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Forord 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er 

hjemlet i kapittel 11 i plan- og bygningsloven. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og 

en arealdel. Kvænangen kommune har i dag 

ingen samfunnsdel, mens siste gjeldende 

arealdel er fra 1994.  

Arealdelen til kommuneplanen bør utarbeides 

med basis i føringer gitt i kommuneplanens 

samfunnsdel. Da det ikke foreligger en 

oppdatert samfunnsdel, gir denne 

planbeskrivelsen også en gjennomgang av 

hvilke fremtidige utfordringer Kvænangen 

kommune står overfor. Det definert egne 

satsingsområder, mål og utviklingsstrategier 

for kommunen. Disse danner basis for de 

konkrete tiltak som er tatt med i arealdelen. 

En stor del av arbeidet med denne arealdelen 

har vært å få til en samfunnsmessig 

forankring. Det er søkt oppnådd ved å kjøre 

interne prosesser mot sektorene for å få deres 

innspill på fremtidige arealmessig 

utfordringer. Det er også fremkommet innspill 

gjennom politisk nedsatte arbeidsgrupper som 

har jobbet med følgende problemstillinger:  

• Sentrumsutvikling 
• Næringsutvikling 
• Fritidsbebyggelse 

 

 

 

 

 

Det er også gjennomført en temadag med 

kommunestyret, der gitt innspill på:  

• Ønsket fremtidig boligstruktur og  
fritidsbebyggelse 

• Fremtidig bruk av natur og fritid 
• Næringsutvikling 
• Stedsutvikling 
 
Det er i løpet av planperioden også kommet 

inn en rekke private innspill som alle er 

vurdert. Disse er innarbeidet i dette 

høringsutkastet med plankart som viser 

nåsituasjon med gjeldende reguleringsplaner. 

Det viser også forslag til omreguleringer og ny 

arealbruk.  

Planbestemmelsene gir de nødvendige 

presiseringene når det gjelder arealbruk som 

vises på arealplankartet, og retningslinjene 

skal gi en utvidet forståelse av denne bruken. I 

tillegg vises hensynssoner og faresoner, samt 

noen temakart. 

Det er et mål at den fremlagte arealplanen 

skal være et nyttig verktøy for å videreutvikle 

kvænangssamfunnet. 

Dette høringsutkastet har vært behandlet av 

formannskapet i møte av 1. juli 2015. I nevnte 

møte fremkom det en god del endringer som 

er innarbeidet i dette høringsutkastet. 

Høringsfristen settes til 1. desember 2015. 

 

Ordfører Jan Helge Jensen 

Administrasjonssjef Frank Pedersen 

 



3 
 
 

Innholdsfortegnelse 
1. Innledning ........................................................................................................................................ 8 

1.1. Arealbruk i Kvænangen ........................................................................................................... 8 

1.2. Kvænangssamfunnet – noen hovedtrekk ................................................................................ 8 

 Kommunikasjoner og veien over Kvænangsfjellet .......................................................... 8 

 Stadig færre bor i utkantene ........................................................................................... 8 

 En attraktiv hytte og fritidskommune ............................................................................. 9 

 Historisk utvikling ............................................................................................................ 9 

 Sesongbeboere i Kvænangen- reindriftutøvere .............................................................. 9 

1.3. Næring og sysselsetting ........................................................................................................... 9 

 De fleste jobber i offentlig sektor .................................................................................... 9 

 Mange gründere ............................................................................................................ 10 

 Jordbruk og skogbruk .................................................................................................... 10 

 Oppdrett og fiskeri ........................................................................................................ 10 

 Kraftproduksjon ............................................................................................................. 11 

 Bygg og anleggsbransjen ............................................................................................... 11 

 Mange rein på sommerbeite i Kvænangen ................................................................... 11 

 Natur- og kulturskatter som næring .............................................................................. 11 

 Turisme og opplevelsesaktiviteter ................................................................................ 11 

 Næringer i tilbakegang .................................................................................................. 11 

 Nye næringer – bergverk og mineralutvinning ............................................................. 11 

1.4. Skoler, barnehager, kultur- og idrettsanlegg ........................................................................ 11 

1.5. Helse og omsorg .................................................................................................................... 12 

1.6. Folkehelse i arealplanlegging ................................................................................................ 12 

1.7. Samferdsel, veier og havner .................................................................................................. 12 

1.8. Kirkegårder og kirker ............................................................................................................. 12 

2. Arealplanprosess og planbehov .................................................................................................... 13 

2.1. Medvirkning........................................................................................................................... 13 

2.2. Andre kommunale og regionale planer og nasjonale føringer ............................................. 13 

 Kystsoneplan ................................................................................................................. 13 

 Næringsutviklings- og stedsutviklingsprosjekter ........................................................... 13 

 RUST – Nord-Troms Ungdomsråd ................................................................................. 14 

 Fylkesplanen og regional plan for landbruk i Troms ..................................................... 14 



4 
 

2.3. Samfunnsmessige føringer .................................................................................................... 14 

 Kommunal planstrategi ................................................................................................. 15 

 Innspill fra lokale arbeidsgrupper .................................................................................. 15 

 Innspill fra temadag i kommunestyret .......................................................................... 15 

 Administrative innspill ................................................................................................... 15 

3. Veiledning til plandokumentene ................................................................................................... 16 

 Innspillsbehandling ........................................................................................................ 16 

 Oversikt over dokumentene i Kommuneplan: .............................................................. 17 

4. Mål og strategier ........................................................................................................................... 18 

4.1. Samfunnsmessige utfordringer ............................................................................................. 18 

4.2. Arealer til boligbygging .......................................................................................................... 18 

 Tilgjengelige boliger til alle som ønsker å bo eller å bosette seg i kommunen ............. 18 

4.3. Nye næringsarealer ............................................................................................................... 19 

 Tilgjengelige og egnede næringsarealer til næringsvirksomhet ................................... 19 

 Strategier – industriformål ............................................................................................ 20 

 Stein-, sand- og grusuttak .............................................................................................. 20 

 Kraftproduksjon ............................................................................................................. 21 

 Mineralutvinning ........................................................................................................... 21 

4.4. Primærnæringene - landbruk og reindrift ............................................................................. 21 

 Sikre vilkår for drift og utvikling av landbruk og reindrift ............................................. 21 

 Jordbruk og skogbruk .................................................................................................... 21 

 Reindrift fra april til september/oktober ...................................................................... 23 

4.5. Nye arealer til turistformål .................................................................................................... 24 

 Utvikle småskala turisme og besøksnæringer ............................................................... 24 

 Utfordringer- tilgjengelige tilbud til tilreisende og besøkende ..................................... 24 

4.6. Nye arealer til fritidsbebyggelse ............................................................................................ 26 

 Økt verdiskapning i lokalsamfunnet .............................................................................. 26 

 Arealbruk og interessekonflikter ................................................................................... 26 

4.7. Kommunesenter og levende grender.................................................................................... 26 

 Robust kommunesenter og livskraftige lokalsamfunn .................................................. 26 

 Kommunesenter og bygder ........................................................................................... 26 

 Strategi .......................................................................................................................... 27 

4.8. Fritid og rekreasjon – folkehelse ........................................................................................... 27 

 Utfordringer ................................................................................................................... 27 



5 
 
 

 Strategier ....................................................................................................................... 28 

5. Beskrivelse av planforslaget .......................................................................................................... 29 

5.1. Inndeling av områder ............................................................................................................ 29 

5.2. Innspillskategorier ................................................................................................................. 29 

6. Planens samlede konsekvenser for miljø og samfunn .................................................................. 30 

6.1. Naturmangfold ...................................................................................................................... 30 

6.2. Samfunnssikkerhet og ROS .................................................................................................... 30 

6.3. Landbruk ................................................................................................................................ 30 

6.4. Reindrift ................................................................................................................................. 30 

6.5. Folkehelse .............................................................................................................................. 31 

6.6. Kulturminner og kulturmiljø .................................................................................................. 31 

6.7. Støy og forurensning ............................................................................................................. 31 

6.8. Friluftsliv og rekreasjon ......................................................................................................... 31 

6.9. Næring ................................................................................................................................... 32 

6.10. Kommunalt tjenestetilbud ................................................................................................ 32 

6.11. Transportbehov ................................................................................................................. 32 

6.12. Andre forhold .................................................................................................................... 32 

6.13. Oppsummering og fremtidige utfordringer ...................................................................... 33 

7. Hensynssoner ................................................................................................................................ 34 

7.1. Sikringssoner ......................................................................................................................... 34 

 Nedslagsfelt drikkevann – H 110 ................................................................................... 34 

7.2. Faresoner ............................................................................................................................... 34 

 Ras- og skredfare – H310 ............................................................................................... 34 

 Flomfare ........................................................................................................................ 34 

 Skytebane ...................................................................................................................... 34 

 Kjerneområde for landbruk – H510 ............................................................................... 35 

7.3. Sone med angitte særlige hensyn ......................................................................................... 35 

 Hensyn reindrift – H 520 ............................................................................................... 35 

 Bevaring kulturminner – H 190K ................................................................................... 35 

 Frisiktsone veg – H 190V ............................................................................................... 35 

7.4. Båndleggingssone .................................................................................................................. 35 

 Båndlegging etter lov om naturvern – H 720 ................................................................ 35 

7.5. Videreføring av reguleringsplan- H 910................................................................................. 35 

8. Liste over områder i kommuneplanen .......................................................................................... 36 



6 
 

8.1. Bebyggelse og anlegg ............................................................................................................ 36 

 Boligbebyggelse ............................................................................................................. 36 

 Fritidsbebyggelse ........................................................................................................... 36 

 Sentrumsformål ............................................................................................................. 37 

 Forretninger ................................................................................................................... 37 

 Offentlig eller privat tjenesteyting ................................................................................ 37 

 Fritids- og turistformål ................................................................................................... 38 

 Råstoffutvinning ............................................................................................................ 39 

 Næringsbebyggelse ....................................................................................................... 39 

 Idrettsanlegg .................................................................................................................. 40 

 Andre typer bebyggelse og anlegg ................................................................................ 40 

 Uteoppholdsareal .......................................................................................................... 40 

 Grav- og urnelund .......................................................................................................... 40 

8.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur .......................................................................... 41 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur .................................................................. 41 

 Veg ................................................................................................................................. 41 

 Havn ............................................................................................................................... 41 

 Hovednett for sykkel ..................................................................................................... 41 

 Parkering........................................................................................................................ 41 

8.3. Grønnstruktur ........................................................................................................................ 41 

 Friområde ...................................................................................................................... 41 

8.4. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift ............................................................... 42 

 LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag ............................................................... 42 

 Spredt bolig bebyggelse ................................................................................................ 43 

8.5. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone .............................................. 43 

 Småbåthavn ................................................................................................................... 43 

 Fiske ............................................................................................................................... 43 

9. Foreslåtte områder for boliger og fritidsbebyggelse i dekar og antall .......................................... 44 

9.1. Fremtidige områder for boligbebyggelse .............................................................................. 44 

9.2. Fremtidige områder for fritidsbebyggelse ............................................................................ 44 

10. Framdriftsrapport/prosessbeskrivelse ...................................................................................... 45 

11. Overordnede rammer og premisser .......................................................................................... 46 

11.1. Nasjonale føringer og retningslinjer .................................................................................. 46 



7 
 
 

 Sentrale lover ................................................................................................................ 46 

 Sentrale forskrifter ........................................................................................................ 46 

 Sentrale føringer og retningslinjer ................................................................................ 47 

 Lokale forskrifter ........................................................................................................... 47 

 Regionale planer ............................................................................................................ 48 

 Interkommunale føringer .............................................................................................. 48 

 Kommunale føringer og retningslinjer .......................................................................... 48 

 

 

 



8 
 

1. Innledning 

1.1. Arealbruk i Kvænangen 
Kvænangen kommunens arealer er på totalt 

2682 km2, derav 2109 km2 fastland og øyer og 

573 km2 havflate.  Kommunen grenser mot 

Loppa i Nord, Alta i øst, Kautokeino i sør, 

Nordreisa i sørvest og Skjervøy i vest.   

 

 

Kvænangen kommune strekker fra Brynilen i 

nord til i sør, dvs. fra den ytterst forblåste kyst 

til Kautokeino kommune. Landskapet består 

av fjord, fjell, øyer, vidder og hav. Dette 

diagrammet viser arealbruk på landområder i 

Kvænangen. 

 

 

Figur 1. Arealbruk på landområder i Kvænangen kommune (Kilde: Kartverket)

15 % av disse landområder i Kvænangen 

kommune er vernet som natur- og 

landskapsvernområder. Kvænangen har tre 

landskapsvernområder; Skorpa-Nøkland, 

Navitdalen og Kvænangsbotnen, og et 

naturreservat i Burfjorddalen 

1.2. Kvænangssamfunnet – noen 

hovedtrekk   

 Kommunikasjoner og veien over 

Kvænangsfjellet 

E-6 er den viktigste transportveien, men der 

Kvænangsfjellet er en flaskehals. Stadige 

kolonnekjøringer og stenginger skaper store 

problemer for kommunen og den øvrig region. 

For ytre del av kommunen båttransport 

eneste mulighet. Det jobbes for øke 

regulariteten over Kvænangsfjellet, og i løpet 

av neste år settes det i gang forbedringstiltak. 

På lengere sikt jobbes det med tunell gjennom 

Kvænangsfjellet, og ved neste planrevisjon bør 

om bruk av overskuddsmasser innarbeides i 

arealplanen. 

 Stadig færre bor i utkantene 

Kommunen har en bosettingsstruktur 

bestående av bygder og spredt bosetting. 

Burfjord er kommunesentret med offentlige 

servicetilbud, mens øvrig bosetting finnes i 

Åpent område; 
1613,73

Snø, 
is og 
bre; 

20,20

Innsjø; 95,99

Elv med tørrfall; 4,84

Myr; 42,49
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By- og tettbe-
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bygdene Jøkelfjord, Alteidet, Badderen, 

Sørstraumen, Kjækan og Kvænangsbotnen. I 

ytre deler av kommunen er det fortsatt fast 

bosetting på Spildra med fiskemottak og 

turistvirksomhet. Det er også fiskemottak i 

Segelvik med en liten bosetting. De øvrige 

bygdene Olderfjorden, Reinfjord og Meiland 

er i stor grad fraflyttet, og husene brukes som 

fritidsboliger. 

 En attraktiv hytte og 

fritidskommune 

Kvænangen er en attraktiv fritidskommune, og 

en rekke mennesker velger å bruke fritiden sin 

her. Det er over år bygd opp en rekke større 

hyttefelt, og i tillegg er en rekke private 

boliger blitt omgjort til fritidsboliger. Over 50 

% av boligmassen (inkl. hytter), kan i dag 

beskrives som fritidsboliger. Dette er en 

utvikling som synes å fortsette, og en stor del 

av arealinnspillene i denne planen gjelder 

utvikling av fritidseiendommer og hytter.  

  Historisk utvikling 

Kvænangen kommune har over år hatt en 

negativ befolkningsutvikling, der man på 

midten av 1970-tallet hadde over 2000 

innbyggere, var man pr 1. januar 2015 nede i 

1226 innbyggere. Nå viser befolkningstallene 

seg relativt stabile.   

 Sesongbeboere i Kvænangen- 

reindriftutøvere 

Reindriften er en stor gjestenæring i 

Kvænangen. Kvænangen kommune er 

vertskap for 5 reinbeitedistrikter i vår, 

sommer og vinterhalvåret. I disse distriktene 

er det totalt 50 driftsenheter/siidaenheter. 

Reindrift er familievirksomhet, og ifølge tall fra 

reindriftsforvaltningen har over 400 personer 

sommerboplass i Kvænangen. Under 

oppholdet i Kvænangen er disse brukere av 

tjeneste- og aktivitetstilbud i kommunen, og 

er dermed viktige kunder for lokalt næringsliv. 

1.3. Næring og sysselsetting 

 De fleste jobber i offentlig sektor 

Over 50 % av den yrkesaktive befolkningen 

jobber i offentlig sektor, og kommunen er det 

største arbeidsgiveren. De fleste 

arbeidsplassene er i helse- og omsorgsektoren 

og i skolesektoren. 

 

Figur 2. Prosentvis sysselsetting pr næring i Kvænangen kommune 2013 tall. (Kilde SSB) 
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Denne oversikten viser at nesten hver 4. 

sysselsatte i Kvænangen jobber i helse- og 

omsorgsektoren.  

Statistiske tall viser at det de siste 5 årene har 

vært betydelig nedgang i sysselsettingen i 

primærnæringene og betydelig økning i 

sekundærnæring. Sysselsettingen i 

tertiærnæringene er stabil på et ganske høgt 

nivå, i denne sektoren har det har vært en 

økning sysselsettingen i offentlig tjenester, 

helse- og sosialtjenester og offentlig 

administrasjon. Det har vært en betydelig 

reduksjon i varehandel og hotellnæringen i de 

siste 5 årene. 

 Mange gründere 

Det private næringslivet i Kvænangen er 

sammensatt av mange småbedrifter. Over 90 

% av bedriftene sysselsetter kun eier eller 

mindre enn 4 personer. Over 70 % av 

bedriftene i Kvænangen er enkeltpersons-

foretak. Det betyr at de fleste er sin egen 

arbeidsgiver og har skapt arbeidsplass ut ifra 

tilgjengelige ressurser i lokalmiljøet. 

 Jordbruk og skogbruk 

Landbruket har hatt en negativ utvikling. På 20 

år er antall bruk med husdyrproduksjon 

redusert fra 50 til 8. Vi har i dag to 

melkeprodusenter i tillegg til 6 bruk med 

kjøttproduksjon av sau, gris og storfe. 

Småfenæringa har store utfordringer med 

rovdyr på fastlandet, og i dag finner vi lite sau 

her, mens på Spildra er det fortsatt et aktivt 

produsentmiljø på sau. Jordbruksareal i drift 

har også vist en betydelig negativ utvikling. I 

2014 ble det søkt produksjonstilskudd på 2500 

dekar, som er en reduksjon på 50 % på 20 år. 

Dette er en større nedgang enn vi har sett i 

sammenlignbare kommuner.   

Det produktive skogarealet utgjør ca. 140 000 

dekar. Aktiviteten i skogbruket er også på et 

lavt nivå. Størsteparten av virket som tas ut 

benyttes til ved, og så hogges det et mindre 

kvantum med sagtømmer som foredles på 

lokale sagbruk og benyttes lokalt. Det plantes 

og skjøttes noen titalls dekar hvert år. Det 

stående volumet er sterkt økende. Som følge 

av kraftig uttak av furuskogene i forbindelse 

med 2. verdenskrig, så har det vokst opp igjen 

mye furuskog av høy kvalitet. Det er også 

planta om lag 8000 dekar med gran og furu i 

løpet av de siste 70 årene. Med en omløpstid 

på 80–120 år for gran og 100–150 år for furu 

er det er fortsatt mange tiår til denne skogen 

er hogstmoden. Det er bygd i overkant av 10 

km med skogsbilveier og 17 km (det som er 

registrert skogsveibasen) med traktorveier til 

skogbruksformål i Kvænangen. I tillegg finnes 

det en rekke andre private veier som er bygd 

til andre formål som også har nytte for 

skogbruket. 

 Oppdrett og fiskeri  

Næringsvirksomhet innenfor kystsonen består 

av tradisjonelle fiskerier og havbruk. 

Kvænangen kommune har vedtatt en 

kystsoneplan med mål om å ivareta og å 

fremskaffe attraktive rammebetingelser for 

opprettholdelse av eksisterende virksomhet 

og næringsutvikling i kystsonen.  Planens 

hovedformål er å sikre balansert arealbruk 

mellom fiske, akvakultur, ferdsel, fritidsbruk 

og samtidig vareta miljøinteresser.  

Fiskeri har vært en av grunnpilarene i 

Kvænangen, men antall fiskere har gått 

drastisk ned de siste 10 årene. Pr 2014 er det 

28 registrerte fiskere i fiskerimanntallet i 

Kvænangen. Kvænangen har en godt utbygd 

infrastruktur for fiskemottak, to av fire 

fiskemottak er i drift. I vanlige driftsår har 

volumet på antall kg fisk landet i kommunen 

har vært stabilt på ca. 200 tonn.  

Oppdrett er en næring i vekst i kommunen. 

Marine Harvest AS er den eneste aktør i denne 

sektoren i vår kommune. Det oppleves vekst 

både i produksjonsvolum og antall ansatte. 
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 Kraftproduksjon  

Kvænangen kommune er en kraftkommune 

med store anlegg i Kvænangsbotn. Dette gir 

både eiendomsskatt, naturressursskatt og 

store beløp i konsesjonskraft til 

kommunekassa. Det er også bygd ut småkraft 

på Alteidet, og det planlegges nye 

småkraftverk i kommunen. 

 Bygg og anleggsbransjen  

Bygg og anlegg er en næring som er relativ 

stabil og solid. Næringen er selvsagt 

konjunkturavhengig. Det forventes økende 

aktivitet i denne bransjen i forbindelse med 

forbedringstiltak av E6 over Kvænangsfjellet 

og bygging av 420 kV-linje gjennom 

kommunen.  

 Mange rein på sommerbeite i 

Kvænangen 

Reindrifta utnytter store arealer i kommunen, 

og rundt 30 000 rein har sine sommerbeiter i 

Kvænangen. I noen områder oppleves det 

konflikt mellom reindrift og landbruksnæring, 

og mellom reindrift og reiseliv/friluftsliv og 

fritidsbebyggelse/hyttefolk. Det er delte 

meninger hos lokalbefolkningen til 

reindriftsnæringas arealbruk, og det er de 

senere år jobbet aktivt med å skape felles 

arenaer mellom lokalbefolkningen og 

flyttsamene. Et eksempel på det er den årlige 

Verddè-turneringen i Burfjord. Kommunen må 

i størst mulig grad arbeide for at reindrifta ikke 

er til hinder for lokal utvikling. 

 Natur- og kulturskatter som 

næring 

Kvænangen er fra gammelt av et sjøsamisk og 

kvensk område. Fjorden har vært etnisk 

sammensatt område med samisk, kvensk og 

norsk bosetting. Dette har satt preg på både 

næringsvirksomhet, byggeskikk, tradisjoner og 

språk. Kommunen er bevist sin flerkulturelle 

bakgrunn gjennom de tre stammers møte der 

den norske, samiske og kvenske kultur lever 

side om side. 

Ifølge kulturminnesøk er det registrert 486 

kulturminner i Kvænangen, derav er 333 

fredet. På øya Spildra er det samlet en 

forhistoriske minner og kulturell skatter, og 

det er igangsatt skjøtselsarbeid.  

Kulturstyrking og -satsing kan være et viktig 

bidrag når det gjelder omdømmebygging, 

nyskapning og næringsutvikling i kommunen. 

Oppbygningen av en egen næringshage på 

Sørstraumen har bl.a. et mål å skape 

arbeidsplasser som tar utgangspunkt i den 

kulturelle dimensjonen. 

 Turisme og 

opplevelsesaktiviteter 

Det drives med turisme og 

opplevelsesaktiviteter på øya Spildra og på 

fastlandet. Det er til sammen ca. 20 

virksomheter som tilbyr enten overnatting 

og/eller båtutleie, kanoutleie, sjøfiske, 

båtturer, guidede turer, skuterturer, 

brevandring, fotosafari, fugletitting, jakt og 

fiske. De fleste er sesongbetonte, og da helst 

på våren og sommeren. Næringen påpeker at 

det store muligheter for øke besøkstallet på 

vinteren ved å utvikle nordlys, ski, mørketid , 

hund og skuter som reiselivsprodukter.   

 Næringer i tilbakegang  

Næringer som har gått kraftig tilbake eller som 

har forsvunnet helt, er gruvedrift, stein-

/skiferbrudd og fiskeindustri.  

 Nye næringer – bergverk og 

mineralutvinning  

Fire firmaer har undersøkelsestillatelse i 

Kvænangen, i Burfjord, Nabar, Flintfjellet og i 

Reinfjord. 

1.4. Skoler, barnehager, kultur- 

og idrettsanlegg 
Kvænangen har i dag en barne- og 

ungdomsskole i Burfjord og en barneskole i 

Kjækan. Det er ikke videregående skole i 

Kvænangen, og alle ungdommer reiser bort i 

16-årsalderen for å ta utdanning. Kvænangen 
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har kulturskole, og den holder hus i 

Flerbrukshuset og på Kvænangen barne- og 

ungdomsskole. Vi finner i dag de fleste 

offentlige tjenester i Burfjord med 

svømmebasseng, kombinert kulturhus og 

museum, fotballbaner, lysløype og turstier. I 

Badderen er de en fotballbinge og lysløype. 

Det er samfunnshus/ grendehus i alle bygder. 

1.5. Helse og omsorg 
Kvænangen kommune er kjent for å ha et godt 

helsetilbud til sine innbyggere. På Gargo 

sykestue i Burfjord er de fleste helsetjenester 

lokalisert. Det er også en godt utbygd 

hjemmehjelp-tjeneste, som skal gjøre det 

mulig for folk å bo hjemme så lenge som 

mulig. I veiløse bygder og på øyene i 

Kvænangen er det ikke utbygd offentlig 

helsetilbud. Der blir akuttberedskap ivaretatt 

av egen rutebåt. 

1.6. Folkehelse i 

arealplanlegging 
Folkehelseinstituttet skriver at et godt miljø 

kan fremme helse, for eksempel ved å 

oppmuntre til fysisk aktivitet og sosial kontakt. 

Motsatt kan omgivelsene våre begrense 

mulighetene for aktivitet og opplevelse samt 

påføre oss fysiske belastninger. I 

arealplanleggingen er det spesielt viktig å 

bevare og skape grønne nærområder samt 

legge til rette for sosiale møteplasser i 

nærområdet. Trygge uteområder og uformelle 

møteplasser, kan øke følelsen av tilhørighet til 

nærmiljøet. Folkehelseinstituttet nevner 

aktivitetssentre for unge og eldre, kultur- og 

samfunnshus, parker, stier og lekeplasser som 

eksempler på viktige møteplasser i 

nærmiljøet.  

1.7. Samferdsel, veier og havner  
E6 går i gjennom kommunen, så vi har gode 

kommunikasjoner sørover og nordover. 

Regulariteten over Kvænangsfjellet er en 

utfordring om vinteren.  

Gode havner er en forutsetning for 

bosettingen ute på øyene og de veiløse 

bygdene. Det er i dag kaianlegg i Valanhamn, 

Rakkenes, Reinfjorden, Jøkelfjord, Dorras og 

Kjækan, og fiskerihavner i Spildra, Segelvik, 

Badderen og Burfjord. 

1.8. Kirkegårder og kirker  
Skorpa kirke er Kvænangens eldste bygg og 

var hovedkirke frem til 1997. I dag er Sekkemo 

kirke hovedkirke i kommunen.  Burfjord kapell 

er renovert og ombygd til kirke. Vi har 3 kirker 

og 3 kirkegårder i bruk. Kirkegårdene er på 

Nordstraumen, Storeng og Skorpa.  
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2. Arealplanprosess og 

planbehov 
Gjeldende arealdel til kommuneplanen ble 

vedtatt i kommunestyret 18.10.1995, og 

arbeidet med denne arealplanen er utarbeidet 

i samarbeid med Nord-Troms plankontor.  

Det er i dag utarbeidet egne delplaner for 

Burfjord, Alteidet, Jøkelfjord Badderen og 

Kvænangsbotn. 

Det er også utarbeidet en egen kystsoneplan 

for Kvænangen som var oppe til politisk 

behandling sommeren 2014, og ble endelig 

vedtatt i mars 2015. Nevnte plan har en del 

tiltak som også strekker seg inn på land. Disse 

tiltakene blir i stor grad innarbeidet i denne 

arealplanen. 

2.1. Medvirkning 
Formannskapet er kommunens planutvalg og 

styringsgruppe for arbeidet. Under 

planprosessen er det avholdt møter med 

lokale arbeidsgrupper, reindrifta, barn og unge 

via «Barnetråkk», næringsaktører og temadag 

i kommunestyret. Det har samlet vært en bred 

medvirkningsprosess. Det vises til vedlagt 

framdriftsrapport i kapittel 11 for en nærmere 

beskrivelse. 

2.2. Andre kommunale og 

regionale planer og nasjonale 

føringer 
Eksterne planer- både kommunale, regionale 

og nasjonale, samt gjeldende lover og 

forskrifter, m.m. danner rammer for 

kommunens virke og muligheter, det vises til 

samlet oversikt i kapittel 12. Dette legger 

føringer for det kommunale planarbeidet og 

legger klare begrensinger eller vilkår for 

planlegging. 

 Kystsoneplan  

Kvænangen kommune har vedtatt 

kystsoneplan den 11.03.2015.  Formålet med 

planen er at den skal sikre en balansert 

arealbruk mellom fiske, akvakultur, ferdsel, 

fritidsbruk og samtidig ivareta miljøinteresser. 

Kystsoneplanen legger føringer for bruk av 

landarealer i kystsonen. Vedtatte 

utbyggingsområder og frilufts- og 

naturområder i kystsoneplanen, bør ha 

samme formål på land og innlemmes i 

arealplanen. 

 Næringsutviklings- og 

stedsutviklingsprosjekter 

De senere årene har Kvænangen kommune 

initiert og gjennomført mobiliserings-  og 

utviklingsprosjekter for og med næringslivet i 

flere faser og steg. Utgangspunktet var 

Flomlys-prosjektet (2008–2009) i regi av NHO, 

som konkluderte med at det skal satses på 

kultur, reiseliv og opplevelsesnæringer i 

Kvænangen. Dette ble videreført med et 

forprosjekt (2010) «Verddevuohta» – de tre 

stammers møte og samhandlingstradisjoner i 

Nord-Troms som arena for ny samhandling og 

utvikling i Kvænangen» med mål om å utvikle 

samarbeidsarenaer for kultur, reiseliv og 

opplevelsesnæringer i Kvænangen. Prosjektet 

pekte på følgende utfordringer og muligheter i 

forhold til samhandling og utvikling: 

 1) synlighet i kommunens næringssatsing, 

både oppfølging av bedrifter og 

entreprenørskap/nyskapning,  

2) bevisstgjøring om samarbeid og lokale 

nettverk spesielt med tanke på 

produktutvikling, kompetanseutveksling og 

marked,  

3) kulturstyrking og satsing (tre stammers 

møte) som utgangspunkt for næringsutvikling 

og omdømmearbeid og  

4) roller og ansvar når det gjelder 

arealplanlegging, arealdisponering og 

forvaltning. Et konkret oppfølgingstiltak av 

dette forprosjektet er etablering av 
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Kvænangshagen Verdde AS etablert på 

Sørstraumen skole i 2013. 

Kvænangen kommune har deltatt i 

Omdømmeprosjektet (2012–2014) som har 

jobbet med å skape Nord-tromsidentitet og 

Nord-tromsbegeistring for Nord-Troms 

regionen, sammen med Nordreisa, Skjervøy, 

Lyngen, Kåfjord og Storfjord. 

Omdømmeprosjektet har fokusert på at 

regionen skal bli synlig ved synliggjøring og 

bevisstgjøring av regionens egenart og 

kvaliteter. Intensjonen har vært å skape bolyst 

og boglede i regionen og markedsføre 

regionen som et reisemål med unike 

muligheter. Det handler om bevisstgjøring av 

hva eller hvilke kvaliteter vi har å tilby til 

besøkende og hva forventer besøkende av oss 

og regionen. I dette skjæringspunktet kan 

tilbud tilpasses til besøkendes ønsker og 

behov. Et annet viktig fokusområde i 

prosjektet har vært boliger og arbeidsplasser, 

med entreprenørskap og gründerutvikling som 

viktige elementer.   

 RUST – Nord-Troms Ungdomsråd  

Kvænangen kommune er med i RUST, som 

jobber regionalt og lokalt. Det er viktig at 

ungdommenes ideer og behov blir 

konkretisert og iverksatt lokalt. Ungdommen 

har gjennom innlegg «Kor skal vi møtes?» satt 

fokus på fysiske møteplasser som 

trivselsfaktor i kommunen. Møteplasser har 

en arealmessig konsekvens eller side ved seg. I 

noen tilfeller eksisterer allerede 

møteplassene, men det trengs kanskje en 

form for tilrettelegging eller organisering for 

at disse kan tas i bruk fullt ut etter de 

behovene som ungdommene har. Poenget er 

at unge trekkes til der andre unge er. Om 

tilrettelegging og lokalisering er rett, vil 

ungdommen kunne møtes – både på formelle 

og uformelle møteplasser. Ungdommenes 

stemme er viktig med tanke på trivsel, bolyst 

og boglede, fraflytting og tilflytting. 

Tilrettelegging av møteplasser er et viktig 

tema i denne arealplanen. 

 Fylkesplanen og regional plan for 

landbruk i Troms  

Vedtatt fylkesplan for Troms 2014–2025 

fokuserer nordområdepolitikk, 

næringsutvikling, FoU og kompetanse, 

senterstrategi, folkehelse og arealpolitikk. Alle 

fokusområdene har relevans i utarbeidelse av 

kommuneplanens arealdel for Kvænangen 

kommune, noen fokusområder er mer 

sentrale enn andre. Koplingene til de 

nasjonale satsingene er av vesentlig 

betydning.  

Fylkesplanen lanserer åtte mål med tilhørende 

strategier. De som er relevante, er forsøkt 

operasjonalisert inn i planen, uten at man for 

hvert tema viser til fylkesplanens mål og 

strategier.  

Regional plan for landbruk i Troms 2014–2015 

legger stor vekt på matproduksjon og 

fortrinnet som ligger i det arktiske landbruket. 

Dette fanges i opp i strategiene i denne 

arealplanen.  

Når det gjelder de nasjonale forventningene, 

er det klare krav om at kommunen tar 

klimautfordringene på ramme alvor gjennom 

å beherske klimatilpasset planlegging. Det 

samme gjelder naturmangfold og folkehelse.  

2.3. Samfunnsmessige føringer 
Det foreligger ingen oppdatert samfunnsdel til 

grunn for denne arealplan. Det er derfor tatt 

hensyn til tidligere innspill og dokumenter 

som sier noe om de samfunnsmessige 

utfordringene til kvænangssamfunnet. Denne 

arealplanen bygger på følgende:  

- Kommunal planstrategi 

- Politiske nedsatte arbeidsgrupper 

- Temadag i kommunestyret 

- Administrative innspill  
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 Kommunal planstrategi 

I arbeidet med planstrategi i kommunestyret 

sak 6/12 17.4.2012 ble det vist til at 

Kvænangen kommune i fremtiden vil stå 

overfor følgende hovedutfordringer: 

1. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 

er en prioritert planoppgave, arealdelen 

ferdigstilles i løpet av 2014. Det er viktig å få 

en overordnet plan slik at man ser helhetlig på 

utviklingen av Kvænangssamfunnet. 

2. Beholde og øke antall innbyggere i 

kommunen for å skape grunnlag for et allsidig 

næringsliv og inntektene til kommunen. 

Stikkord: omdømme, tilrettelegging for 

bedriftsetablering, boligbygging, gode 

tjenester.  

3. Kompetanse er et nøkkelord. Mange 

enhetsledere nevner kompetanse som en av 

sine hovedutfordringer. Dette må ses i 

sammenheng med store krav til kvalitet og 

kompleksitet innenfor tjenestetilbudet. 

Stikkord: satsing på kompetanseheving, godt 

omdømme slik at kommunen fremstår som 

attraktiv for mennesker med den kompetanse 

som kommunen trenger. 

 Innspill fra lokale 

arbeidsgrupper 

Kommunestyret tok høsten 2013 initiativet til 

nedsetting av egne arbeidsgrupper som skulle 

jobbe med følgende tema: 

 Bolig/ fritidsbebyggelse/ fritid  

 Næring / ny vekst og infrastruktur  

 Kommunesenterutvikling 
 
Det er gjennomført to arbeidsmøter i gruppa, 

og det var enighet om at hele kommunen skal 

tas i bruk og kommunen skal fortsatt skal være 

et selvstendig bo- og arbeidsmarked. Det 

betyr at de som bor i kommunen, skal også ha 

muligheter for å ha sin arbeidsplass her. 

Utviklingsmuligheter er innen 

primærnæringer-  landbruk, skogbruk og fiske, 

reiseliv, kultur- og servicenæringer, 

havbruksnæring og kunnskapsbaserte 

næringer. Spredt bosetting og godt naboskap 

er en viktig forutsetning, det skal bo folk i hele 

kommunen og ressurser i hele kommunen skal 

utnyttes.  Det understrekes at matjord skal 

brukes til landbruk, og samtidig som man bør 

være åpen for nye næringer.  Mineral- og 

petroleumsnæringer er avhengig av eksterne 

aktører, og kommunen bør være forberedt og 

avsette arealer til slik aktivitet. Reiseliv er en 

næring i vekst, men det merkes at innbyggere 

er kritisk til den økende fritidsbebyggelsen og 

økt bruk av naturressurser til dette formålet. 

Naturbruk til dette formålet bør reguleres. Det 

oppleves at naturvern og reindrift legger for 

sterke føringer for naturbruk og at det 

begrenser lokal utnyttelse av ressursene i 

kommunen. Samtidig bemerkes det at 

samarbeid og samvirke kan øke lokal 

verdiskapning på grunnlag av både reindrift, 

naturvern og naturbruk. 

 Innspill fra temadag i 

kommunestyret 

11. mars 2015 ble det gjennomført en 

temadag for kommunestyret, der de 

innkomne innspill ble gjennomgått. Det ble i 

etterkant gjennomført et gruppearbeid, der 

det ble gitt innspill til en rekke områder hvor 

Kvænangen har utviklingsmuligheter. 

 Administrative innspill 

De er innhentet innspill fra de ulike sektorene 

om arealbehov til planlagt utvikling.   
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3. Veiledning til 

plandokumentene 
Arealplanen består av følgende dokumenter: 

 Planbeskrivelsen med vedlegg 

 Plankart 

 Planbestemmelser 

Planbeskrivelsen: Beskriver hvordan 

arealdelen skal løse fremtidige utfordringer og 

hva arealene kan brukes til, hvordan vi 

definerer formålene og de ulike fargene på 

kartet. Planbeskrivelsen sier noe om framtidig 

behov for arealer i planperioden, og hvordan 

dette er fulgt opp i planen. Den forklarer 

hvordan planen kom til, konsekvens-

utredninger, areal-ROS (Risiko og sårbarhets 

analyse) og har lister over områder. 

Plankartet: Viser hva som kan bygges hvor 

på et kart. Hver type formål har sin egen farge. 

Nye områder har skarpe/mørkere farge, 

nåværende områder 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. Plankartet 

er juridisk bindene.  

Alle formål har sin farge som er gjengitt i 

tegnforklaringen på arealplankartet. 

Arealformål vises som nåværende eller 

fremtidig. Arealplankartet må leses i 

sammenheng med bestemmelsene. 

Hensynssoner er tegnet inn på eget plankartet 

for hensynssoner. Hensynssone for flomfare i 

øvrige vassdrag fremkommer kun i 

bestemmelsene jf. pkt. 7.1.3. 

Hensynssoner er uavhengig av avgrensingene 

til arealformålet under, og bestemmelsene gir 

føringer om hvilke hensyn som må tas når 

områder skal tas i bruk og videreutvikles. 

Planen er utarbeidet digitalt. For å gjøre kartet 

lettere å lese i papirutgave er hensynssonene 

tegnet som et eget kartblad. Dette svekker 

ikke de juridiske bestemmelsene. 

Det er utarbeidet egne temakart for: 

• Jordbruk 

• Skogbruk 

• Friluftsliv 

Temakartene er retningsgivende, og har ikke 

egne bestemmelser knyttet til seg. 

Temakartene er utviklet for å synliggjøre viktig 

lokal informasjon som skal tas hensyn til i 

videre saksbehandling 

Planbestemmelsene: Planbestemmelsene er 

det verktøyet som kommunen bruker når vi 

blant annet behandler plansaker, byggesaker 

og spørsmål om deling av enkelttomter, med 

mer. Dette er juridisk bindene bestemmelser. 

 Innspillsbehandling 

Hvis du leter etter et innspill som du har gitt, 

og du ikke kan finne det i plankartet, kan du 

gjøre følgende; 

1. Sjekk i innspillslista, Planbeskrivelsens 

VEDLEGG 1, om innspillet ditt ligger der. 

2. Finner du innspillet i innspillslista, kan du 

følge behandlingen av innspillet til neste nivå 

som er konsekvensutredningen (VEDLEGG 2). 

I innspillslista vil det stå om innspillet er en sak 

for arealplan, eller ikke. Her vil det stå om 

saken skal konsekvensutredes, eller om 

innspillet er tatt ut av plan. 

  



17 
 
 

 Oversikt over dokumentene i 

Kommuneplan:  

  

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Planbeskrivelsen

VEDLEGG 1:

Innspillslista

VEDLEGG 2:

Konsekvensvurdering (KU)

VEDLEGG 3:

Areal ROS

Plankartet

Plankart

Hensynssoner

Temakart

Planbestemmelsene

VEDLEGG 1:

Norm for 
lekeplasser
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4. Mål og strategier 

4.1. Samfunnsmessige 

utfordringer 
 
Kvænangen står foran en del veivalg som vil 

være avgjørende for at man greier å 

videreutvikle seg til å bli en bærekraftig og 

selvstendig kommune inn i fremtiden. 

Dette kan man oppnå ved at folk trives med å 

bo i kommunen, men så langt synes 

manglende arbeidsplasser som den største 

utfordringen. Denne arealplanen skal derfor 

også legge til rette for økt verdiskapning, både 

i eksisterende og nytt næringsliv. Et sterkt 

næringsliv vil sikre stabil bosetting og 

rekruttering. Arealdel til kommuneplanen vil 

ikke kunne endre på de strukturelle 

samfunnsforholdene, men vil kunne bidra til å 

styre arealbruken mot ønsket utvikling, 

vurdert opp mot dagens situasjon og 

samfunnsmessige utfordringer. Målsetninger 

for arealbruk i kommunen, definert bakgrunn 

på analyser, vurderinger og innspill til 

planprosessen.   I dette kapittelet diskuteres 

målsetninger, problemstillinger og strategier i 

forhold til arealbruk og arealformål i 

arealplanen. 

4.2. Arealer til boligbygging  

 Tilgjengelige boliger til alle som 

ønsker å bo eller å bosette seg i 

kommunen 

Kvænangen kommune skal være en attraktivt 

kommune å bo i.  Kvænangen skal ha boliger, 

boformer og bomiljøer som bidrar til 

mangfold, trivsel og god livskvalitet. Alle som 

vil skal kunne etablere seg og ha egen bolig. 

En forutsetning for dette er at kommunen kan 

skaffe ledige tomter også der kommunen ikke 

eier grunn. 

Det er et overordnet mål om at det at det skal 

være levende bygder i Kvænangen og at det 

skal bo folk i hele kommunen. Bosetning i 

bygdene har tradisjonelt vært knyttet til 

stedbundne næringer som landbruk, 

skogbruk, næringskombinasjoner og 

utmarksnæringer som jakt, fiske, bær- og 

urtesanking og vedhogst. Verdier og 

tradisjoner er viktige for innbyggere og som 

trekkes frem som viktige trivselsfaktorer i 

kommunen. Folk i bygdene både skaper 

verdier av naturressursene og holder 

tradisjonene i hevd.  

Utfordringer – tilgjengelige boliger 

Det er kommunalt regulerte boligfelt i 

Burfjord, Badderen og på Alteidet. I de andre 

bygdene er ikke boligområdene regulert som 

boligfelt, men boligene er bygd i linjer langs 

offentlige veier, eller klynger i tilknytning til 

offentlige veier, og det er delvis utbygd 

kommunal infrastruktur. Spredt bosetning gjør 

den kommunale infrastrukturen dyrere. En slik 

bosetningsstruktur vil også, til en viss grad, 

opprettholde behovet for kommunale 

tjenester i hele kommunen, som for eksempel 

skole, barnehage, helse- og omsorg.  

Det er 40 ledige tomter i de regulerte 

boligfeltene. Det bygges 1–2 boliger i året i 

Kvænangen.  Kvænangen kommune har hatt 

to virkemidler for å stimulere til boligbygging i 

kommunen: Gratis boligtomter i regulerte 

boligfelt og økonomisk støtte til boligbygging 

utenfor regulerte felt. Disse virkemidlene ser 

ut til å ha stimulert til bygging utenfor 

boligfeltene. De to siste årene har det ikke 

bygget nye boliger i kommunale boligfelt, kun 

i bygdene utenfor boligfelt. Unge familier 

velger å etablerer seg i de bygdene de føler 

tilknytning til.  

I innspillsrunden er det kommet inn forslag 

om regulering av nye boligfelt i Kjækan, 

Kvænangsbotn, Alteidet og Burfjord. 

Kommunal regulering av boligfelt og 

tilrettelegging for infrastruktur, er en mulig 

strategi for styring av hvor det skal bo folk. Slik 
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regulering er kostnadskrevende, da 

forutsetter kommunale grunnlags-

investeringer i vann, vei og kloakk. Alle som 

har søkt om bygging av bolig i utenfor 

regulerte felt, har fått tillatelse til det. 

Kvænangen kommune har ikke «råd» å si nei 

til boligbygging. Ønsket om at folk skal 

etablere seg i Kvænangen synes å være 

bygging i boligfelt.  Antallet ledige boligtomter 

i boligfeltene innebærer at det skulle være 

tilstrekkelig med areal til eneboliger i 

planperioden, både på 4 års og tolv års sikt. 

En annen utfordring i Kvænangen i forhold til 

dette feltet, er at er lite eller få tilgjengelige 

eller egnede utleieboliger eller leiligheter, 

hverken i det private eller offentlige 

markedet. Dette gjelder både eneboere, eldre, 

unge, skilte, arbeidssøkere, ubemidlede og 

familier/ tilflyttere som ønsker å «prøvebo» i 

en periode, før de eventuelt kjøper eller 

bygger egen bolig. Kommunen har bygd nye 

leiligheter for utleie, to i Badderen og to på 

Alteidet. Det er stor etterspørsel etter 

utleieenheter spesielt i Burfjord. I gjeldende 

arealplan og reguleringsplaner er det ikke 

avsatt spesielle områder til bygging av 

leiligheter, dette løses ved dispensasjoner.  

Det fryktes at fritidsboliger overtar 

boligmarkedet i Kvænangen.  Mange 

fraflyttede og ubebodde boligene blir brukt til 

fritidsformål av arvinger og etterkommere, 

eller solgt til fritidsbruk. Det betyr at det i 

økende grad blir en blanding av boliger og 

fritidsboliger i samme område.  Det er både 

positive og negative sider med hytter som 

naboer i bygder og grender. Sosialt felleskap 

er positivt, samtidig som støy i helger og 

høytider kan være negativt. I områder hvor 

det ikke oppleves press på boliger, kan 

fritidsboliger være med på å finansiere 

driftskostnader for kommunal infrastruktur. I 

andre områder oppfattes hyttebygging i 

bygder/boligområder å legge beslag på 

framtidige boligtomter og landbruksområder. I 

innspillsrunden er det kommet et forslag på å 

tillate boligbygging og hyttebygging i samme 

felt. 

Strategier – boligbygging   

«Ta i bruk» ledige tomter i regulerte felt.  Det 

er god kapasitet i eksisterende boligfelt, og i 

denne planperioden synes det ikke behov for 

å etablere nye eller gjøre større utvidelser av 

eksisterende boligfelt.  

Tillate bygging av leiligheter i boligfelt. For å 

imøtekomme behovet for leiligheter og variert 

botilbud, tillates det tillates bygging av 

leiligheter i eksisterende bolig felt. Dette løses 

med dispensasjoner fra reguleringsplan.   

Tillate spredt boligbygging i bebygde 

områder og områder med tilgjengelig 

infrastruktur – Mulighet for å bo spredt og i 

bygdene, anses som en verdi som kommunen 

ønsker å opprettholde og videreføre. Det 

avsettes noen boligområder i planen som 

angir lokalisering og omfang for slik 

bebyggelse, men uten nærmere klarering av 

den enkelte byggetomt. Søknader om ny tomt 

innenfor disse områdene behandles som 

enkeltsøknad. Særlovgivningen som jordlov og 

kulturminnelov gjelder fortsatt innenfor disse 

sonene.  

Det tillates ikke hyttebygging i boligområder 

og boligfelt. 

4.3. Nye næringsarealer  

 Tilgjengelige og egnede 

næringsarealer til 

næringsvirksomhet  

Kvænangen kommune skal ha tilgjengelige 

arealer til næringsvirksomhet, både 

sjøbaserte- og landbaserte virksomheter. Det 

gjelder både nye etableringer og bedrifter som 

ønsker å utvide eller videreutvikle 

virksomheten. 
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Industriarealer  

En gjennomgang av bruk av arealene i avsatte 

industriområder viser at arealer blir brukt til 

lagring og langtidsoppbevaring av utstyr. I 

flere områder virker det som om man har 

«tatt seg til rette» og utstyr er etterlatt for 

«evighetslagring». Slik lagervirksomhet 

beslaglegger arealer som er tilrettelagt for 

næringsaktiviteter, og kan være en hinder for 

ny virksomhet og nye etableringer. I enkelte 

områder er bruk og leieforhold uoversiktlig og 

uavklart.  

I tillegg kan man se at industriområdene er 

sammensatt av flere «formål», da både 

boliger, fritidsboliger, forretningsområder, 

idrett og friområder finnes i et 

industriområde, eller i nær tilknytning til 

industriområder. En slik utvikling er uheldig 

med hensyn til støy, miljø og trafikk i de 

aktuelle områdene samt at arealene ikke 

utnyttes effektivt med tanke på tilrettelegging 

for næringsvirksomhet. Industriområdene i 

Kvænangen bærer preg av at ledige arealer er 

omdisponert til andre formål, og at 

tilfeldighetene har rådet.   

I mange tilfeller er ikke arealer som brukes til 

næringsvirksomhet, merket til det formålet i 

gjeldende arealplan. Det gjelder for eksempel 

virksomheter som etableres småskala 

næringsvirksomhet på privat grunn, på gården 

eller i tilknytning til sin egen bolig. 

Utfordringene melder seg ved eventuelle 

utvidelser av virksomheten.   

Behovet for å legge ut nye arealer til nærings- 

og industriformål er noe usikkert. Kommunen 

har 2013 meldt sin interesse for å avgi arealer 

til en planlagt fôrfabrikk. Dersom kommunen 

ønsker å tilby arealer til store virksomheter, vil 

det være et behov for et større 

industriområde med sjøtilgang og 

dypvannskai, samt tilgang til E6. Ingen av de 

eksisterende industriområdene vurderes som 

egnet til slike etableringer, både på grunn av 

kapasitet, lokalisering og tilgang til og 

begrenset plass.  I denne planprosessen er 

ikke plassering vurdert, og det foreslåes at det 

igangsettes et utredningsarbeid med formål 

om å definere egnet plassering og definering 

av innhold og plassering. En slik utredning vil 

være hensiktsmessig med tanke på 

deponering av masser fra en eventuell 

tunellutbygging.  

I innspillsrunden er det kommet inn forslag 

om arealer til nærings- og industriformål, og 

alle innspill er vurdert i KU.   

 Strategier – industriformål  

1)  Frigjøre ledig kapasitet i eksisterende 

næringsområder til næringsvirksomhet  

Gjennomgang av reell bruk av arealer og 

leieavtaler i kommunale næringsområder. 

Disponering av næringsarealene tilpasses til 

næringenes behov. 

2) Avgrense arealer mellom 

næringsarealer og andre formål  

I de områdene hvor friluftsformål og andre 

formål grenser til industriarealer, må 

avgrensning og adkomst tilpasses for å unngå 

interessekonflikter.  

3) Utnytte overskuddsmasser fra en 

fremtidig tunellutbygging til etablering av 

egnede næringsarealer til større virksomheter  

 Stein-, sand- og grusuttak  

Utbygging og utbyggingsaktiviteter forutsetter 

tilgang til grus, sand og/eller steinmasser. Det 

gjelder både private og offentlige 

utbyggingstiltak. I Kvænangen finnes det gode 

forekomster av både sand, grus og stein, og 

for næringsdrivende er det vesentlig at det 

finnes tilgjengelig masser i forhold til 

etterspørsel. Etterspørsel forventes å øke da 

det forespeiles større offentlige 

utbyggingsprosjekter i kommunen, 

utbedringsarbeidet på Kvænangsfjellet og 

bygging av 420KV linjen. 
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 I gjeldende arealplan er noen brudd 

punktfestet og planfestet, men det finnes 

eksempler på uttak som ikke er planfestet. I 

innspillsrunden er det kommet inn forslag til 

nye brudd, og/ eller ta i bruk brudd som er 

stengt. Alle innspill er vurdert i KU.  

 Kraftproduksjon  

Energiutbygging er regulert av energiloven 

og/eller vannressursloven, som betyr at slik 

utbygging er unntatt bestemmelsene i plan og 

bygningsloven. NVE presiserer at kommunen 

bør legge hovedvekt på å påvirke 

konsesjonsprosessen for å ivareta sine 

interesser. I innspillsrunden er det kommet 

inn innspill på vindkraft på Ábborášša, 

Gárgofjellet, og et gårdsanlegg i Løkvika. Når 

det gjelder innspill på vannkraft i Navitelva og 

i Burfjord . Sandneselva har fått konsesjon til 

småkraftverk. 

 Mineralutvinning 

Mineralutvinning er et viktig satsingsområde 

for regjeringen i nordområdene. Regjeringen 

skriver at bergverksdrift kan være 

arealkrevende og kan innebære betydelige 

miljøutfordringer. Utvinning av metaller og 

mineraler kan medføre store miljøutfordringer 

når det gjelder både naturinngrep, håndtering 

av restavfall og forurensing. Etablering av ny 

gruvevirksomhet og ny infrastruktur knyttet til 

transport, energi og industri vil kunne berøre 

viktige naturverdier og gjenværende 

inngrepsfrie naturområder, og komme i 

konflikt med reindriftsinteresser og 

friluftsinteresser.  

Det er ikke kommet inn innspill på nye 

planlagte tiltak fra de som har letetillatelser i 

kommunen. Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg har gitt innspill på at 

gruvevirksomheten i Kjækan bør 

gjenopprettes. For å kunne vurdere realismen 

i etablering bør det foreligge konkrete planer 

for organisering, oppstart, drift og avvikling. 

Det foreslåtte området beholdes som LNF-

område og legges ut til råstoffutvinning ved 

senere planrevisjon, når det eventuelt 

foreligger konkrete planer om oppstart.   

4.4. Primærnæringene - 

landbruk og reindrift 

 Sikre vilkår for drift og utvikling 

av landbruk og reindrift 

Kvænangen kommune skal sikre gode vilkår til 

landbruk og reindrift gjennom å sikre gode 

beitearealer for dagens drift og for behov i 

fremtiden.  

Det legges opp til at vilkårene for 

primærnæringenes livsgrunnlag og drift skal 

sikres for fremtiden og ikke forringes eller 

reduseres i forhold til dagens situasjon. Dette 

er også i tråd med Regional plan for landbruk i 

Troms der arktisk landbruk trekkes fram som 

en av flere hovedsatsningsområder, og 

sametingets planveileder som understreker at 

arealplan og reguleringsplaner skal i 

nødvendig utstrekning sikre dyrket mark og 

dyrkbar jord for jordbruksproduksjon og 

beiteområder for buskap. 

 Jordbruk og skogbruk 

I arealplanprosessen er kjerneområder for 

landbruk definert og bygger på temakartene 

for jord og skogbruk. Videre er det også 

hentet informasjon fra økonomisk kartverk og 

dyrkbare areal og det er tatt hensyn til 

beitemuligheter i utmark. Kjerneområdene er 

markert som hensynssoner i plankartet. 

Følgende områder er definert som 

kjerneområder for landbruk: 

Spildra 

Avgrensning: Hele Spildra. 

Jordbruksareal: Det meste av jordbruksarealet 

omfatter nokså små teiger med middels gode 

driftsforhold. Viktig kulturlandskap. 

Utviklingsmuligheter: Det er litt areal som 

egner seg til nydyrking.  

Beiteareal: Svært gode beitemuligheter. Ikke 
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rovdyr. 

Skog: Lite drivverdig skog.  

Andre: Aktivt produsentmiljø med sau. 

 

Alteidet- Storeng 

Avgrensning: Kommunegrense mot Alta og til 

og med gårdene på Storeng. 

Sentrumsområdene på Alteidet er unntatt. 

Jordbruksareal: Store areal med dyrka mark av 

god kvalitet og arrondering, særlig oppe på 

Brødskiftet og på Storeng. 

Utviklingsmuligheter: Store areal som egner 

seg til nydyrking. 

Beiteareal: Gode muligheter for beiteareal i 

utmark i alle høydegradienter. 

Skog: Mye drivverdig skog. Store plantefelt og 

et omfattende skogsvegnett.  

Sørkjosen–Buktenes 

Avgrensning: Fra og med Sørkjosen til og med 

Buktenes avgrenset av toppen av Hampaeidet. 

Jordbruksareal: Det finnes flere teiger med 

god størrelse og gode driftsforhold, men også 

mange små og oppstykka jordbruksareal med 

mindre gode driftsforhold. 

Utviklingsmuligheter: Det er noe areal som 

egner seg til nydyrking, særlig oppå eidet.  

Beiteareal: Gode muligheter for beite i utmark 

i alle høydegradienter. 

Skog: Mye drivverdig skog. En del plantefelt. 

Burfjorddalen 

Avgrensning: Fra Bekkemyra og Tverrelva og 

opp hele dalen til Mittavarri. 

Jordbruksareal: Store areal med dyrka mark 

med lite helling, god kvalitet og arrondering. 

Utviklingsmuligheter: Store areal som egner 

seg til nydyrking, men noe dyrkbar mark har i 

dag verdifull skog. 

Beiteareal: Svært gode muligheter for 

beiteareal i utmark i alle høydegradienter. 

Skog: Mye drivverdig skog. Betydelige areal 

med furuskog og en del plantefelt. 

Driftsforholdene varierer noe. 

Nordstraumhalvøya 

Avgrensning: Hele halvøya mellom straumen 

og FV 367 

Jordbruksareal: Svært store 

jordbruksressurser i området. Det er mange 

teiger med god størrelse og gode 

driftsforhold, men også noen små og 

oppstykka jordbruksareal med mindre gode 

driftsforhold.  

Utviklingsmuligheter: Det er store areal som 

egner seg til nydyrking.  

Beiteareal: Muligheter for beite i utmark, men 

mye lavproduktivt areal. 

Skog: Lite skogressurser. 

Andre: Aktivt produsentmiljø. 

Kvænangsbotn  

Avgrensning: Brennbukt–Tangesland 

Jordbruksareal: Arealene er i hovedsak fordelt 

på store teiger med flate jorder og gode 

driftsforhold.  

Utviklingsmuligheter: Betydelige utmarksareal 

som egner seg til oppdyrking, men mye av den 

dyrkbare marka har i dag verdifull skog. 

Skog: Skogressursene er store. Her er det 

store furumoer med skog av høy kvalitet og 

gode driftsforhold. Omfattende skogsvegnett. 

Beiteareal: Gode muligheter for beite i utmark 

i alle høydegradienter. 

Nedbygging og fragmentering av 

ressursgrunnlaget har negative konsekvenser 

for landbruksressursene. Utbyggingsinteresser 

og landbruksinteresser er ofte lokalisert til de 

samme områdene i lavlandet og nøye avveiing 

er nødvendig. Regional plan for landbruk i 

Troms ble vedtatt av Fylkestinget i 2014, og 

den har en bestemmelse om at kommunene 

skal definere kjerneområder for landbruk i 

arealplanen for å synliggjøre de mest 

ressursrike arealene slik at øvrig 

arealforvaltning kan ta nødvendige hensyn. 

Dette vil trolig bidra til å ivareta disse arealene 

på en bedre måte i et langsiktig tidsperspektiv.  

I Kvænangen er hyttebygging i ekspansjon, og 

man frykter å tape arealressurser til dette 

formålet og at denne utviklingen vil medføre 
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driftsmessige ulemper for jord- og skogbruk i 

framtiden. Fritidsbebyggelse i 

landbruksområder kan føre til 

interessekonflikter i forhold til forstyrrelse av 

dyr på beite og konflikter knytta til støy, lukt 

og forstyrrelser som følge av utøvelse av 

landbruksvirksomhet. Lokale utøvere peker på 

at det er viktig å verne om matjord.  

Den totale produksjonen i landbruk har gått 

nedover og har ikke blitt kompensert fullt ut 

av at driftsenhetene er blitt større. Utviklingen 

har derfor vært mer negativ enn i 

nabokommunene, samt i fylket og i landet 

forøvrig. Samtidig medfører det et stort 

uutnyttet potensiale for næringsmessig drift 

og muligheter for en økt lokal verdiskaping i 

Kvænangen. Ressursgrunnlaget er lokalisert i 

distriktene og kan ikke flyttes.  

Strategier  

1) Begrense utbygging på 

landbruksarealer. I de definerte 

kjerneområdene bør det legges særlig stor 

vekt på å ivareta jord, skog og beiteressurser i 

et langsiktig perspektiv.  

2) Øke rekruttering til landbruk. Det 

tilrettelegges for tilleggsnæringer i landbruket.  

3) Utvikle skogbruksnæringen og ivareta 

og videreutvikle produksjonsarealene og 

infrastrukturen.   

 Reindrift fra april til 

september/oktober 

Kvænangen kommune er vertskap for 5 

reinbeitedistrikt som har vår- og 

sommerbeiter i Kvænangen: 

- D-35 Fávrrosorda (på vestsiden av 

Kvænangsfjorden)  

- D-34 Ábborášša ( Sørfjord–Kvænangselva)  

- D-33 Spalca ( Kvænangselva–

Burfjordelva) 

- D-40 Orda ( Burfjordelva–Alteidet)  

- D-32 Silvvetnjárga ( Alteidet–Jøkelfjord og 

ytterfjordene) 

Hele fastlandet i Kvænangen er definert som 

vår-, sommer- og høstbeiter beiter for 

reindriften, og alle ovennevnte distrikter har 

beiteområder helt til strandsonen. I tillegg har 

5 reinbeitedistrikter flyttevei gjennom 

kommunen. Den arealmessige og fysiske 

infrastrukturen i reindriften består av 

utmarksbeite, flytteleier, trekkveier, 

drivingsleier, slakte- og merkeplasser, og 

kalvings-, luftings-, brunst- og 

parringsområder, gjerder, sommerboliger og 

gjeterhytter på fjellet. Det går flytteleier 

gjennom kommunen, til Burfjord, og videre til 

Klubben, til Jøkelfjord og videre til Olderfjord 

og Seglvik, og til Langfjord. I Burfjord og 

Jøkelfjord er det anlegg for av- og pålasting av 

rein for pramming. Det er sperregjerder i 

yttergrensene mellom distriktene.   

Reindrift er en arealkrevende næring. 

Reindriftens mål om bevaring av beiteareal, 

kommer ofte i konflikt med innbyggernes 

ønske om å bruke naturen både til 

næringsformål og fritidsformål, som for 

eksempel hyttebygging, motorisert ferdsel.  

Lokalbefolkningen føler at reindriften 

beslaglegger og binder arealer, og det blir 

uheldige interessekonflikter. Nye næringer 

som mineralnæring og kraftutbygging kommer 

ofte i konflikt med reindriftsinteresser.  

Reindriften understreker at sentrale 

reindriftsområder, som flyttleier og 

kalvingsområder, ikke skal hindres eller 

stenges, samt at forstyrrelser i beiteområder 

bør reduseres.  

Konfliktnivået mellom reindriftsnæringen og 

landbruket er relativt lavt. Det har vært 

konflikter dersom reinen beiter på jordene om 

våren. Det viser seg at funksjonelle gjerder 

mot utmark i de aktuelle områdene har vært 

en god løsning.  Det har også vært konflikt når 

reinen beiter i hagene til folk.  
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På møtene med reinbeitedistriktene ble det 

framlagt et behov for egnede arealer for 

sommerboliger til reindriften i Burfjord 

området og området nord for Burfjord, på 

Alteidet og i Jøkelfjord, eventuelt i 

ytterfjordene (Orda og Silvetnjárga ). I 

Badderen er det gitt dispensasjon til bygging 

av gjeterhytte i det gamle grustaket, 

Etablering reindriftsboliger/gjeterhytter i 

grustaket var betinget styrt avvikling av 

grusutvinningen. Avviklingsarbeidet er 

forsinket, noe som har forårsaket at det nå er 

åpnet etablering av boliger i et 

anleggsområde. 

Planmessig defineres reindriftsboliger/-

gjeterhytter på samme måte som næringsbygg 

i jordbruk, og kan tillates i LNFR områder. I de 

nevnte områdene i Kvænangen har reineiere 

kjøpt gamle gårdsbruk til formålet, og i 

Jøkelfjord er det bygde to gjeterhytter. Utover 

det er det ikke avsatt områder for 

reindriftsboliger /gjeterhytter. Kommunen det 

en dreining i etterspørsel av sommerboliger, 

nå er det i større grad barn og/eller søsken av 

driftsenheter som søker sommerboliger 

etablert. Utfordringen er om alle som står i 

reindriftsmanntallet har rett til 

gjeterhytte/næringsbolig, og skal ha rett til å 

bygge i LNFR område. I reindriftsloven ivaretas 

de privatrettslige forhold Utgangspunktet for 

bygging i LNFR-områder knytter seg til 

følgende forskrift: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/198

2-11-01-1569?q=forskrift+om+gjeterhytter. 

Det er behov for flere sommerboliger i 

reindriften. Vi har ikke satt av egne områder til 

dette da næringsmessig bebyggelse inngår i 

LNFR-formålet.  

På Kvænangsfjellet og på Baddereidet er det 

etablert salgsboder for samisk duodji og 

souvenir. På Kvænangsfjellet er bodene 

tilpasset bygningsmiljøet og en del av et 

helhetlig tilbud i samarbeid med eierne på 

Gildetun. På Baddereidet er bodene plassert 

på en parkeringsplass, uten tilrettelagte 

sanitærforhold. Det kan være et potensiale for 

å utnytte «salgsbodene» på en bedre måte og 

utvikle disse som en tilleggsnæring for 

reindriften og som et servicetilbud til lokale og 

tilreisende.  

Strategier   

1) Begrense inngrep i sentrale 

reindriftsområder  

2) Redusere interessekonflikter mellom 

reindriften og andre interesser, ved å 

være i dialog med alle partene og 

involvere partene i planleggingen 

3) Næringsboliger for reindriften samles i 

små felt og plasseres i tilknytning til 

eksisterende infrastruktur og/ eller i 

områder der det ligger eksisterende 

reindriftsboliger 

4) Tilrettelegge for salgsboder.  

5) Skape /Legge til rette for sosiale 

møteplasser for reindriftsutøvere og 

fastboende 

6) Avklare kommunens vertskapsrolle og 

ansvar i forhold til kommunale 

tjenester 

4.5. Nye arealer til turistformål 

  Utvikle småskala turisme og 

besøksnæringer  

Kvænangen kommune skal legge til rette for 

småskalaturisme, som er bygget på lokale 

fortrinn som natur, lokal kunnskap, kultur, 

tradisjoner, historie kulturminner m.m. Det 

skal legges til rette for økt verdiskapning 

basert på slike elementer. 

  Utfordringer- tilgjengelige tilbud 

til tilreisende og besøkende  

Reiselivsnæring, kulturnæringer og 

servicenæringer har vekstpotensial i 

Kvænangen. Attraksjonsanalysen som 

Telemarksforskning har gjennomført, viser at 

besøksattraktiviteten i Kvænangen er i positiv 

utvikling.  Vekst i disse næringene forutsetter 
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at det er attraktivt å besøke kommunen, og 

ikke minst at det er godt tilrettelagt for 

besøkende med hensyn til informasjon og 

tilgjengelighet generelt. I arealplanlegging er 

det viktig å tenke på infrastruktur og andre 

tilrettelegginger i forhold til næringenes 

vekstmuligheter.  

I gjeldende arealplan er ikke turistformål, som 

for eksempel campingplasser, merket av.  Leie 

av oppstillingsplasser for campingvogner og 

spikertelt, behandles etter samme regler som 

utleiehytter. For å sikre drifts- og vekstvilkår 

for denne næringen merkes eksisterende 

campingplasser/utleiehytter som turistformål i 

arealplanen. Nyere anlegg som har 

reguleringsplan er merket som regulert 

område på kartet. Eventuelle utvidelser av 

anleggene krever reguleringsplaner. I 

innspillsrunden er det kommet inn noen nye 

innspill på utleiehytter, og alle forslag er 

vurdert i KU.  

Campingferier med bobiler og campingvogner 

er en økende trend i Norge, det gjelder både 

norske og utenlandske turister som ønsker å 

feriere med bil i Norge. Mange kommuner 

opplever en utfordring i forhold til 

friparkering. Også i Kvænangen velger mange 

på gjennomreise å stoppe på vegkanten eller 

på ledige parkeringsplasser, busslommer og i 

avkjøringer både langs E6 og fylkes- og 

kommunale veier og på privat grunn. Det 

medfører ofte et forurensingsproblem, da 

plassene hverken er tilrettelagt med 

sanitærforhold eller avfallshåndtering. 

Spørsmålet er om det skal tillates eller i 

hvilken grad det skal tilrettelegges for fri 

oppstilling/camping, og hvem skal gjøre det. 

Frioppstilling og fricamping vil gå utover 

næringsdrivende som driver med turisme og 

utleievirksomhet. Dette er et tveegget 

problem, dersom det ikke finnes tilrettelagte 

stoppeplasser eller det ikke tillates stopp, vil 

det kunne oppfattes som et signal på 

avvisning og at gjester/turister ikke 

velkommen. Tilrettelagte plasser «inviterer» 

til et evt. lengere opphold som igjen vil gagne 

næringslivet.  

I Kvænangen kommune finnes det ikke en 

eneste tilrettelagt rasteplass med 

sanitæranlegg ved E6.  Noen rasteplasser er 

delvis tilrettelagt med benker og stoler og 

avfallsdunker, som eksempel på dette nevnes 

Rakkenessvingen, Baddereidet og 

Burfjordlandet (Storenga). Klubben i Badderen 

er et mye brukt område, men på 

parkeringsplassen er det kun 

informasjonstavler og ingen annen 

tilrettelegging. Parkeringsplassene og 

stoppeplassene blir mye brukt, forsøpling og 

forfallenhet preger plassene. Første inntrykket 

av kommunen blir preget av dette. Drifts- og 

ansvarsforhold i forhold til slike anlegg er 

uavklart. 

I Kvænangen kommune finnes en del unike 

natur og kulturskatter som har stor 

attraksjonsverdi og er viktige turmål for både 

lokale og tilreisende. Utfordringen er at disse 

er dårlig merket og informert, og dermed lite 

tilgjengelige for besøkende.  

Det er en del merkede turløyper/stier i 

kommunen, «til topps i Kvænangen» og «langs 

fjordene». Turstiene er mye brukt av de som 

er kjent i området, men lite tilgjengelige for 

besøkende og tilreisende pga av lite 

informasjon.  

Overnattingsbedriftene har også kommet med 

innspill til skuterløyper som skal brukes som et 

tilbud og produkt i reiselivet.   

Strategier  

1) Tilrettelegge for hytteutleie/ utleie av 

oppstillingsplasser  

2) Utvikle nye attraksjoner og tilbud til 

tilreisende og besøkende 

3) Etablere rasteplasser med 

sanitærfasiliteter og avfallshåndtering   
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4) Forbedre informasjon om attraksjoner 

og turområder i kommunen   

5) Skilting av turstier, sees i 

sammenheng kap. 4.5.2 

Sikre gode parkeringsforhold til populære 

utfartsområder. 

4.6. Nye arealer til 

fritidsbebyggelse  

 Økt verdiskapning i 

lokalsamfunnet  

Hyttebygging/fritidsbebyggelse skal bidra til 

økt verdiskapning og sysselsetting i 

Kvænangen. 

 Arealbruk og interessekonflikter 

I gjeldende arealplan er det satt av 5750 dekar 

til fritidsbebyggelse. Feltene for 

fritidsbebyggelse i Kjækan og Løkvik er 

regulert og delvis utbygd, feltene i Meiland, 

Olderfjord og Sandnesdalen er delvis utbygd 

uten regulering. Feltene i Bankenes, Vassnes, 

Jøkelfjordeidet og Jenshumpen er hverken 

utbygd eller regulert.  Det er gitt dispensasjon 

til 9 hyttefelt, 3 i LNF A område (ja til 

utbygging) og 7 i LNF B område.   Det er ca. 

100 ledige tomter i de regulerte feltene. Det 

bygges i gjennomsnittet 6-7 hytter i året.  

Kvænangen har over lengere tid vært en 

populær hyttekommune, og det har over en 

10-15 års periode vært relativ stor 

etterspørsel etter hyttetomter. Det er to typer 

hyttebyggere i Kvænangen; - de som har 

flyttet og barna til den som har flyttet ønsker 

ofte en hytte/fritidsbolig på stedet der røttene 

er, og stedet de har tilknytning til. Disse 

etterspør hyttetomter på eiendommen til 

foreldrene/besteforeldre. Den andre typen 

hyttebyggere er de som ønsker hytte i 

Kvænangen men uten spesiell tilknytning til et 

sted /bygd. Disse søker gjerne til regulerte 

hyttefelt.  

Hyttebygging kommer kan komme i konflikt 

med landbruks og reindriftsinteresser.  

Utmarksressurser som skog, beite og 

nydyrkingsareal er nødvendige arealer for 

landbruk og reindrift.  Et hyttefelt generer økt 

slitasje i og bruk av naturen i området rundt 

hyttefeltet.  

I innspillsrunden er det kommet inn 24 innspill 

på etablering av nye hyttefelt, grovt anslått 

200 nye hytter, det er vanskelig å gi eksakt 

antall, da mange innspill bare gjelder areal og 

ikke antall enheter. Flere av innspillene gjelder 

hytter til familie/etterkommere på egen 

eiendom eller familieeiendom i bygder/ 

grender. Alle innspill er vurdert i KU.  

Strategi  

1) Hyttebygging tillates i regulerte felt 

2) Hyttefelt bør lokaliseres så langt som 

mulig i nærheten av annen bebyggelse 

for å redusere investeringskostnader- 

og driftskostnader 

3) Økt næringsutvikling basert på tilbud 

servicetjenester til dette 

kundesegmentet 

4) Skape/legge til rette for sosiale 

møteplasser for fastbeboere og 

hytteboere i bygdene 

4.7. Kommunesenter og levende 

grender 

 Robust kommunesenter og 

livskraftige lokalsamfunn 

Kvænangen kommune skal ha levende bygder 

og et sterkt sentrum. Kvænangen kommune 

skal et kommunesenter som har tilbyr 

nødvendige tjenester til befolkningen. Det skal 

være bo- og arbeidsplasser i hele kommunen. 

Kvænangen kommune defineres som 

selvstendig bo- og arbeidsmarked.  

 Kommunesenter og bygder  

Fylkesplanen for Troms understreker at 

kommunesentrene skal utgjøre 

grunnelementet i den regionale 
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senterstrukturen. Her skal befolkningen kunne 

få utført tjenester for å dekke daglige behov. 

Burfjord er kommunesenteret i Kvænangen, 

og de fleste offentlige tjenestene er lokalisert 

her. Tettstedet er en naturlig møteplass for de 

som bor der, tilreisende fra nærområder og 

turister. Denne planen legger til rette for 

utvikling av Burfjord til et levende og sterkt 

sentrum med attraktive møteplasser for 

opplevelser og aktiviteter og muligheter for 

utvikling og ekspandering av næring i sentrum. 

 Bygdene/grendene er naturlige sosiale 

møteplasser, og det legges til rette for 

bosetning, videreføring og utvikling av 

stedsbudne næringer og arbeidsplasser, grønt 

områder og områder for friluft og rekreasjon. 

Denne planen legger til rette for at 

bygdene/grendene skal kunne bygge videre på 

bygdenes/ grendenes særegenheter og på den 

måten skape trivsel og tilhørighet. Det er 

viktig faktorer for utvikling i 

bygdene/grendene. 

 Strategi  

1) Burfjord styrkes som kommunesenter  

2) Det legges til rette for bosetning i alle 

bygder  

3) Det legges til rette for drift og 

videreutvikling av stedsbudne næringer og 

arbeidsplasser i hele kommunen 

Det legges til rette for gode møteplasser for 

kultur, idrett- og friluftsopplevelser og 

aktiviteter i hele kommunen. 

4.8. Fritid og rekreasjon – 

folkehelse  
Kvænangen kommune skal tilrettelegge økt 

fysisk aktivitet og sosial møteplasser i 

nærmiljøene. Grønne områder og sosiale 

møteplasser inkluderer og skaper trivsel og 

trygghet, og skal prioriteres.   

 Utfordringer  

Nærhet til natur og gode friluftsmuligheter er 

stedskvaliteter i Kvænangen som ofte 

fremheves. Det er et nasjonalpolitisk 

styringsmål at alle skal gis mulighet til 

naturopplevelse, uansett alder og 

ferdighetsnivå. Friluftsliv og 

aktivitetsmuligheter i nærmiljøet er viktig for 

god folkehelse, og muligheter for friluftsliv 

krever friluftsområder med god 

tilgjengelighet. Fylkesmannen anbefaler 

kommunen å vurdere krav til tilgjengelighet 

for enkelte områder og et mål om universelt 

utformet friluftsområder nedfelles i 

kommuneplanens arealdel. I 

arealplanprosessen er det viktig å sikre 

allmenne friområder, legge til rette for 

tilrettelagte friområder, utfartsparkering 

viktige attraksjoner, severdigheter og 

utfartsområder, definere turområder, parker, 

turstier m.m.  

 

I Kystsoneplanen er det vedtatt nye frilufts- og 

naturområder på bakgrunn av vurderinger 

gjort i denne planprosessen. Disse friluft- og 

naturområdene føres på land i 

kommuneplanens arealdelen.  

I denne planprosessen er det foretatt 

friluftskartlegging og Barnetråkk. Disse 

kartleggingen viser at det er mange populære 

turområder i kommunen. Turstier og 

turområder er merket av i temakartet for 

friluft. I innspillsrunden er det kommet forslag 

til turløyper og turområder.   

I innspillsrunden er det kommet inn forslag til 

tilrettelagte av friluftsområder. Alteidet, 

Olgola og Nordbotnfjæra. Begge områdene er 

definert som fri eller naturområde i 

kystsoneplanen. Friområder er viktige både i 

forhold til målene i folkehelsesatsingen, men 

også i forhold til mål om økt verdiskapning i 

turisme og reiseliv.  

Kvænangen var meldt på en nasjonal 

forsøksordning om å legge til rette for 

snøscooterløyper gjennom kommunale 

planverk. Sommeren 2014 ble forsøket 

avviklet og det ble satt i gang en lovprosess. 
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Det er ikke hensiktsmessig å sette i gang en 

planprosess før hjemmelsgrunnlaget i 

Motorferdselloven er vedtatt. Videre så vil en 

egen plan føre til en mer fleksibel saksgang i 

forbindelse med fremtidig forvaltning av 

løypenettet.  Under utarbeidelse av 

planforslaget har kommunen derfor 

konkludert med at det lages en egen plan for 

scooterløyper.  

 Strategier  

1) Tilrettelegge for gode idrettsanlegg 

for ski, fotball, skyting  

2) Legge til rette for sosiale møteplasser 

der folk bor i samarbeid med 

grendeutvalg  

3) Gjøre frilufts- og turområder 

tilgjengelige for alle typer brukere ved 

å: 

a. Legge til rette for tilrettelagte 

universell utformet 

friluftsområder  

b. Lage turløypekart for kommunen 

c. Skilte turområde og turstier  

d. Tilrettelegge for 

parkeringsmuligheter ved 

utfartsområder  

e. Utarbeide egen plan for 

scooterløyper   
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Inndeling av områder 
Kommunen er delt inn i 8 underområder: 

1.  Alteidet – Jøkelfjord  
2. Burfjord 
3. Stajord - Kviteberghalvøya 
4. Badderen- Sørstraumen og  

Kvænangsfjellet 
5.  Navit – Sørfjordbotn - Toppelbukt - 

Ytre Lillestraumen 
6.  Kvænangsbotn – Sekkemo 
7. Spildra – Skorpa – Nøkland 
8. Reinfjorden, Olderfjorden - Segelvik 

5.2. Innspillskategorier 
Arealformålene som er tatt inn i 

kommuneplanens arealdel, etter vurdering av 

alle de ulike innspillene, fordeler seg på 

følgende hovedkategorier med 

underkategorier, jf. Nasjonal 

produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 

planregister: 

1. Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse 

- Fritidsboligbebyggelse 

- Sentrumsformål 

- Kjøpesenter 

- Forretninger 

- Offentlig eller privat tjenesteyting 

- Fritids- og turistformål 

- Råstoffutvinning 

- Næringsbebyggelse 

- Idrettsanlegg 

- Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg 

- Uteoppholdsareal 

- Grav og urnelund 

- Kombinert bebyggelse og 

anleggsformål 

2. Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur 

- Veg 

- Lufthavn 

- Havn 

- Hovednett for sykkel 

- Kollektivnett 

- Kollektivknutepunkt 

- Parkeringsplasser 

- Trasé for teknisk infrastruktur 

- Kombinerte formål for 

samferdselsanlegg og/eller teknisk 

infrastrukturtraséer 

3. Grønnstruktur 

- Naturområde 

- Turdrag 

- Friområde 

- Park 

- Kombinerte grønnstrukturformål 

4. Forsvaret 

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift 

- LNFR-areal for nødvendige tiltak for 

landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag 

- LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- 

eller næringsbebyggelse mv. 

- Spredt bolig bebyggelse 

- Spredt fritidsbebyggelse 

- Spredt næringsbebyggelse 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 

tilhørende strandsone 

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone 

- Ferdsel 

- Farleder 

- Småbåthavn 

- Fiske 

- Akvakultur 

- Drikkevann 

- Naturområde 

- Friluftsområde 

- Kombinerte formål i sjø og vassdrag 

med eller uten tilhørende 

strandsone 
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6. Planens samlede 

konsekvenser for miljø og 

samfunn 

6.1. Naturmangfold 

6.2. Samfunnssikkerhet og ROS 
Gjennom planarbeidet blir det gjort en 

grundig gjennomgang av kjente faremoment 

for å unngå bygging i områder med usikker 

byggegrunn, rasfare, flomfare og andre 

naturfarer, samt virksomhetsfarer som 

industri, stråling med mer. Planen legger til 

rette for økt sikkerhet, økt forståelse for risiko 

og sårbarhet og samfunnssikkerhet. Det er 

likevel noen forhold i planen som utgjør en 

usikkerhet. Et eksempel, Marin grense går på 

oversiden av mesteparten av bebyggelsen i 

Kvænangen. Det er derfor ikke til å unngå å ta 

med forslag som potensielt kan ligge på 

kvikkleire eller annen usikker grunn. Det er 

derfor gitt flere utredningskrav til de fleste av 

tiltakene som er tatt med i planen, samt krav 

om risikoreduserende tiltak.  

Statens vegvesen har foretatt grunnboringer 

ved utbygging av vei og bru, samt ved befaring 

av kvikkleireskred i Burfjord. Disse rapportene 

er datert fra 70- og 80- tallet. Undersøkelsene 

viser til dels «meget vanskelig byggegrunn» på 

flere punkter, samt kvikkleire. Områdene 

Nordstraumen - Sekkemo, Burfjord og Alteidet 

er forskjellige geografiske og topografiske 

områder, med forskjellige løsmasser (jf. 

løsmassekart, NGU). Eksempelvis viser 

løsmassekartet elveavsetninger i Burfjord der 

det tidligere har gått kvikkleireskred. Når 

kartet ikke viser marine avsetninger, er det 

fort å anta at det ikke er kvikkleire eller annen 

usikker byggegrunn. Vi kan derfor si at det er 

enda større grunn til å foreta 

grunnvurderinger/ boringer ved tiltak under 

den marin grensen.  

6.3. Landbruk 
Den store turistsatsingen som det åpnes for, 
kan få både negative og positive effekter på 
landbruket. Det gir muligheter for å økt 
omsetning av lokalproduserte varer og 
tjenester, og dermed øke verdiskapingen og gi 
landbruket flere inntektsmuligheter. Det kan 
legge grunnlag for videre drift, bosetting og 
livskraftige lokalsamfunn i bygdene. På den 
andre siden kan økt ferdsel og 
interessekonflikter knyttet til arealbruk føre til 
driftsmessige ulemper for landbruket. 
Muligheter for å benytte 
landbrukseiendommer og bolighus i bygdene 
som fritidsbolig og feriested virker 
prisdrivende og ekskluderer de som ønsker å 
livnære seg av primærnæringene.  
 
Planen åpner for at landbruket skal kunne ta 
del i turistsatsing som en del av 
næringsgrunnlaget, men det er viktig at dette 
ikke går på bekostning av den tradisjonelle 
landbruksdrifta. Derfor må aktiviteten som 
ikke er direkte knytta til gårdsdrift styres til 
arealer der de negative konsekvensene er 
minst mulig.   
 
Planen gir grunnlag for å opprettholde dagens 

landbruk og den ivaretar mulighetene for 

økning i produksjonen av landbruksprodukt og 

utvikling av tilleggsnæringer. De store 

satsingen på fritidsboliger og turisme vil trolig 

medføre en del ulemper for tradisjonell 

landbruksdrift.  

6.4. Reindrift 
Reindriftsnæringen er arealkrevende og 

utbygging/ferdsel gir generelt negative 

virkninger for næringen. Kalvingsland og 

flytteleier er spesielt sårbare for inngrep. 

Kvænangen er viktig for reindrifta.  

Mange distrikt berøres av arealplanleggingen 

vår. Videre så har vi flere potensielle 

konfliktområder. De mest aktuelle er 

vindkraft, hyttebygging og mineralutvinning.  

Hensynet til reindrifta er først og fremst 

ivaretatt med å unngå lokalisering av nye 
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byggeområder på plasser der de fører til 

oppstykking av landskapskorridorer eller store 

ubebygde områder. Hoveddelen av 

utbygginger lokaliseres i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse og infrastruktur. 

De store satsingen på fritidsboliger og turisme 

som planen åpner for vil trolig medføre en del 

ulemper for reindrifta. Til dels på grunn av 

nedbygging og fragmentering av areal, men i 

hovedsak på grunn av økt ferdsel i 

beiteområdene. 

6.5. Folkehelse 
Tiltak som fremmer fysisk aktivitet har positiv 

effekt på folkehelsa. Ferdsel i naturen er et 

lavterskeltilbud som de alle fleste benytter seg 

av i større eller mindre grad. Friluftsliv er viktig 

for folk i Kvænangen. Derfor legger planen 

opp til å øke mulighetene og kvaliteten på 

friluftsopplevelser. Det legges opp til at alle 

brukergrupper skal ha mulighet til å komme 

seg ut både ved at det legges til rette for 

universelt utforma anlegg (gjennom 

bestemmelser for detaljplanlegging) og ved at 

villmarksområder bevares.  

Det er lagt vekt på å skille aktivitet som 

genererer støy, støv og annen forurensning fra 

områder med boliger og fritidsboliger. Areal 

for råstoffutvinning og næringsareal med 

tanke på industri er forsøkt lagt lengst mulig 

bort fra bebyggelse.  

Planen legger også føringer for hvordan videre 

detaljplanlegging skal ivareta nødvendige 

hensyn til folkehelse og universell utforming.   

6.6. Kulturminner og kulturmiljø 
Nye formålsflater er forsøkt styrt unna kjente 

kulturminner. Planen vil ikke medføre 

vesentlige konsekvenser for kulturminner. 

6.7. Støy og forurensning 
Kommuneplanen legger til rette for ny 

etablering og vekst i næringsliv, industri og 

massetak. Virksomhetene i seg selv eller den 

økte trafikken kan være potensielle kilder til 

støy- og støvplager. Dette skal tas hensyn til 

ved den videre planleggingen for de aktuelle 

utbyggingsområdene.  

Det er lagt opp til en strategi der støyende 

industri og råstoffuttak plasseres slik at det er 

til minst mulig ulempe for boligområder og 

andre oppholdsområder. 

6.8. Friluftsliv og rekreasjon 
Friluftskartleggingen fra 2010 viser også at 

store deler av kommunen er registrert som 

svært viktig friluftsområde. Alt det kartlagte 

lavlandet i Kvænangen defineres som «svært 

viktige friluftsområder». Det er laget et 

temakart for friluftsliv med utgangspunkt i 

denne friluftskartleggingen, interne 

arbeidsmøter og barnetråkkregistreringer. 

Barnetråkk registreringen viser at barn og 

unge er ivrige brukere av nærområder og også 

fjellområder i frilufts- og rekreasjons-

sammenheng. Dette bekrefter friluftsliv er 

viktig for alle aldersgrupper. I planprosessen 

er viktige elementer som turstier, skiløyper, 

toppturmål, rasteplasser ol. Kartlagt. I 

planarbeidet er det lagt særlig vekt på å ikke 

bygge ned slike element.  

Det er også lagt vekt på å ivareta og legge til 

rette for bedre adkomst gjennom å sette av 

areal til parkeringer i aktuelle utfartsområder. 

Turistsatsingen åpner for å gjøre friluftslivet 

mer tilrettelagt. I mange tilfeller vil også økt 

bruk forutsette økt tilrettelegging for å unngå 

markslitasje, parkeringsproblemer ol. 

Denne planen legger til rette for tilrettelagte 

friområder og/eller grønt områder i 

nærområder der folk bor. Trygge uteområder 

og uformelle møteplasser, kan øke følelsen av 

tilhørighet til nærmiljøet. Friluftsområdene i 

kystsoneplanen blir videreført på land. 

Utfartsparkering til utvalgte attraksjoner, 
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severdigheter og utfartsområder er prioritert 

for å øke tilgjengelighet og ivareta sikkerhet.   

6.9. Næring 
Planen setter av betydelige areal til 

næringsformål. Det er ikke satt av areal til 

eventuell etablering av store og særlig 

arealkrevende aktører. Dette temaet ble 

drøftet i møter med arbeidsgrupper og 

kommunestyre våren 2015, og det ble 

besluttet at det skal gjennomføres et eget 

utredningsprosjekt for å kartleggebehov og 

aktuelle lokaliseringer.  

Planen åpner også for en betydelig 

videreutvikling av turistbasert 

næringsutvikling gjennom ulike former for 

areal til utleieenheter, campingplasser ol.    

6.10. Kommunalt tjenestetilbud 
Planforslaget får relativt små konsekvenser for 

det kommunale tjenestetilbudet. Kvænangen 

er og vil bli et bilbasert samfunn også i 

fremtiden, folk vil være avhengig av bil/båt for 

å komme seg til kommunesenteret. Det 

kommunale tjenestetilbudene vil i hovedsak 

være lokalisert i kommunesenteret, med 

desentralisering av omsorgtjenester som 

hjemmesykepleie og -tjenester, kommunale 

informasjons- og servicetjenester. Det er et 

tverrpolitisk mål i kommunen om 

opprettholdelse av dagens skolestruktur så 

lenge det er grunnlag for det, både i forhold til 

elevtall, faglig og pedagogisk forsvarlighet.   

Boligfeltene i Badderen og Alteidet 

opprettholdes og videreføres i planen. Det 

avsattes arealer til fremtidige boligområder i 

Burfjord. Boligområder i Burfjord er med 

gangavstand til skole og barnehage. Utbygging 

av gang- og sykkelsti langs E6 gjennom 

kommunesenteret vil skape trygge skoleveger.  

Spredt boligbebyggelse er tillates i 

bygder/grender og langs veg der det allerede 

er fastboende 

6.11. Transportbehov 
Kvænangen er en geografisk stor kommune 

med en spredt bosettingsstruktur. Det er ikke 

realistisk å forvente at det kan satses på 

levende bygder og samtidig skape et 

lokalsamfunn som ikke er avhengig av 

privatbilisme. Innbyggere i bygdene har store 

kjøreavstander for å dekke daglige behov som 

skole, barnehage og innkjøp av mat.  For å 

ivareta myke trafikanter settes det av arealer 

til gang og sykkelstier i Burfjord. I tillegg 

tilrettelegges det for parkering i sentrum, og 

gangavstand til kulturtorg.  

6.12. Andre forhold  
Det er stor etterspørsel etter fritidsbolig i 

Kvænangen, og det er innenfor fritidsbolig og 

turisme vi kan vente det største 

utbyggingspresset. Det er derfor særlig viktig 

at kommunen har et styringsverktøy som 

sikrer en god og ønsket utvikling på lang sikt. 

Konsekvensene av en tilfeldig og ustrukturert 

utbygging kan få store konsekvenser for andre 

sektorer og for hvordan Kvænangssamfunnet 

utvikler seg videre. Planen ivaretar dette 

hensynet ved at fritidsboliger skal samles i 

regulerte felt, og det legges ikke opp til at det 

ikke settes av områder for spredt utbygging av 

fritidsbolig. Dette vil også redusere behovet 

for grunnlagsinvesteringene i vei, vann, avløp, 

strøm, fiber ol, og man kan få teknisk gode 

helhetsløsninger på disse forholdene. Videre 

legges det opp til en restriktiv politikk på 

dispensasjoner til fritidsformål.  

I gammel plan ligger det inne et samla areal på 

5750 dekar for bygging av fritidsboliger. 

Videre så er det vedtatt 11 reguleringsplaner 

(omfatter ca. 1500 dekar) for felt med 

fritidsboliger i LNF-områdene i planen og en 

rekke enkeltfradelinger. Arealet som settes av 

til fritidsbolig reduseres med ca. 1450 dekar i 

ny plan.  Dette omfatter deler av store areal 

som var avsatt på Meiland, Olderfjord, på 

Jøkelfjordeidet, Bankenes og et felt på 
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Vassnes er tatt helt ut. Dette er områder som 

ikke er bygget ut og som ikke synes 

realistisk/ønskelig ut fra samfunnsikkerhet, 

miljø eller reindrift. Totalt areal er redusert, 

men arealbruken er i større grad spesifisert og 

områdene som ønskes utbygd er i større grad 

definert i detalj enn i gammel plan.  25 nye 

areal til fritidsbolig og turistnæring (inkludert 

eks campingplasser) er satt av i planen. I 

tillegg så er alle reguleringsplaner med 

fritidsbebyggelse videreført. Planen vil 

forsterke utviklingen i retning av å bli en 

«fritids og hyttekommune».  

6.13. Oppsummering og 

fremtidige utfordringer 
Det fremlagte høringsutkastet til ny arealplan 

for Kvænangen skal bidra til en positiv 

samfunnsutvikling. Planen foreslår en rekke 

arealmessige grep som vil legge til rette for at 

kommunen fortsatt skal kunne utvikle sine 

naturlige fortrinn. Det er lagt av arealer til nye 

reiselivsanlegg og industriområder. Planen 

stadfester også en rekke gamle planer, og de 

forslåtte planbestemmelsene gir forutsigbare 

rammer for bl.a. byggesaksbehandling.  

Plan og bygningsloven skal fremme en 

bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og fremtidige generasjoner. Det 

har vært en utfordrende prosess å balansere 

de ulike hensyn når det skal vurderes om et 

tiltak skal tas med eller ikke. Denne planen har 

samlet med så mange tiltak, at om de 

realiseres, vil de bidra til en positiv 

samfunnsutvikling i Kvænangen.  
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7. Hensynssoner 
Alle hensynssoner vises på plankartet, der 

begrunnelsen for de ulike sonene er 

presentert. For detaljert oversikt over sonene 

med bestemmelser henvises til plankartet og 

planbestemmelsene.  

7.1. Sikringssoner 

 Nedslagsfelt drikkevann – H 110 

For å beskytte drikkevannskilder mot mulig 

forurensing er det lagt sikringssone rundt 

vannuttakene. Sikringssonene dekker 

nedslagsfeltet til de enkelte vannverkene. 

Tillatelse til tiltak skal forelegges 

vannverkseier og tilsynsmyndighet. 

Hensynssonens utstrekning er basert på 

klausulerings-bestemmelser fra Mattilsynet. 

Det har vært utredet flere nye områder for 

drikkevann. Dette er i hovedsak grunnvann. 

Disse potensielle fremtidige drikkevanns-

kildene er også avsatt med samme 

hensynssone. 

Drikkevanns-
kilde 

Hensyns-
sone 

Status 

Burfjord vannverk 
- Sagelva 

H 110-2 Reservevanns-
kilde. Tidligere 
drikkevannskilde 

Burfjord vannverk 
- Svingstilla 
(grunnvann) 

H 110-3 Nåværende 

Badderen 
vannverk 

H 110-4 Nåværende 

Sørstraumen 
vannverk 

H 110-5 Nåværende 

Kvænangsbotn 
vannverk 

H 110-6 Nåværende 

Storeng vannverk H 110-7 Nåværende 

Alteidet vannverk H 110-8 Nåværende 

Kjækan vannverk H 110-9 Nåværende 

Alteidet 
(grunnvann) 

H 110-10 Fremtidig 

Burfjord 
(grunnvann) 

H 110-11 Fremtidig 

Kvænangsbotn 
(grunnvann) 

H 110-12 Fremtidig 

7.2. Faresoner 

 Ras- og skredfare – H310 

Kvikkleire 

Det er ikke fortatt kvikkleirkartlegginger i 

kommunen. Vi har oversikt over kvikkleirfunn, 

men kun i form av kart punkter. 

Undersøkelser er gjort av stans vegvesen 

fremkommer i konsekvensvurderinger og i 

Areal-ROS. For en rekke av de foreslåtte tiltak 

må det gjennomføres kartlegging. For bygging 

under marin grense der kvikkleirefaren ikke er 

utredet, må det gjennomføres geoteknisk 

vurdering av kompetent fagfolk og eventuell 

områdestabilisering må dokumenteres. 

Skred  

Hensynssonene baseres på NGI og NVE sin 

skredkartlegging. Flere små områder er slått 

sammen til større. www.skredatlas.no må 

kontrolleres ved regulering eller søknad om 

tiltak i området. Bestemmelsene henviser til 

plan- og bygningslovens § 20-1 og TEK 10 § 7-

3.  

 Flomfare 

Det er ikke foretatt flomsonekartlegging i 

kommunen. Flomfaren skal vurderes i 

forarbeidet til alle reguleringsplaner som 

omfatter vassdrag. Ved prosjektering av nye 

tiltak etter § 20-1 må det tas hensyn til mulig 

flomfare langs alle typer vassdrag. Det er 

foretatt en vurdering av alle bekker og 

vassdrag i forhold til flomfare. Hensynssoner 

for vassdrag er satt til 50 eller 25 meter. 

Nærmere beskrivelse finnes i 

planbestemmelsene.  

 Skytebane 

Det er to skytebaner i kommunen, en for rifle 

og en for leirdue. De er samlokalisert på 

Alteidet.  
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 Kjerneområde for landbruk – 

H510 

  Kjerneområde 

H 510_1 Spildra 

H 510_2 Alteidet- Storeng 

H 510_3 Sørkjosen-Buktenes 

H 510_4 Burfjorddalen 

H 510_5 Nordstrumhalvøya 

H 510_6 Kvænangsbotn 

7.3. Sone med angitte særlige 

hensyn 

 Hensyn reindrift – H 520 

Drivingsleiene, kalvingsområder/vårbeite, 

reindriftsanlegg og samlingsområder er lagt 

inn på plankartet. Sonen er båndlagt i henhold 

til Reindriftslovens § 22. 

 Bevaring kulturminner – H 190K 

I plankartet er det lagt inn sikringssoner rundt 

automatisk vernede kulturminner etter 

Kulturminnelovens § 4. Disse er båndlagt i 

henhold til kulturminneloven. Det er lagt inn 

314 sikringssoner. 

 Frisiktsone veg – H 190V 

Det er satt av en egen frisiktsone langs riks-, 

fylkes- og kommunale veger på 6 meter fra 

vegkant. Hensynssone er ikke kartfestet.  

7.4. Båndleggingssone 

 Båndlegging etter lov om 

naturvern – H 720 

I Kvænangen kommune er det fire områder 

som er vernet etter naturmangfoldlovens 

bestemmelser: Bekkamyra naturreservat, 

Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med 

plantelivsfredning, Kvænangsbotn 

landskapsvernområde og Navitdalen 

landskapsvernområde. 

7.5. Videreføring av 

reguleringsplan- H 910 
Hensynssone for reguleringsplaner ligger inne 

på hovedplankartet. 
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8. Liste over områder i kommuneplanen  

8.1. Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

B 01 Jøkelfjord 1 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 02 Jøkelfjord 2 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 03 Burfjord 1 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 04 Burfjord 2 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 05 Burfjord 3 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 06 Burfjord 4 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 07 Burfjord 5 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 08 Burfjord 6 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 09 Burfjord 7 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 10 Burfjord 8 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 11 Sætra 1 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 12 Sætra 2 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 13 Sætra 3 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 14 Sætra 4 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 15 Badderen 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 16 Kvænangsbotn 1 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 17 Kvænangsbotn 2 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 18 Kvænangsbotn 3 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

     

B 20 Alteidet 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

B 21 Burfjord 9 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

B 22 Burfjord 10 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

B 23 Burfjord 11 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

B 24 Burfjord 12 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

B 25 Sætra 5 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

B 26 Sætra 6 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

B 27 Sætra 7 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

B 28 Kvænangsbotn 4 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

B 29 Burfjord 13 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

 

 Fritidsbebyggelse 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BFR 01 Olderfjorden 1 1120 Fritidsbebyggelse Nåværende 

BFR 02 Olderfjorden 2 1120 Fritidsbebyggelse Nåværende 

BFR 03 Jøkelfjordeidet 1120 Fritidsbebyggelse Nåværende 

BFR 04 Jenshumpen 1120 Fritidsbebyggelse Nåværende 

BFR 05 Sandnesdalen 1 1120 Fritidsbebyggelse Nåværende 

BFR 06 Sandnesdalen 2 1120 Fritidsbebyggelse Nåværende 

BFR 07 Meiland 1120 Fritidsbebyggelse Nåværende 

BFR 08 Bankenes 1 1120 Fritidsbebyggelse Nåværende 
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BFR 09 Bankenes 2 1120 Fritidsbebyggelse Nåværende 

     

BFR 10 Låvan 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 11 Jørstad 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 12 Løkeng 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 13 Dorras 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 14 Honka 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

     

     

BFR 17 Kvænangsbotn 1 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 18 Kvænangsbotn 2 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 19 Leirbukt 1 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 20 Leirbukt 2 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 21 Navit 1 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 22 Navit 2 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 23 Sørstraumen 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 24 Storbukta 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

 

 Sentrumsformål 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BS 01 Alteidet 1130 Sentrumsformål Nåværende 

BS 02 Burfjord 1 1130 Sentrumsformål Nåværende 

BS 03 Badderen 1130 Sentrumsformål Nåværende 

     

BS 10 Burfjord 2 1130 Sentrumsformål Framtidig 

 

 Forretninger 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BF 01 Badderen 1150 Forretninger Nåværende 

     

BF 10 Burfjord 1 1150 Forretninger Framtidig 

BF 11 Burfjord 2 1150 Forretninger Framtidig 

BF 12 Sørstraumen 1150 Forretninger Framtidig 

 

 Offentlig eller privat tjenesteyting 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BOP 01 Jøkelfjord 1 1160 Offentlig eller privat 
tjenesteyting 

Nåværende 

BOP 02 Jøkelfjord 2 1160 Offentlig eller privat tj.yting Nåværende 

BOP 03 Jøkelfjord 3 1160 Offentlig eller privat tj.yting Nåværende 

BOP 04 Jøkelfjord 4 1160 Offentlig eller privat tj.yting Nåværende 

BOP 05 Alteidet 1160 Offentlig eller privat tj.yting  Nåværende 

     

BOP 07 Burfjord 2 1160 Offentlig eller privat tj.yting Nåværende 
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BOP 08 Burfjord 3 1160 Offentlig eller privat tj.yting Nåværende 

BOP 09 Burfjord 4 1160 Offentlig eller privat tj.yting  Nåværende 

BOP 10 Burfjord 5 1160 Offentlig eller privat tj.yting Nåværende 

BOP 11 Burfjord 6 1160 Offentlig eller privat tj.yting Nåværende 

BOP 12 Burfjord 7 1160 Offentlig eller privat tj.yting Nåværende 

BOP 13 Burfjord 8 1160 Offentlig eller privat tj.yting  Nåværende 

BOP 14 Sætra 1160 Offentlig eller privat tj.yting Nåværende 

BOP 15 Kvænangsbotn 1 1160 Offentlig eller privat tj.yting Nåværende 

     

BOP 20 Burfjord 9 1160 Offentlig eller privat tj.yting  Framtidig 

BOP 21 Burfjord 10 1160 Offentlig eller privat tj.yting Framtidig 

BOP 22 Burfjord 11 1160 Offentlig eller privat tj.yting Framtidig 

BOP 23 Burfjord 12 1160 Offentlig eller privat tj.yting Framtidig 

BOP 24 Burfjord 13 1160 Offentlig eller privat tj.yting  Framtidig 

BOP 25 Burfjord 14 1160 Offentlig eller privat tj.yting Framtidig 

BOP 26 Burfjord 15 1160 Offentlig eller privat tj.yting Framtidig 

BOP 27 Burfjord 16 1160 Offentlig eller privat tj.yting Framtidig 

BOP 28 Burfjord 17 1160 Offentlig eller privat tj.yting  Framtidig 

BOP 29 Kjækan skole 1160 Offentlig eller privat tj.yting Framtidig 

BOP 30 Kvænangsbotn 2 1160 Offentlig eller privat tj.yting Framtidig 

BOP 31 Kvænangsbotn 3 1160 Offentlig eller privat tj.yting Framtidig 

BOP 32 Sørstraumen – 
Kvænangshagen Verdde 

1160 Offentlig eller privat tj.yting  Framtidig 

BOP 33 Burfjord 1 1160 Offentlig eller privat tj.yting Framtidig 

 

 Fritids- og turistformål 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BFT 01 Jøkelfjord - Isbresenter 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 02 Alteidet camping 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 03 Burfjord gjestgiveri 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 04 Sekkemo camping 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

     

BFT 06 Sekkemo 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 07 Sørstraumbrua 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 08 Kjækan – Nord-Troms 
hytteferie 

1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 09 Løkvik 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 10 Bjørkenes camping 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 11 Gardelvågen 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 12 Toppelbukt 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 13 Navit 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 14 Navitfossen camping 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 15 Sørstraumen  1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 16 Sørstraumen 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 
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 Råstoffutvinning 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BRU 01 Alteidet – grustak 1200 Råstoffutvinning Nåværende 

BRU 02 Burfjord 1 – grustak 1200 Råstoffutvinning Nåværende 

BRU 03 Badderen 1 – grustak 1200 Råstoffutvinning Nåværende 

BRU 04 Nordbotn – grustak 1200 Råstoffutvinning Nåværende 

BRU 05 Sørfjord – grustak 1200 Råstoffutvinning Nåværende 

     

BRU 10 Burfjord 2 – steintak 1200 Råstoffutvinning Framtidig 

BRU 11 Badderen 2 – grustak 1200 Råstoffutvinning Framtidig 

BRU 12 Kjækan – grustak 1200 Råstoffutvinning Framtidig 

BRU 13 Sørstraumen 1 – massetak 1200 Råstoffutvinning Framtidig 

BRU 14 Sørstraumen 2 – grustak  1200 Råstoffutvinning Framtidig 

BRU 15 Jøkelfjord 1200 Råstoffutvinning Framtidig 

 

 Næringsbebyggelse 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BN 01 Jøkelfjord 1 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 02 Jøkelfjord 2 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 03 Jøkelfjord 3 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 04 Jøkelfjord 4 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 05 Alteidet 1 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 06 Alteidet 2 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 07 Alteidet 3 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 08 Burfjord 1 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 09 Burfjord 2 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 10 Burfjord 3 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 11 Burfjord 4 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 12 Badderen 1 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 13 Badderen 2 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 14 Badderen 3 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 15 Kvænangsbotn 1 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 16 Kvænangsbotn 2 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 17 Kvænangsbotn 3 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 18 Kvænangsbotn 4 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 19 Kvænangsfjellet 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

     

BN 20 Jøkelfjord 5 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 21 Jøkelfjord 6 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 22 Alteidet 3 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 23 Burfjord 5 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 24 Burfjord 6 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 25 Dorras 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 26 Badderen 4 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 27 Badderen 5 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 
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BN 28 Badderen 6 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 29 Kvænangsbotn 5 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 30 Kvænangsbotn 6 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 31 Olgola 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

 

 Idrettsanlegg 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BIA 01 Alteidet Skytebane 
(riflebane) 

1400 Idrettsanlegg Nåværende 

     

BIA 10 Jøkelfjord 1400 Idrettsanlegg Framtidig 

BIA 11 Alteidet skytebane 
(leirduebane) 

1400 Idrettsanlegg Framtidig 

BIA 12 Burfjord – 
fotball/friidrett/ski 

1400 Idrettsanlegg Framtidig 

BIA 13 Badderen – fotball  1400 Idrettsanlegg Framtidig 

BIA 14 Navit – motorcross 1400 Idrettsanlegg Framtidig 

BIA 15 Sørstraumen 1400 Idrettsanlegg Framtidig 

 

 Andre typer bebyggelse og anlegg 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BAB 01 Badderen - naustområde 1500 Andre typer bebyggelse og 
anlegg 

Nåværende 

BAB 02 Gardelvågen – 
naustområde 

1500 Andre typer beb. og anlegg Nåværende 

     

BAB 10 Storeng – naustområde 1500 Andre typer beb. og anlegg Framtidig 

BAB 11 Sørkjosen - naustområde 1500 Andre typer beb. og anlegg Framtidig 

BAB 12 Løkeng – naustområde 1500 Andre typer beb. og anlegg Framtidig 

BAB 13 Løkvik - vindmøller 1500 Andre typer beb. og anlegg Framtidig 

 

 Uteoppholdsareal 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BUT 01 Kvænangsbotn - lekeplass 1600 Uteoppholdsareal Framtidig 

BUT 02 Sørstraumen – Visitor 
point verneområder 

1600 Uteoppholdsareal Framtidig 

 

 Grav- og urnelund 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BGU 01 Storeng kirkegård 1700 Grav- og urnelund Nåværende 

BGU 02 Nordstraumen kirkegård 1700 Grav- og urnelund Nåværende 
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8.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

S 01 Badderen 2001 Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Nåværende 

 Veg 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

SV 01 Storeng 2010 Veg Framtidig 

SV 02 Burfjord 2010 Veg Framtidig 

SV 03 E6 Burfjord 2010 Veg Framtidig 

SV 04 E6 Badderen 2010 Veg Framtidig 

 

 Havn 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

SHA 01 Burfjord 2040 Havn Nåværende 

 

 Hovednett for sykkel 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

SHS 01 Burfjord 2050 Hovednett for sykkel Framtidig 

 

 Parkering 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

SPA 01 Jøkelfjordeidet 2080 Parkering Framtidig 

SPA 02 Låvan 2080 Parkering Framtidig 

SPA 03 Burfjord 2080 Parkering Framtidig 

SPA 04 Bankenes 2080 Parkering Framtidig 

     

SPA 06 Sørstraumbrua 2080 Parkering Framtidig 

SPA 07 Nordbotn – Gerbetveien 2080 Parkering Framtidig 

SPA 08 Rundvannsbekken 2080 Parkering Framtidig 

SPA 09 Kvænangsbotn v/Saga 2080 Parkering Framtidig 

SPA 10 Kvænangsbotn - 
Limpaveien 

2080 Parkering Framtidig 

SPA 11 Gardelvågen 2080 Parkering Framtidig 

SPA 12 Toppelbukt 2080 Parkering Framtidig 

8.3. Grønnstruktur 

 Friområde 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

GF 01 Jøkelfjord 3040 Friområde Nåværende 

GF 02 Burfjord 1 3040 Friområde Nåværende 

GF 03 Sætra 3040 Friområde Nåværende 
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GF 10 Alteidet 3040 Friområde Framtidig 

GF 11 Burfjord 2 3040 Friområde Framtidig 

     

GF 13 Nordbotn 3040 Friområde Framtidig 

8.4. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

 LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

L 01 Kvænangen 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Nåværende 

L 02 Rødøya 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Nåværende 

L 03 Spildra 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Nåværende 

L 04 Skorpa 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Nåværende 

L 05 Nøkland 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Nåværende 

L 06 Årøya 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Nåværende 

L 07 Årøya – Lilleøya 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Nåværende 

L 08 Badderen 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Nåværende 

L 09 Kjækan 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Nåværende 

     

L 10 Olderfjord 1 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 11 Olderfjord 2 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 12 Olderfjord 3 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 13 Jøkelfjord 1 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 14 Jøkelfjord 2 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 15 Jøkelfjord 3 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 16 Jøkelfjord 4 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 17 Jøkelfjord 5 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 18 Låvan 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 19 Jøkelfjordeidet 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 20 Alteidet 1 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 21 Alteidet 2 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 22 Alteidet 3 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 23 Alteidet 4 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 24 Alteidet 5 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 25 Burfjord 1 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 26 Burfjord 2 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 27 Burfjord 3 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 28 Burfjord 4 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 29 Bankenes 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 30 Badderen 1 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 31 Badderen 2 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 32 Badderen 3 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 33 Badderen 4 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 34 Kvænangsbotn 1 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 35 Kvænangsbotn 2 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 
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L 36 Kvænangsbotn 3 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 37 Kvænangsbotn 4 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 38 Kvænangsbotn 5 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 39 Kvænangsbotn 6 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 40 Meiland 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

L 41 Burfjord 5 5100 LNFR-areal for nødv. osv. Framtidig 

 

 Spredt bolig bebyggelse 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

LSB 01 Jøkelfjord 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 02 Jøkelfjord 2 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 03 Jøkelfjord 3 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 04 Alteidet 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 05 Alteidet 2 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 06 Alteidet 3 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 07 Storeng 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 08 Kjosen 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 09 Kjosen 2 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 10 Kviteberg 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 11 Spildra 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 12 Burfjorddalen 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 13 Dorras 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 14 Dorras 2 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 15 Dorras 3 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 16 Sekkemo 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 17 Kjøllefjord 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 18 Kjækan 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 19 Kjækan 2 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 20 Leirbukt 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 21 Toppelbukt 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 22 Sørstraumen 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 23 Sørstraumen 2 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

8.5. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

 Småbåthavn 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

     

VS 10 Burfjord 2 6230 Småbåthavn Framtidig 

VS 11 Toppelbukt 6230 Småbåthavn Framtidig 

 

 Fiske 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

VFI 01 Burfjord 6300 Fiske Framtidig 
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9. Foreslåtte områder for boliger og fritidsbebyggelse i dekar og 

antall  

9.1. Fremtidige områder for boligbebyggelse 
BKODE Navn Formåls nr Formål Status Dekar Estimert 

antall 
tomter 

B 20 Alteidet 1110 Boligbebyggelse Framtidig  8,0 8 

B 21 Burfjord 9 1110 Boligbebyggelse Framtidig  0,9 1 

B 22 Burfjord 10 1110 Boligbebyggelse Framtidig  0,7 1 

B 23 Burfjord 11 1110 Boligbebyggelse Framtidig  3,5 3 

B 24 Burfjord 12 1110 Boligbebyggelse Framtidig  2,3 1 

B 25 Sætra 5 1110 Boligbebyggelse Framtidig  2,7 2 

B 26 Sætra 6 1110 Boligbebyggelse Framtidig  6,6 3 

B 27 Sætra 7 1110 Boligbebyggelse Framtidig  11,4 8 

B 28 Kvænangsbotn 4 1110 Boligbebyggelse Framtidig  36,1 26 

B 29 Burfjord 13 1110 Boligbebyggelse Framtidig  1,0 1 

B 30 Burfjord 14 1110 Boligbebyggelse Framtidig  0,9 1 

B 31 Burfjord 15 1110 Boligbebyggelse Framtidig  0,8 1 

 SUM    74,9 56 

 

9.2. Fremtidige områder for fritidsbebyggelse 
BKODE Navn Formåls nr Formål Status Dekar Estimert 

antall 
tomter 

BFR 10 Låvan 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 19,5 16 

BFR 11 Jørstad 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 9,2 8 

BFR 12 Løkeng 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 16,2 14 

BFR 13 Dorras 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 2,2 2 

BFR 14 Honka 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 40,7 35 

       

       

BFR 17 Kvænangsbotn 1 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 4,4 4 

BFR 18 Kvænangsbotn 2 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 6,3 6 

BFR 19 Leirbukt 1 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 18,5 16 

BFR 20 Leirbukt 2 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 24,4 20 

BFR 21 Navit 1 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 28,7 25 

BFR 22 Navit 2 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 42,0 35 

BFR 23 Sørstraumen 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 16,6 14 

BFR 24 Storbukta 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 119,5 30 

 SUM    348,2 225 
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10. Framdriftsrapport/prosessbeskrivelse 
Kommuneplanens arealdel per 01.10.2015 

Hva År Aktivitet / vedtak Tid  Merknad / 
dokumenter 

 2013    

   

Planprogrammet behandlet politisk i FS 04.06.13  

Planprogrammet behandlet politisk i FS 19.06.13 Høringsfrist 15.09.13 

Planprogram vedtatt sendt ut på høring   

Folkemøte i Burfjord og Badderen 10-11.09.13  

   

Planprogrammet stadfester i KS 18.12.13   

   

 2014    

   

   

Innspill til arealdelen Frist 01.08.14  

   

  Møte i lokale arbeidsgrupper, Sørstraumen 30.06.14  

   

Møte om Kulturtorget  Juni 2014  

   

   

 2015 Møte med landbruksnæringa 19.02.2015  

Møte med reindriftsnæringa i Kautokeino 24. – 25.02.15  

Møte med Planforum, Tromsø 26. 02. 2015  

Møte med lokale arbeidsgrupper 04. 03. 2015  

  Temadag med kommunestyret 11. 03. 2015  

Barnetråkk, Kvænangen ungdomsskole 7-10 kl. 13. 03. 2015  

Behandling i Formannskapet 01.07.2015  
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11. Overordnede rammer og premisser 

11.1. Nasjonale føringer og retningslinjer 

 Sentrale lover 

Lov-1995-05-12-23: Lov om jord (Jordlova) 

Lov-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

Lov-2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

Lov-2007-06-15-40: Lov om reindrift (Reindriftsloven) 

Lov-1981-03-13-6: Lov om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensingsloven) 

Lov-1957-06-28-16: Lov om friluftslivet (Friluftslivsloven) 

Lov-1981-05-29-38: Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven) 

Lov-1992-05-15-47: Lov om lakse- og innlandsfisk mv. (Lakse- og innlandsfiskloven) 

Lov-1977-06-10-82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselloven) 

Lov-2000-11-24-82: Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 

Lov-1917-12-14-17: Lov om vassdragsreguleringer (Vassdragsreguleringsloven) 

Lov-1917-12-14-16: Lov om erverv av vannfall mv. (Industrikonsesjonsloven) 

Lov-2011-06-24-29: Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Lov-2005-06-17-101: Lov om eigedoms-registrering (Matrikkellova) 

Lov-2010-09-03-56: Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (Geodataloven) 

Lov-1978-06-09-50: Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 

Lov-2009-06-19-101: Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (Mineralloven) 

Lov-1963-06-21-23: Lov om vegar (Veglova) 

Lov-2008-06-20-42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

Lov-1998-03-20-10: Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven) 

Lov-1927-07-01-1: Lov om registrering av elektriske kraftledninger (Kraftledningsregisterloven) 

Lov-1990-06-29-50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m.m. (Energiloven) 

 Sentrale forskrifter  

For-2009-06-26-855: Forskrift om konsekvensutredninger 

For-2009-06-26-861: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt 
planregister (Kart- og planforskriften) 
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For-2010-03-26-488: Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften - SAK 10) 

For-2010-03-26-489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK 10) 

For-1988-05-15-356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

For-2008-06-27-742: Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 

For-1994-11-10-1001: Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

 Sentrale føringer og retningslinjer 

T-5/93: Samordnet areal- og transportplanlegging 

T-1078: Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

T-5/99: Tilgjengelighet for alle 

T-2/2008: Barn og unges interesser i planleggingen 

T-1442/2012: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

Prioriterte arter: Arter vernet ved forskrift. Innebærer forbud mot uttak, skade og ødeleggelse. Noen 
prioriterte arter er også tilknyttet økologisk funksjonsområde.  

Utvalgte naturtyper: Naturtyper vernet ved forskrift. Det skal vises særskilt hensyn til for å unngå 
forringelse av naturtypens utbredelse og økologiske tilstand. I Nordreisa er slåttemark og slåttemyr 
aktuelle utvalgte naturtyper.  

FOR-2009-06-22-961: Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved 
nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. 

FOR-2009-09-04-1167: Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

FOR-2011-03-25-335:Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen 

T-1497: Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 

T-6/09: Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 

Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven (Sametinget 2010) 

Temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven. Statens Landbruksforvaltning 
(2012) 

T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss (2005) 

Kjerneområde landbruk – Veileder (2005) 

Temaveileder: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven (2009) 

 Lokale forskrifter 

FOR-2011-02-18-172: Forskrift om vern av Navitdalen landskapsvernområde/Návetvuomi 
suodjemeahcci/Navetanvuoman suojeluala, Kvænangen kommune, Troms  
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FOR-2011-02-18-171: Forskrift om vern av Kvænangsbotn landskapsvernområde/Bađaávžži ja 
Gearbbet suodjemeahcci/Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala, Kvænangen kommune, Troms  

FOR-2007-03-14-410: Forskrift om snøskuterløyper, Kvænangen kommune, Troms  

FOR-2004-06-04-842: Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 1, Skorpa - 
Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning, Kvænangen kommune, Troms  

FOR-1983-04-22-875: Forskrift om fredning for Bekkamyra naturreservat, Kvænangen kommune, 
Troms  

 Regionale planer 

Fylkesplan for Troms 2010-2013 (Troms – vilt, vakkert og vått) 

Eldrepolitisk handlingsplan for Troms 

Tilgjengelighet for alle – Handlingsplan for universell utforming i Troms fylkeskommune 2009-2013 

Folkehelse, idrett og friluftsliv – Handlingsplan for Troms 2008-2013 

Fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms 

Fylkesdelplan for kystsonen 

Fylkesvegplan 2010-2019 

Handlingsplan for gang- og sykkeltilrettelegging i Troms 2011-2020 

Ungdommens transportplan 

Økonomiplan 2011-2014 – Tid for å satse 

Handlingsplan for klima & energi i Troms 

Regionalt utviklingsprogram for Troms 2010-2013 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Troms fylke (2010) 

Regional plan for landbruk i Troms (2014) 

 Interkommunale føringer 

Kommunedelplan for klima og energi i Nord-Troms 2010-2014 

Nord-Troms strategier 2006 – 2015 

Omdømmeprosjektet Nord-Troms 

 Kommunale føringer og retningslinjer 

Friluftsområdekartlegging vedtatt av formannskapet 9. mai 2012. 

Kystsoneplan 2013-2028 vedtatt av kommunestyret 11.mars 2015.  


