Finnmarkseiendommen avklares ved avtale når planen er 
ferdigstilt og vedtatt, herunder fradeling av areal og opprettelse av festekontrakter. 

Kommentarer: Innspillet tas til orientering og vurderes som ivaretatt gjennom 
samfunnsutredningen, se kapittel 6.4. 

 

Berit Sara Somby, datert 30.5.2019: 

Påpeker at de som er beboere i Goalseluoddaområdet og nærmeste naboer til KBA1 – 
Gáhkkorčorru, mener at de nye føringene om at KBA1 må forbeholdes utelukkende til 
næringsformål ikke tar hensyn til boligbehovene til dem, slik den opprinnelige planen 
gjorde. 

 

For 24 år siden i 1995 tilrettela kommunen for familier som ønsker å bo nært 
familiemedlemmer. Det er fem familier som ble tildelt tomt i Goalseluodda. Nå har 
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familiens etterkommere ønske og behov for å bygge bolig og etablere seg i samme 
område. Utfordringen er at det ikke finnes ledige tomter der.  

 

Siden det ikke finnes ledige tomter for bebyggelse nært ovennevnte boligområde foreslår 
de at områdeplan for KBA1 – Gáhkkorčorru avsetter tomter til boligformål lengst sør-vest 
slik at det blir mulig for deres familiemedlemmer å bygge bolig der. I tillegg foreslår de at 
det samtidig tilrettelegges for en park, friområde eller liknende som vil fungere som en 
naturlig støyskjerming mellom bebyggelsen og næringsområdet. 

Kommentarer: Innspillet tas til orientering, og vil bli vurdert i den videre planprosessen. 

 


