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SAKSFREMLEGG – OMRÅDEPLAN FOR KBA1 – FASTSETTING AV FORSLAG TIL 

PLANPROGRAM. 

Administrasjonens innstilling:  

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes forslag til planprogram tilknyttet 

Områdeplan for KBA1 – Gáhkkorčorru (Planident 2019-001). 

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et nytt næringsområde 

innenfor område KBA1 – Gáhkkorčorru, Kautokeino kommune. Næring omfatter industri, håndverk, 

forretning, tjenesteyting og lagervirksomhet som ikke er angitt som eget formål. 

 

Saksopplysninger: 

Vedlegg: 

Planprogram for Områdeplan for KBA1 – Gáhkkorčorru 

Innspill fra offentlige myndigheter og berørte parter 

 

Bakgrunn:  

Område KBA1 er i gjeldende Kommunedelplan for Márkan i sin helhet avsatt til bebyggelse- og 

anlegg; kombinert bebyggelse og anleggsformål. Planområdet utgjør et areal på 213,2 dekar og 

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

Av aktuelle planbestemmelser tilknyttet kommunedelplanen for Márkan henvises det spesielt til pkt. 

1.1.1 b): «For følgende utbyggingsområde kreves det områderegulering: KBA – Gáhkkorčorru: 

(bolig/næring)». Det er med andre ord gjeldende kommunedelplan som hjemler at det skal 

utarbeides en områdeplan for KBA1. 

I ettertid har det kommet politiske føringer om at KBA1 må forbeholdes utelukkende til 

næringsformål, samt at de kommende reguleringsbestemmelsene må være så fleksible som mulig i 

forhold til potensielle etablerere.  
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§ 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). Det er tidligere konkludert med at 

områdereguleringen er i strid med overordnet kommunedelplan, og at krav til konsekvensutredning 

utløses. 

Forslag til planprogram tilknyttet Områdeplan for KBA1 – Gáhkkorčorru (Planident 2019-001) ble i 

møte i planutvalget den 11.04.2019 lagt ut til offentlig ettersyn. I samme møte ble vedtak om varsel 

om oppstart av planarbeidet med Områdeplan for KBA1 – Gáhkkorčorru (Planident 2019-001) fattet.  

Det ble vedtatt en ny definisjon av begrepet næring av planutvalget i ovennevnte møte. 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. 

 

Høring/merknader: 

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 ble det registrert 7 innspill, hhv. fra Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen, Statsbygg, 

Finnmarkseiendommen (FeFo) og Berit Sara Somby. 

Oppsummering av innspillene med plankonsulentens kommentarer finnes i planprogrammets 

kapittel 9. De viktigste innspillene tar for seg forhold knyttet til samfunnsmessige forhold sett i 

forhold til som kan/bør inngå i et næringsområde. Videre tar innspillene for seg reindrift, 

naturgrunnlaget for samisk kultur, universell utforming, støy og universell utforming. Til sist kommer 

de innspill om at KBA1 utelukkende til næringsformål ikke tar hensyn til boligbehovene til beboere i 

Goalseluodda-området, slik den opprinnelige planen gjorde. 

 

Vurdering:  

Det presiseres igjen at planprogrammet utelukkende tar for seg område KBA1 – Gáhkkorčorru som 

næringsområde, og at det ikke planlegges lagt til rette for boliger innenfor dette området.  

Videre presiseres det at 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.  

I praksis medfører dette en meget vid definisjon av begrepet næring, noe som medfører klare krav til 

retningslinjer mht. hvilke typer virksomhet som kan og bør samlokaliseres etter at planen er ferdig. 



 

Tilbakemeldingene etter høringsrunden er i all hovedsak at planprogrammet er grundig og et godt 

utgangspunkt for det videre planarbeidet. Samtidig er det noen momenter som tas opp og gir 

grunnlag for videre vurderinger: 

Reindrift:  

Både sametinget og Fylkesmannen er inne på at en framtidig utbygging kan medføre konsekvenser 

for det berørte reinbeitedistriktet. Derfor foreslår Sametinget at reindrift bør utredes som eget tema 

i konsekvensutredningen. Dette foreslås avvist i planprogrammet. 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 legger planprogrammet føringer om at evt. konsekvenser for reindrifta skal vurderes som en 

del av planbeskrivelsen, noe som er i tråd med innspillet fra Fylkesmannen. Det vises til det justerte 

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.  

Samfunnsmessige forhold: 

Fylkesmannen påpeker viktigheten i at planområdet KBA1 ikke blir en konkurrent til sentrum og det 

tydeliggjøres hvilken næringsvirksomhet som skal kunne etableres i planområdet. I denne forbindelse 

viser Fylkesmannen til definisjonen av begrepet næring som ligger i kommunedelplanen for Màrkan; 

«Næring omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet som ikke er 

angitt som eget formål. Næringsbebyggelse omfatter ikke forretning og tjenesteyting». (Det er også 

åpnet for forretning og tjenesteyting, jf. planutvalgets møte 11.04.2019). Fylkesmannen er enig i at 

det bør gjennomføres en analyse som viser hvilke konsekvenser dette planforslaget vil kunne få for 

sentrum (samfunnsutredningen, kap. 6.4). 

Også Finnmarkseiendommen (FeFo) er inne på dette forholdet i sine innspill. Det påpekes bl.a. at 

etterspørselen etter natur- og opplevelsesbaserte aktiviteter har økt de siste årene, samt at 

planarbeidet bør være langsiktig og avklare i hvilken grad det er ønskelig at industri- og 

næringsaktivitet kombineres på samme område.  

Administrasjonen er tilfreds med at det er kommet gode og konkrete innspill mht. hva som bør og 

kan legges inn i et framtidig næringsområde. Samtidig er vi av den oppfatning at 

samfunnsutredningen (planprogrammets kap. 6.4) og den planlagt Work shop gir de nødvendige 

føringer i det videre arbeidet mht. samfunnsmessige forhold. Det vises her til at i planprogrammets 

kap. 7.2 framkommer det at det tidlig i planprosessen skal gjennomføres Work shop for å sikre at de 

ulike delutredninger i tilknytning til planprosessen blir best mulig samkjørt. 

Kulturminner: 

Både Sametinget og Finnmark fylkeskommune har funnet det sannsynlig at det kan finnes automatisk 

freda kulturminner innenfor planområdet, og har i den forbindelse varselet befaring. Dette tas til 



 

orientering av administrasjonen, som vil ordne fortløpende med aktuelle formaliteter tilknyttet disse 

befaringene. 

 

Oppsummering/konklusjon:  

Administrasjonen vil, etter en helhetlig vurdering, anbefale at forslag til planprogram tilknyttet 

Områdeplan for KBA1 – Gáhkkorčorru (Planident 2019-001), fastsettes. 

 


