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Støtte til interkommunalt prosjekt, Lyngshestlandetlandet 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune sier nei til deltakelse i prosjekt Lyngshestlandet.  
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagte saksopplysninger om prosjektet der Kvænangen kommune inviteres med en 
kostnad på kr 20 750 til dekning av forprosjektet.  
Troms fylkeskommune har innvilget kr 186 750 som er 48,1% av totalbudsjettet. Det forutsettes 
at alle inviterte kommuner (9 stk) klarer å finansiere opp sin del. Hvis ikke, krever dette søknad 
om endring av prosjektet. Det medfører da også ny behandling i Troms fylkeskommune. 
Balsfjord kommune har i sitt vedtak stilt krav til fullfinansiering fra alle kommunene i henhold 
til prosjektsøknaden. Status så langt er at Balsfjord, Karlsøy og Tromsø har innvilget. Lyngen, 
Kvænangen, Kåfjord og Nordreisa har uttrykt seg positive, mens Storfjord og Skjervøy har 
negative vedtak (men det er bebudet ny runde i disse to kommunene). Det er gjort en positiv 
innstilling i regionrådet, men denne saken skal behandles av de respektive kommunene.  
Fra regionrådet opplyses det at regionrådet og kommunene kun skal være med i forprosjektet. 
Det legges opp til at man må finne ny prosjekteier og andre til å være med på finansiere 
prosjektet videre.  
Vurdering 
På en måte er det viktig at Nord-Troms regionen står sammen om prosjekter som er viktige for 
hele regionen. Dersom ikke alle kommunene har positive vedtak, de måtte endring sin søknad 
og det må bli ny behandling i fylkeskommunen og de kommunene som allerede har sagt ja. 
Det kommer dog mange prosjekter som vi blir invitert med i, og vi må gjøre noen prioriteringer. 
Dette prosjektet starter med et forprosjekt (FP) på ett år og er tenkt videre med et hovedprosjekt 
(HP) på 3 år. Deretter vil det bli en driftsfase dersom FP og HP faller godt ut. Selv om det er 
tenkt at regionrådet og kommunene ikke skal være med videre, kan det fort bli slik at man kan 
bli dratt med videre når man først har gått inn i et slikt prosjekt.  
Dette prosjektet har kun svært marginal betydning for oss. I vårt arbeid med utvikling av 
næringsliv, reiseliv, kultur og annet i kommunen er ikke ting rundt Lyngshesten noe sentralt 
tema. To andre kommuner har også allerede sagt nei.  
Dersom vi skulle velge et positivt vedtak, bør det formuleres på følgende måte:  
1) Kvænangen kommune støtter Lyngshestlandet med kr 20 750 som omsøkt. 
2) Beløpet belastes konto .............. 
3) Det forutsettes et samarbeid med Nord-Norsk Hestesenter.  



Saksopplysninger  

Søker er Nord-Troms Regionråd DA. Initiativtaker er Lyngshestlandet ved Birgit D. Nielsen. CVen 
til Nielsen ligger ved søknaden. Overskriften på søknaden er Søknad - Bedriftsrettet-
/etablererstøtte.  

Det omsøkte prosjektet har som mål å «(...) initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av 
regionen ved å bruke lyngshesten i næringsvirksomhet» (fra søknaden). 

Et annet mål som er beskrevet i søknaden er: «Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over 
truede husdyrarter og regionen er etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, 
stolthet og kunnskap hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til 
landbruk, helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner.»  

Prosjektmålene er også beskrevet slik:  

Prosjektmål  

«Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en kunne 
vurdere om:  

 interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall og 
kjøp/salg 

 det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med lyngshest 
 lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner 
 det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest innafor 

landbruk og helse 
 det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen 
 om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen (opprinnelse, 

kultur) 

Det er beskrevet flere mål i denne søknaden: 

 Prosjektet må få oversikt over status i dag i forhold til antall hester, bedekningstall og 
omsetning av hester reiselivsaktører andre næringsdrivende synlighet, kunnskap i 
befolkninga 

 Prosjektet må etablere kontakter/nettverk med relevante 
 samarbeidsparter/kompetansemiljøer i regionen og i våre naboland på Nordkalotten, for 

å utvikle felles prosjekter. 
 Prosjektet må søke finansiering for noen mindre, gjennomførbare prosjekter i 

forprosjektperioden. 

I Målselv ligger Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest, tidligere Nord-norsk hestesenter, 
som er finansiert over statsbudsjettet for å ivareta lyngshesten.   

På nasjonalt nivå jobber Norsk hestesenter for hesterasene. NHS har et overordnet ansvar for 
hesteavlen i Norge og er finansiert av Rikstoto etter satser fastsatt av Landbruks- og 
matdepartementet.   

Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, har en underavdeling som kalles for Norsk 
genressurssenter. Senteret overvåker det som forgår av avl for våre husdyr og har et spesielt øye 
på våre truede arter. Hvert år utgis Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter - Status for 
bevaringsverdige husdyr, skogtrær og nytteplanter. Disse henter tall om hesteavl fra Norsk 
hestesenter. 

I nøkkeltallene for 2017 kan vi lese om hesteavl av våre fire bevaringsverdige hesteraser, 
dølahest, fjording, kaldblodstraver og lyngshest. Fra 1989 til 2017 ser utviklingen slik ut: 

 



 
Lyngshesten har hatt en liten oppgang, mens Fjordingen har opplevet en svært dramatisk 
nedgang. Begge rasene er alvorlig truede med antall føll på rundt 100-120 i året.  

Nordnorsk hestesenter sluttførte i 2011 et prosjekt med tittelen: Initiering og koordinering av 
bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms og i Nord-Norge. 
Prosjektet hadde en undertittel som lyder: Styrking og videreutvikling av Nord-Norsk 
Hestesenter som kompetansesenter for nordlandshest/lyngshest og hest.   

Søknaden har følgende budsjetter som bakgrunn: 

Kostnadsplan  

Arbeidsgruppe arbeidstimer á 350,-/timen 51 800 

Bevertning 5 000 

Innsamling av informasjon 20 000 

Møtelokaler 5 000 

Prosjektledelse 240 000 

Reiser 30 000 

Timer prosjektmøter 36 750 

Sum kostnad 388 550 

 

Finansieringsplan  

Tilskudd 8 kommuner á 20.750 166 000 

 

Troms fylkeskommune 201 800 

Tromsø-næringsfond 20 750 

Sum finansiering 388 550 
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Samarbeidsavtale mellom Kvænangen kommune og Troms politidistrikt 

Administrasjonssjefens innstilling 
Foreliggende samarbeidsavtale mellom Kvænangen kommune og Troms politidistrikt 
godkjennes.  
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagte samarbeidsavtale, som er et utkast til en forpliktende samarbeidsavtale mellom 
Kvænangen kommune og Troms politidistrikt.  
Mål med samarbeidet:  
Samfunnsutviklingen kjennetegnes ved at verden knyttes tettere sammen og norske forhold 
påvirkes i langt større grad av hendelser langt utenfor landets grenser. Den teknologiske 
utviklingen går raskt og kriminaliteten lokalt påvirkes i større grad av utenforliggende faktorer. I 
takt med dette vil også publikums forventninger til politiet og andre samfunnsaktører endre seg. 
Politi, kommuner og samfunnet for øvrig står overfor store utfordringer som betinger et 
kriminalitetsforebyggende fokus.  
Forebygging av kriminalitet handler både om forhold i det brede lag av befolkningen og tiltak 
rettet direkte inn mot grupper, individ eller situasjoner med høy risiko. Kommunen har ansvaret 
for en rekke oppgaver av stor betydning for forebygging av kriminalitet som barnehage, grunn-
skole, barnevern, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og kontroll med alkoholomsetning. Det 
forutsettes at kommunen aktivt etterspør og anvender kunnskap for å bidra til et best mulig felles 
situasjonsbilde.  
Politiets hovedoppgave er å forebygge og motvirke straffbare handlinger. Politiet skal også 
organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke forhold som utløser ulovlige 
handlinger eller tilstander.  
Vi skal sammen skape både faktisk trygghet og trygghetsfølelse blant publikum. Dette krever en 
kommune som satser systematisk på å unngå kriminalitet og et politi som er operativt, synlig og 
tilgjengelig etter publikums behov. Igjennom et felles situasjonsbilde av kriminaliteten skal 
politiet og kommunen sammen jobbe kunnskapsbasert med forebyggende strategier. Politiet og 
kommunen skal legge til rette for tverretatlig samarbeid og involvere samfunnsaktørene 
igjennom politiråd og politikontakter.  
Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 
samfunnssikkerhet.  



Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra 
til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv og frivillighets-
sektoren.  
Hovedoppgaver i politirådet:  
 Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til 
samhandling og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført.  
 Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig 
forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn.  
 Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta 
kriminalitetsforebygging og trygge lokalsamfunn.  
 Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter.  
 Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige 
organisasjoner/interesseorganisasjoner.  
 Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale kriminalitetsbildet, 
felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og målrettede forebyggende tiltak 
knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.  
 Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid, beredskap og 
samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen disse temaene.  
 



Post Kvænangen

Fra: Mads Holsbø Eriksen <mads.holsbo@politiet.no>
Sendt: 29. august 2018 10:36
Til: Post Kvænangen

Emne: Samarbeidsavtale.

Vedlegg: Kvænangen Samarbeidsavtale mellom  xx  kommune og Troms politidistrikt (2).docx

Til Kvænangen kommune v/ ordfører

Det vises til samtale med ordfører i Kvænangen kommune, den 19.06.18.

Vedlagt følger et utkast til en forpliktende samarbeidsavtale mellom Kvænangen kommune og Troms
politidistrikt. Formålet med avtalen er beskrevet i selve avtalen.

Politimesteren i Troms ønsker å ha avtalen underskrevet av begge parter innen utgangen av oktober
2018, fortrinnsvis før 15.10.18.

Det er derfor viktig at avtalen blir behandlet i kommunen, og at kommunen kommer med evt. innspill i

god tid før signering.

Hvis kommunen ønsker avtalen behandlet i politirådet, før den skrives under på, må dette også skje
innen fristen for signering.

Mads Holsbø Eriksen

Seksjonsleder

Seksjon for etterretning og forebygging

Nord-Troms Lensmannsdistrikt

Troms politidistrikt

Tlf. 77 76 43 OO
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1. Mål med samarbeidet:

Samfunnsutviklingen kjennetegnes ved at verden knyttes tettere sammen og norske forhold påvirkes

i langt større grad av hendelser langt utenfor landets grenser. Den teknologiske utviklingen går raskt

og kriminaliteten lokalt påvirkes  i  større grad av utenforliggende faktorer. I takt med dette vil også

publikums forventninger til politiet og andre samfunnsaktører endre seg. Politi, kommuner og

samfunnet for øvrig står overfor store utfordringer som betinger et kriminalitetsforebyggende fokus.

Forebygging av kriminalitet handler både om forhold idet brede lag av befolkningen og tiltak rettet

direkte inn mot grupper, individ eller situasjoner med høy risiko. Kommunen har ansvaret for en

rekke oppgaver av stor betydning for forebygging av kriminalitet som barnehage, grunnskole,

barnevern, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og kontroll med alkoholomsetning. Det forutsettes

at kommunen aktivt etterspør og anvender kunnskap for å bidra til et best mulig felles

situasjonsbilde.

Politiets hovedoppgave er å forebygge og motvirke straffbare handlinger. Politiet skal også

organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke forhold som utløser ulovlige handlinger

eller tilstander.

Vi skal sammen skape både faktisk trygghet og trygghetsfølelse blant publikum. Dette krever en

kommune som satser systematisk på å unngå kriminalitet og et politi som er operativt, synlig og

tilgjengelig etter publikums behov. lgjennom et felles situasjonsbilde av kriminaliteten skal politiet og

kommunen sammen jobbe kunnskapsbasert med forebyggende strategier. Politiet og kommunen

skal legge til rette for tverretatlig samarbeid og involvere samfunnsaktørene igjennom politiråd og

politikontakter.

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte Samarbeidsforum for det lokale

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med

samfunnssikkerhet.

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til

involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv og frivillighetssektoren.

Hovedoppgaver i politirådet:

0 Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til

samhandling og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført.

0 Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig

forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn.

0 Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta

kriminalitetsforebygging og trygge lokalsamfunn.

0 Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter.

0 Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige

organisasjoner/interesseorganisasjoner.
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0  Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk  i  det lokale

kriminalitetsbildet, felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og

målrettede forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.

Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid,

beredskap og samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen

disse temaene.

2. Deltagelse og organisering:

Politirådet er som et minimum sammensatt av representanter fra ledelsen i kommunen og ledelsen i

lokalt politi, hvor begge parter kan forplikte egne organisasjoner.

Minimum faste medlemmer: 4

Kvænangen kommune:

Ordfører  i  Kvænangen kommune.

Rådmann i Kvænangen kommune

I tillegg kan kommunen selv utnevne faste representanter til politirådet, dette kan være ledere av

kommunale etater eller politiske representanter.

Nord-Troms Iensmannsdistrikt:

GDE leder( tidligere Iensmann).

Politikontakt for Kvænangen kommune.

Andre kontaktpersoner:

Til aktuelle saker kan partene ta med fagpersoner til saksfremlegg eller som observatør. Dette kan

være representanter fra kommunale etater, aktuelle seksjoner i lensmannsdistriktet, næringslivet,

frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner eller andre offentlige etater.

Det avholdes minimum 2 møter i året. Ved oppdukkende behov kan rådet møtes på kort varsel.

Agenda til møtene sendes ut seneste 1 uke før møtet avholdes. Politirådets sekretariatsfunksjon blir

ivaretatt av Kvænangen kommune. Det utarbeides referat som arkiveres.

3. Lokale :nål og oppfølging:

Basert på en felles situasjonsforståelse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet

for perioden blitt enige om følgende satsningsområder.

0  Vold og seksuelle overgrep mot barn
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o Samarbeid og samordning av innsats slik at vold og seksuelle overgrep mot barn

forebygges í alle samfunnslag.

0  Forebyggende tiltak knyttet til barn og unge.

o Rusforebygging og oppfølging av barn og unge i risikogrupper.

0  Beredskap og krisehåndtering

o identifisere samarbeidsområder innenfor beredskap og samfunnssikkerhet.

0  Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

o Utvikle handlingsveileder for samarbeid og følge opp denne for felles forebyggende

innsats.

I  Kontaktpersoner—politi: RadikaIiseringskoordinator og politikontakt.

0  Felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping.

o Samarbeid og samordning av innsats.

I  Kontaktpersoner —politi: Næringslivskoordinator og politikontakt.

0  Skjenking og ruspolitikk

o Forebygge overskjenking og bruk av illegale stoffer, skjenking til mindreårige, vold og

ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen.

Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for det tverretatlige

samarbeidet. Politirådet skal bidra til et best mulig felles situasjonsbilde som grunnlag for de tiltak

som iverksettes innen kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap.

I lys av satsingsområder og innhentet kunnskapsgrunnlag, skal politivedtektene jevnlig revideres, slik

at strategiske satsninger også gjenspeiles her.

I den grad utfordringene berører næringsliv/organisasjoner/etc., skal også de involveres i arbeidet.

SLT-koordinator, politíkontakt eller andre utpekte ansvarlige fra kommunen, gis ansvaret for at

anbefalinger i politirådet blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre.

4. Operativt samarbeid igjennom SLT - modellen

SLT står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal

samordne rus og kríminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og

unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og

faggrupper. Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeid.

Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale

enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket. Når sektorene

møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og blir kjent med hverandres arbeidsmåter

og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes

inn tidligere, mer presist - mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

Politiråd organisert etter SLT-modellen består av tre nivåer:
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1. Politirådet - det strategiske/styrende nivået. Her møter politisk og administrativ ledelse fra

kommunen og politiet regelmessig for å formulere mål og prioriteringer for rus og

kriminalitetsforebygging og innlemme dette i eget planverk.

2. Arbeidsutvalget- det koordinerende nivå. Her møtes personer med ressurs- og personalansvar

tverrfaglig for å avdekke problemer og utfordringer og sette inn ressurser for målrettet innstasi

tråd med rammene fra politirådet.

3. Det utførende nivå. Dette nivået omfatter førstelinja - de som har ansvaret for å gjennomføre de

tiltakene politirådet og arbeidsutvalget har besluttet.

SLT-koordinator er drivkraften  i  denne organiseringen og sikrer at alle som driver med rus og

kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og

samordner sine tiltak. Vedkommende skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen.

Troms politidistrikts ønske er at alle kommuner i Troms bør jobbe etter SLT-modellen - enten hver

for seg eller i samarbeid.

4. Politikontakten

Politirådet må sammen finne formen på politikontakt funksjonen og hvordan man praktisk oppnår

best mulig ordning. Politikontakten er spesielt viktig i de kommuner som ikke har lokalt

lensmannskontor. Politikontakten skal være tilstede i kommunen etter avtale med den enkelte

kommune.

Hovedoppgaver:

0 Sørge for daglig oppfølging av helhetlig kriminalitetsforebyggende strategi.

0 Være kontaktpunkt mellom politi, befolkningen og de ulike aktørene i kommunen.

0 Gi råd om å følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.

0 Presentere politiets etterretningsprodukter for kriminalitetsbilde og sammenholde dette

med kommunens egne analyser og funn.

0 Etablere kontakt med andre offentlige myndigheter og næringsliv.

0 Politikontakt for Kvænangen kommune er: Mads Holsbø Eriksen, seksjonsleder seksjon for

etterretning og forebygging i Nord-Troms lensmannsdistrikt.

0 Politikontakten er til daglig lokalisert ved Nord-Troms lensmannsdistrikt.

0 Politikontakten møter fast påfølgende:
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5. Politiets tjenestetilbud

Nord-Troms lensmannsdistrikt har ansvar for polititjenesten i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy,

Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner, med totalt ca. 15960 innbyggere. Lensmannsdistriktet har

tre tjenestesteder: Storslett, Skibotn og Skjervøy. Hovedsetet er på Storslett. Seksjon for forvaltning

og sivil rettspleie er lokalisert til Storslett. Seksjon for politipatrulje, seksjon for etterretning og

forebygging og seksjon for etterforskning er fordelt på Storslett og Skibotn. Tjenestestedet på

Skjervøy vil bemannes av en politipatrulje innen for de åpningstidene som er beskrevet.

Ved kontorene på Storslett og i Skibotn vil det være daglig polititjeneste med aktive patruljer, som

skal håndtere oppdrag og etterforskning i hele regionen. Nord-Troms lensmannsdistrikt har en

kombinasjon av aktiv patruljetjeneste og beredskapsvakt i regionen. Slik vil politiet kunne respondere

på oppdrag i regionen hele døgnet, også utenfor kontorenes åpningstid.

Åpningstider og sted

0 Nordreisa lensmannskontor, Storslett: Mandag og onsdag 0800-1500.

Tirsdag, torsdag og fredag 0900-1400.

En dag med åpningstid til kl. 18 kommer.

0 Lyngen lensmannskontor, Skibotn: Mandag til fredag 0900-1400.

0 Skjervøy lensmannskontor: Tirsdag og onsdag 1000-1400.

Tjenestetilbud

Nordreisa lensmannskontor - hovedsete for sivil rettspleie og forvaltning:

0 Passutstedelse og dokumenter for utlendinger (timebestilling)

0 Sivil rettspleie (forliksråd, samt namsmann inkludert gjeldsordning)

0 Hittegods

0 Dødsfallsmeldinger (herunder veiledning arv og skifte)

0 Mottak og videreekspedering av diverse forvaltningshenvendelser (våpen, kjøresedler, utlending

m.v.)

0 Aktive politipatruljer.

0 Alle etterforskningsoppgaver.

0 Alle oppgaver innenfor etterretning og forebygging.

Lyngen lensmannskontor:

0 lva retar majoriteten av etterforskningsoppgaver.

0 Oppgaver knyttet til forebyggende og etterretning.
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Aktive politipatruljer.

0  Mottak og videreekspederlng av diverse forvaltningshenvendelser (dødsfall, våpen, kjøresedler,

utlending m.v.)

Skjervøy lensmannskontor

0  Aktiv politipatrulje, med etterforskerkompetanse til stede to dageri uken.

Mottak og videreekspedering av diverse forvaltningshenvendelser (dødsfall, våpen,

kjøresedler, utlending m.v.)

UP patrulje for tiden stasjonert ved kontoret.

6. Kunnskapsgrunnlag

Tverretatlig kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for målrettet

samarbeid med lokalsamfunnet. Analyser av lokale kriminalitetsområder er viktig og politirådet skal

bidra til felles kunnskapsdeling som gir et felles kunnskapsgrunnlag for samarbeidet.

Både kommune og politi skal ta i bruk teknologi og prioritere aktiviteter som skal sikre kriminalitets

forebyggende tilstedeværelse på digitale plattformer/møteplasser.

Det anbefales at alle kommuner forplikter seg til å gjennomføre en ung-data undersøkelse.

"7l. Forpliktelser

Kommunen og politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger som politirådet fatter.

Beslutninger må fattes som konsensusvedtak. Partene binder ellers bare sin egen organisasjon i

forhold til tiltak.

Tiltak og aktiviteter må samordnes på best mulig måte for å øke kvaliteten på trygghetsskapende og

kriminalitetsforebyggende oppgaver.

Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot avdekkede

kriminalitetsutfordringer og tiltak iverksatt innen beredskap og samfunnssikkerhet.

Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.
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8. Gyldighet:
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GDE leder

Dato :
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Ordfører
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Forslaget til kommuneplanens arealdel er bearbeidet i flere runder og over mange år. Arealplan 
har vært ute 2 ganger til høring og offentlig ettersyn (2015 og 2017). Merknads- og 
innsigelsesbehandling som har vært en del av planprosessen er sammen med plandokumentene 
vedlagt saksframlegget.  
 
Ved sluttbehandlingen av arealplan anmodes det spesielt til å gå igjennom vedlegg 7 i 
saksdokumentene Vedlegg 5 – Merknads- og innsigelsesbehandling etter 2. gangs høring. Her 
er endringer i plandokumentene dokumentert. Endringer er gjennomført med bakgrunn i 
mangler, feilretting og revidering av plandokumentene på generelt grunnlag og gjennom 
merknads- og innsigelsesbehandling. 
 
Kommuneplanens arealdel  
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for hvilke 
retning man ønsker at kommunen skal utvikle seg i. Kommuneplanen består av en samfunnsdel 
og en arealdel. Gjeldende arealdel er fra 1995. Ideelt skal arealdelen bygge på godkjent 
samfunnsdel. Men da det ikke foreligger en slik del, er det i planbeskrivelsen gjort noen 
drøftinger og strategivalg ut fra ønsket samfunnsutvikling i Kvænangen.  
 
En arealdel består av kart, planbeskrivelse og planbestemmelser. Kartet og planbestemmelsene 
er de juridiske dokumentene som har rettsvirkning i forhold til saksbehandling og nye tiltak. 
Planbeskrivelsen med vedlegg inneholder generelle vurderinger og en konsekvensutredning av 
nye innspill. 
 
Formålet med arealplanen er å vise hvor i kommunen ulike typer bebyggelse kan skje og hvilke 
arealer som av ulike grunner ikke ønskes utbygd på grunn av forhold som landbruk, reindrift, 
kulturminner, skredområder, natur- og friluftsområder med mer. Planen skal vise en langsiktig 
retning for positiv utvikling av Kvænangen. Målet er å stabilisere og reversere 
befolkningsutviklingen, bla med legge til rette for attraktive boligområder i trygge og gode 
nærmiljøer. Planen skal også legge til rette for økt næringsutvikling og utvikling av annen 
aktivitet som krever areal.  Arealdelen skal være et overordnet styringsdokument som gir 
rammer for arealdisponeringen i kommunen i tiden som kommer. Planen har en tidshorisont 
frem til år 2030, men vurderes rullert i henhold til den til enhver tid gjeldene planstrategi for 
Kvænangen kommune. 
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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. Gjeldende arealdel ble 

vedtatt 18.10.1995.  

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 framtidige utfordringer Kvænangen 

kommune står overfor. Det er definert egne 

satsingsområder, mål og utviklingsstrategier 

for kommunen. Disse danner basis for de 

konkrete tiltak som er tatt med i arealdelen.  

Planbestemmelsene gir de nødvendige 

presiseringene når det gjelder arealformålene 

i planen. Retningslinjene utfyller 

bestemmelsene. Plankart og 

planbestemmelser er juridisk bindende. Planer  

 

 

 

 

og saker som bryter med formålene i 

plankartet samt bestemmelsene, må begrunne 

dispensasjonen. 

Det er et mål at den framlagte arealplanen 

skal være et nyttig verktøy for å videreutvikle 

kvænangssamfunnet. 

Kommuneplanens arealdel har vært på 1. 

gangs høring høsten 2015 og 2. gangs høring 

våren 2018.  

Endringer i dokumentene gjennom 

planprosessen (planbeskrivelse, 

planbestemmelser og -retningslinjer, KU, ROS-

analyse og plankart) er gjort etter vurderinger 

og analyser. Spesielt har det vært viktig å se 

arealbruken i lys av overordnete strategier, og 

da først og fremst innenfor formålet 

fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål, 

som er to omfattende formål i planen. 

 

 

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik 

Administrasjonssjef Frank Pedersen 
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1.  Plandokumentene 
Arealplanen består av følgende dokumenter: 

o Planbeskrivelsen med vedlegg 

o Plankart 

o Planbestemmelser 

Planbeskrivelsen: 

 Kapittel 2 beskriver hovedtrekkene innenfor de ulike temaer i kommunen.  

 Kapittel 3 gir oversikt over ulike føringer som ligger til grunn for utarbeidelse av planen.  

 Kapittel 4 konkretiseres utfordringene og formulerer mål og strategier.  

 Kapittel 5 beskriver planforslaget og innspill gitt til planarbeidet.  

 Kapittel 6 vurderes de samlete konsekvensene av planen.  

 Kapittel 7 omhandler hensynssoner 

 Kapittel 8 gir oversikt over områder med formål.  

Plankartet:  

Viser hva som kan bygges hvor. 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. 

De fleste hensynssoner er vist på plankartet. 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. 

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 
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Planbestemmelsene:  

Planbestemmelsene er verktøyet som kommunen bruker i behandling av plansaker, byggesaker og 

spørsmål om deling av enkelttomter, m.m. Bestemmelsene er juridisk bindende. 

Konsekvensutredning (KU):   

Konsekvensutredningen skal avdekke potensielle farer og risikoforhold ved et areal/område, samt 

gjøre rede for konsekvenser for øvrige verdier; herunder bruk av naturressurser og verneverdier, m.m. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS): 

Risiko- og sårbarhetsanalyse danner grunnlaget for konsekvensutredningen. ROS-analysen skal gi et 

risikobilde av potensielle naturhendelse og hendelser knyttet til virksomheter og øvrig menneskelig 

aktivitet. 

Merknads- og innsigelsesbehandling: 

Innspill, merknader og innsigelser som er kommet inn og behandlet gjennom planprosessen er godt 

dokumentert. 

  

Kommuneplanens 
samfunnsdel

(ikke utarbeidet)

Kommuneplanens 
arealdel

Planbeskrivelsen

VEDLEGG 1: 
Merknadsoversikt og 

sammendrag - etter 1. 
gangs høring

VEDLEGG 2: 
Konsekvensvurdering (KU)

VEDLEGG 3: Areal ROS

VEDLEGG 4: 
Merknadsbehandling -
etter 1. gangs høring

VEDLEGG 5: Merknads- og 
innsigelsesbehandling 
etter 2. gangs høring

Plankartet

Plankart

Temakart

Planbestemmelsene

 

Grafisk oversikt over kommuneplan dokumentene 
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2. Hovedtrekk og utfordringer 

 Arealbruk i Kvænangen 
Kvænangen kommune 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. 15 % av landområdene er vernet som natur- og landskapsvernområder.  

Kvænangen kommune strekker seg fra Brynilen i nord, dvs. fra den ytterst forblåste kyst til Kautokeino 

kommune i sør. 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)

 

 Kvænangssamfunnet – noen hovedtrekk   

 Kommunikasjoner og veien over Kvænangsfjellet 

E-6 er den viktigste transportåren, der Kvænangsfjellet er en flaskehals. Stadige kolonnekjøringer og 

stenginger skaper store problemer for kommunen og den øvrige regionen. For ytre del av kommunen 

båttransport eneste mulighet. Det jobbes for øke regulariteten over Kvænangsfjellet, og konkrete 

forbedringstiltak er igangsatt. Også reguleringsplanarbeidet med tunnelløsninger er i framdrift (tre 

tunneler). Første tunnel kan stå ferdig i løpet de nærmeste årene, avhengig av bevilgninger. 
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Overskuddsmasser kan ikke påregnes i første omgang da disse blir brukt i de øvrige strekningene av 

veiprosjektet. Men det kan ev. bli overskuddsmasser til bruk for kommunen fra tunnelen på 

kvænangssiden. 

 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 bygdene Jøkelfjord, 

Alteidet, Badderen, Sørstraumen, Kjækan og Kvænangsbotnen. I ytre deler av kommunen er det 

fortsatt fast bosetting på Spildra med turistvirksomhet. Segelvik har 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. På midten av 1970-tallet hadde 

kommunen over 2000 innbyggere. Per 1. januar 2016 var tallet 1231. De siste årene har folketallet 

vært relativt stabilt.    

 Sesongbeboere i Kvænangen- reindriftutøvere 

Kvænangen er en viktig reindriftskommune med fem reinbeitedistrikter i vår-, sommer- og 

høstsesongen.  I følge tall fra Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift, har rundt 400 personer 

sommerboplass i kommunen. Under oppholdet i Kvænangen gir disse et løftet bruk av tjeneste- og 

aktivitetstilbud i kommunen, og er viktige kunder for lokalt næringsliv. 
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 Næring og sysselsetting 

 De fleste jobber i offentlig sektor 

Over 60 % 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 2015 tall. (Kilde SSB) 

Oversikten viser at hver fjerde sysselsatte i Kvænangen jobber i helse- og omsorgsektoren.  

Statistiske tall viser at det de siste fem 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 fem årene. 

 Mange gründere 

Det private næringslivet i Kvænangen er sammensatt av mange småbedrifter. Over 90 % av bedriftene 

sysselsetter kun eier eller mindre enn fire personer. Over 70 % av bedriftene i Kvænangen er 

enkeltpersons-foretak. Det betyr at de fleste er sin egen arbeidsgiver og har skapt sin egen arbeidsplass 

ut ifra tilgjengelige ressurser og muligheter i lokalmiljøet. 

 Jordbruk og skogbruk 

Jordbruket er og har vært en viktig levevei for folk i Kvænangen, ofte i kombinasjon med fiske eller 

annen næringsvirksomhet. Vi har enkelte store bruk, i stor grad så må det sies at vi har en 
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småbruksstruktur. En stor andel av befolkningen bor derfor på landbrukseiendommer. Jordbruket har 

vært igjennom store omstillingsprosesser, som har resultert i at den næringsmessige driften har blitt 

nedlagt på mange gårdsbruk. Det er likevel vanlig med småskalaproduksjon av grønnsaker, poteter og 

jordbær til eget bruk. På tjue år er antall bruk med husdyrproduksjon redusert fra 50 til 10. Kommunen 

har i dag to melkeprodusenter i tillegg til sju bruk med kjøttproduksjon; sau, gris og storfe. 

Småfenæringa har 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 negativ utvikling. 

I 2016 ble det søkt produksjonstilskudd på 2500 dekar, som er en reduksjon på bortimot 50 % på 20 

år. Kvænangen har store arealressurser som gir muligheter for vekst. Det er bred politisk enighet om å 

styrke landbruket. 

Kvænangen er en av tre barskogkommuner i Nord-Troms som har hatt – og har – kommersiell drift på 

den naturlige furuskogen. Totalt utgjør det produktive skogarealet ca.  140 000 dekar. Det hogges noe 

tømmer og ved for salg. Tømmeret blir foredlet på det lokale sagbruket og noen gårdssager. 

Hovedtyngden av hogst er for tiden hogst av ved til husbehov.  

Skogen er en voksende ressurs, og det stående volumet er sterkt økende. Som følge av kraftig uttak av 

furuskogene i forbindelse med 2. verdenskrig, 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 en relativ stor dekningsgrad av skogsveier i det produktive skogsarealet. Det er bygd ca. 10 km 

med skogsbilveier og 17 km med traktorveier til skogbruksformål i Kvænangen. I tillegg finnes det en 

rekke andre private veier som er bygd til andre formål, og som også har nytte for skogbruket. 

 Oppdrett og fiskeri  

Næringsvirksomhet innenfor kystsonen består av tradisjonelle fiskerier og havbruk. Kystsoneplanen 

for Kvænangen kommune (2013–2028) ble vedtatt våren 2015. Planen har som mål 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. I 2017 er det 24 registrerte fiskere i fiskermanntallet (14 i A- manntallet og 10 i B-manntallet). 

Det er 18 registrerte fiskefartøy. 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 vært stabilt 

på ca. 200 tonn.  
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Oppdrett er en næring i vekst i kommunen. Marine Harvest AS er den eneste aktør i denne sektoren i 

kommune. Det er økning både i produksjonsvolum og antall ansatte. 

 Kraftproduksjon  

Kvænangen kommune er en kraftkommune med store anlegg i Kvænangsbotn. Det produseres 27 GWh 

strøm i dette anlegget. Dette gir både eiendomsskatt, naturressursskatt og store beløp i 

konsesjonskraft til kommunekassa. Det er også bygd ut småkraftverk på Alteidet, og det planlegges 

nye småkraftverk i kommunen. Et apropos her er at kommunen bør være bevisst sumvirkningen av alle 

småkraftverkene sett under ett. Effektivisering av de gamle kraftverkene vil trolig bidra positivt i et 

miljøperspektiv.  

 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 senere i forbindelse med tunnelbygging og øvrig veiarbeid i Kvænangsfjellet. Det 

er økt aktivitet i forbindelse med bygging av 420 kV-linje gjennom kommunen.  

 Reindrift 

I Kvænangen kommune er reindrift en viktig næring store deler av året. Det går 30 000 rein på beite 

gjennom sesongen og 400 personer tilknyttet næringen har registrert sommerboplass i kommunen.  

Aktiviteten sommerstid bidrar til økt lokal handel, naturressursene benyttes, tradisjoner holdes i hevd, 

og kulturmøter og hendelser knyttet til reindrifta - som for eksempel samling og flytting (herunder 

pramming og vuojahit («svømming») - kan være begivenhetsrike opplevelser for fastboende, 

besøkende og turister.  

Det er skapt felles arenaer for fast- og sesongboende, blant annet med den årlige Verddè turneringen 

i fotball som finner sted i Burfjord.  

 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. 

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. 
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 Natur –turisme og opplevelsesaktiviteter 

Naturen og landskapet er en av Kvænangen kommunes store forse. Her kan man holde på med «mangt 

og meget» i særdeles varierte og vakre omgivelser. 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 om vinteren ved å utvikle aktiviteter knyttet til 

nordlyset, skiturer, mørketidsopplevelser, hundekjøring og skuterturer som reiselivsprodukter.   

 Næringer i tilbakegang  

Næringer som har gått kraftig tilbake, eller som har forsvunnet helt, er gruvedrift, stein-/skiferbrudd, 

fiskeindustri og jordbruk.  

 Nye næringer – bergverk og mineralutvinning  

Flere firmaer har undersøkelsestillatelse i Kvænangen, i Burfjord, Nabar, Flintfjellet, Badderen-Kjækan 

og i Reinfjord. 

 Skoler, barnehager, kultur- og idrettsanlegg 
Kvænangen har i dag en barne- og ungdomsskole i Burfjord. Det er ikke videregående skole i 

Kvænangen, og alle ungdommer reiser bort i 16-årsalderen for å ta utdanning. Kvænangen 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 har de en fotball-binge og lysløype. På Alteidet finnes en 

liten lysløype og en skibakke, m.m. Det er samfunnshus/ grendehus i alle bygder. 

 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. 

 Folkehelse i arealplanlegging 
Kommunenes ansvar for å fremme folkehelse gjennom sine virkemidler er hjemlet i lov om 

folkehelsearbeid. Loven understreker at folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal 

samfunnsutvikling. Kommunen skal fremme folkehelse i oppgaver og virkemidler kommunen er tillagt, 

herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  

Kvænangen kommune har utarbeidet en helseoversikt (analysearbeid). Denne ble vedtatt i 

kommunestyret 27.06.2018. I følge folkehelseloven skal en slik oversikt være utgangspunkt for 



16 
 

planstrategi og kommuneplaner som utarbeides i henhold til plan og byggingsloven. Det forutsettes at 

folkehelseutfordringer skal være en del av kunnskapsgrunnlaget i all kommunalplanlegging. 

Kvænangen kommune skal våren 2017 gjennomføre kartleggingen og vil implementere den 

informasjonen i planleggingsarbeid.  

Folkehelseinstituttet skriver at et godt miljø kan fremme helse, for eksempel ved å oppmuntre til fysisk 

aktivitet og sosial kontakt. I arealplanleggingen er det spesielt viktig å tilrettelegge for grøntarealer, 

uteområder og uformelle møteplasser. I tillegg er det spesielt viktig at det er mulig å gå og sykle daglige 

kortere avstander mellom hjem og skole/jobb uten fare for liv og helse. Her er trafikksikkerhet og gang- 

og sykkelveier/snarveier et nøkkelelement. 

 Samferdsel, veier og havner  
E6 går i gjennom kommunen, så kommunikasjonen sørover og nordover er god. Regulariteten over 

Kvænangsfjellet er, som nevnt, en utfordring om vinteren.  

Gode havner er en forutsetning for bosettingen ute på øyene og i de veiløse bygdene. Det er i dag 

kaianlegg i Valanhamn, Rakkenes, Reinfjorden, Jøkelfjord, Dorras og Kjækan, og fiskerihavner i Spildra, 

Segelvik, Badderen og Burfjord. 

 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 tre kirker og tre 

kirkegårder i bruk. Kirkegårdene er på Nordstraumen, Storeng og Skorpa.  

 Kulturminner og kulturmiljø 
Kvænangen er rik på historie og kulturminner. De første bosetningene kom for 10–12 tusen år siden. 

De fleste steinaldertuftene som er påvist i Kvænangen er fra yngre steinalder (3–4 tusen år f. Kr.) Folket 

var veidefolk eller halvnomader som flyttet med årstidene.  

Ifølge kulturminnesøk er det registrert 486 kulturminner i Kvænangen, derav er 333 fredet. På øya 

Spildra er det en mengde forhistoriske minner og kulturelle skatter, og det er igangsatt skjøtselsarbeid.  

Kulturminner og kulturmiljø er arv fra tidligere slekters liv og virke, og ny arealbruk skal søke og ivareta 

disse verdiene slik at sammenhengen mellom før og nå ikke går tapt, og kunnskap forsvinner. 

Kvænangen har mange samiske og norske kulturminner spredt over hele kommunen. Noen er 

avdekket, men de langt fleste ligger gjemt under jordoverflata. Alle faste kulturminner fra før år 1537 

er automatisk fredet etter kulturminneloven. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk 

fredet etter samme lov.  
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Kulturminnene er historiefortellere. Det være seg tuft etter fangebrakke i Veidal i Reinfjorden, gravfelt 

i Kjøllefjord, bosetningsområde på Spildra eller Sekkemo, hellegroper, bjørnegroper, 

mangeromstufter, byggverk som viser liv levd.  

Lite, nesten ingenting, stod att etter nedbrenningen høsten 1944. Bare kirka på Skorpa, Gerbikstua og 

Kvænangsstuene, herunder Limpahytta.  

Kulturmiljøer og bygninger, viktige for Kvænangen samfunnet sin historie, er bygningene på Slettnes i 

Jøkelfjorden, kultursti (under etablering) på Spildra med tilhørende objekter, lakserøykeriet på Kaasen 

gård, moloen i Segelvik, vannsaga i Navit, kulturstien i Kvænangsbotn med tilhørende objekter.  

Spor etter dem som har levd før oss, gjør oss i stand til å forstå nåtid og framtid gjennom fortid. Disse 

sporene kan, om vi vil, gi oss nyttige perspektiver.  

 Landskap og verneområder   
Landskapet i Kvænangen kommune er variert og spenner fra de alpine Kvænangstindene til de flate 

innlandsskogene i Kvænangsbotn, fra småknausete områder til åpne vidder, fra lune viker og vide 

fjorder, øyer, vann, elver og breer. Landskapet har med andre ord mye å by på innenfor relativt korte 

avstander. 

Kommunen har totalt fire verneområder innunder kategoriene naturreservat og landskapsvern. Disse 

er: Navitdalen landskapsvernområde, Kvænangsdalen landskapsvernområde og Skorpa– Nøklan – 

Høyholman landskapsvernområde samt Bekkamyra naturreservat.  

 Varig verna vassdrag   
Vi finner seks varig verna vassdrag med tilhørende nedbørsfelt i kommunen: Navitelva, Kvænangselva, 

Nordbotnelva, Badderelva, Burfjordelva og Skalsaelva.  
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3. Arealplanprosess og planbehov 
Kvænangen kommune har gjennomført arbeidet med ny revidert arealdel til kommuneplan i 

samarbeid med Nord-Troms plankontor.  

Kystsoneplan for Kvænangen, som ble vedtatt våren 2015, har en del tiltak som også strekker seg inn 

på land. Disse tiltakene er i stor grad innarbeidet i arealdel til kommuneplan. 

 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 tydelige vilkår for planlegging. 

 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  

 Kommunal planstrategi 

Utgangspunktet for arbeidet med denne planen er planstrategi, vedtatt av kommunestyret i sak 6/12 

den 17.4.2012.  I planstrategien ble det vist til at Kvænangen kommune i fremtiden vil stå overfor 

følgende hovedutfordringer: 

1. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er en prioritert planoppgave. 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. 
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Kommunestyret har vedtatt planstrategi for 2016-2019, i sak den 21.09.2017. I denne perioden 

prioriteres planarbeid generelt.  ute til høring høst 2016. Planstrategiens handlingsplan ble revidert og 

vedtatt våren 2018. 

 Kystsoneplan og arealdel til kommuneplan (landdelen) 

Kystsoneplanen legger føringer for bruk av landarealer i kystsonen og vice versa. Sjødelen og landdelen 

er (kartteknisk) sydd sammen for lettere og mer hensiktsmessig bruk når planene skal benyttes i 

kommunens videre planarbeid og i enkeltsaker.  

 Næringsutviklings- og stedsutviklingsprosjekter 

Kvænangen kommune har gjennomført og deltatt i flere lokale og regionale utviklingsprosjekter de 

siste årene. Tema i prosjektene har vært samfunns- og næringsutvikling basert på lokale ressurser og 

fortrinn.  

Informasjon og prosesser fra disse prosjektene har bidratt med viktig kunnskapsgrunnlag til dette 

planarbeidet.  

 RUST – Nord-Troms Ungdomsråd  

Kvænangen kommune er med i RUST (Regional ungdomssatsing i Nord Troms) 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. Disse føringene ligger til grunn for arealbruken i kommunen.  
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Når det gjelder de nasjonale forventningene, er det klare krav å ta klimautfordringene alvorlig i 

arealplanleggingen. Det samme gjelder naturmangfold og folkehelse.  

 Medvirkning 
Formannskapet er kommunens planutvalg og styringsgruppe for planarbeidet. Under utarbeidelsen av 

første høringsutkast ble det avholdt møter med lokale arbeidsgrupper, reindrifta, barn og unge via 

«Barnetråkk», næringsaktører samt en temadag i kommunestyret. Samlet har det vært en bred 

medvirkningsprosess. Det vises til vedlagt framdriftsrapport i kapittel 10 for en nærmere beskrivelse. 

 Innspill fra lokale arbeidsgrupper 

Politisk sammensatte arbeidsgrupper har jobbet med følgende tema: 

 Bolig/ fritidsbebyggelse/ fritid  

 Næring / ny vekst og infrastruktur  

 Kommunesenterutvikling 
 

To arbeidsmøter i gruppene ble gjennomført, og det var enighet om at hele kommunen bør være i 

bruk, og at kommunen fortsatt skal være et selvstendig bo- og arbeidsmarked. Det betyr at de som bor 

i kommunen, også skal ha muligheter for å ha sin arbeidsplass her.  

Utviklingsmuligheter er innen primærnæringer; landbruk, skogbruk og fiske samt 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 ble understreket 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 

Det ble også innhentet innspill fra de ulike sektorene om arealbehov til planlagt utvikling.   
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4. Utfordringer, mål og strategier 
 
Kvænangen står foran en del veivalg som vil være avgjørende for å videreutvikle seg til en bærekraftig 

og selvstendig kommune inn i fremtiden. 

Grunnleggende faktorer er at folk trives i kommunen både når det gjelder boforhold, tjenestetilbud og 

arbeidsplasser. Så langt synes manglende arbeidsplasser som den største utfordringen.  

Arealdel til kommuneplan skal 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.  

I dette kapittelet diskuteres målsetninger, problemstillinger og strategier i forhold til arealbruk og 

arealformål i arealplanen. 

 Bolig  
Kvænangen kommune ønsker å 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 dette trekkes frem som viktige 

trivselsfaktorer i kommunen. Folk i bygdene både skaper verdier av naturressursene og holder 

tradisjonene i hevd.  

 Utfordringer – boliger 

I gjeldende arealplan (1995) er det kommunale boligfelt i Burfjord, Badderen og på Alteidet. Det er ca. 

20 ledige tomter i de regulerte boligfeltene. 

I de andre bygdene er ikke boligområdene regulert som boligfelt, men boligene er bygd i linjer langs – 

eller i klynger – i tilknytning til offentlig vei, 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.  
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Det bygges 1–2 boliger i året i Kvænangen.  Kvænangen kommune har gratis boligtomter i regulerte 

boligfelt som virkemiddel til boligbygging i kommunen.  

Kommunal regulering av boligfelt og tilrettelegging for infrastruktur, er en mulig strategi for å kunne 

styre hvor det skal bo folk. Slik regulering er kostnadskrevende, da det 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.  

En annen utfordring i Kvænangen i forhold til boliger, 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. I 2014 ble bygde kommunale 

utleie leiligheter, to i Badderen og to på Alteidet. I 2018 er 5 nye leiligheter i Burfjord ferdigstilt etter 

Hamarøy-modellen og 5 nye forventes ferdigstilt 2019. Det er fortsatt mangel på leiligheter til leie i 

Kvænangen.  

I noen områder fryktes det at fritidsboliger overtar boligmarkedet i Kvænangen.  Mange fraflyttede og 

ubebodde landbrukseiendommer (med boliger) blir brukt som fritidseiendommer av arvinger og 

etterkommere, eller blir solgt til fritidsbruk.  Kvænangen kommune ønsker å ha en eierstruktur som 

fører til økt næringsutvikling og legger til rette for økt bosetting. Målrettet bruk av konsesjonsloven 

kan bidra til å nå disse målene. Kvænangen kommune har utarbeidet Forslag til retningslinjer for 

praktisering av konsesjonsloven i Kvænangen, som er sendt på høring våren 2017. Hensikten er å bidra 

til en enhetlig politikk og bedre styring på bruk av landbrukseiendommer.  

I planstrategien for 2016-2019 er det vedtatt at de skal lages en temaplan for boligstrategi. Dette 

arbeidet er igangsatt 2016/2017, og strategien implementeres i kommuneplanens samfunnsdel og 

strategisk plan for næringsutvikling.  

 Drøfting og konklusjoner bolig 

Det er forholdsvis bra/god kapasitet i eksisterende regulerte felt, men nye områder til boligbygging 

bør likevel settes av i planperioden slik at arealer sikres. Deler av det regulerte feltet på Alteidet ligger 

i aktsomhetssone for skred, og i bygda legges derfor inn et nytt felt langs Moanveien. På Sætra er det 

behov for en økt tomtebuffer, her utvides eksisterende felt. I Burfjord settes av et nytt felt på 

strekningen utover til Omsnes/Sørkjosen.  I Burfjord sentrum skal det lages ny sentrumsplan. I denne 

planen skal mulighet for arealer til boligformål undersøkes. I tillegg settes det av arealer til et nytt felt 

i Jøkelfjord for å kunne dekke ev. økt etterspørsel i bygda. 
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For å imøtekomme behovet for leiligheter og variert botilbud, tillates det bygging av leiligheter i 

eksisterende boligfelt. Dette løses med dispensasjoner fra reguleringsplan. I de nye avsatte 

boligområdene skal det i utarbeiding av reguleringsplaner legges til rette for leiligheter. I ny 

sentrumsplan for Burfjord bør mulighetene for leilighetsbygg legges inn som premiss. 

Mulighet for å bo spredt og i bygdene, anses som en verdi som kommunen ønsker å opprettholde og 

videreføre. Søknader om oppføring av boliger i LNFR-områder behandles som enkeltsøknad i tråd med 

bestemmelsene. Det bør føres en liberal praksis, men likevel innenfor hensyn til ulike sektorinteresser 

og verneinteresser. 

Generelt tillates ikke hyttebygging i boligområder og boligfelt. Her bør det føres en restriktiv praksis. 

Når det gjelder Sørstraumen, se kapittel 4.8.2, er dette foreslått som kjerneområde for 

fritidsbebyggelse samt fritids- og turistformål, og her vil, i fall det blir en realitet, en sammenblanding 

med bolighus.  

 Nærings- og industriarealer  
Kvænangen kommune bør ha tilgjengelige arealer til nærings- og industrivirksomhet, både sjøbaserte- 

og landbaserte virksomheter. Det gjelder både nye etableringer og bedrifter som ønsker å utvide eller 

videreutvikle virksomheten. 

 Utfordringer – nærings- og industriarealer 

Kvænangen kommune har ikke egnede industriarealer for større etableringer. Kommunen meldte i 

2013 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, på grunn av kapasitet, lokalisering, manglende tilgang til sjø og begrenset plass. 

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 lagt opp til «evighetslagring» 

uten formell avklaring. 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, idretts- 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 
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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 etablerer småskala næringsvirksomhet på privat 

grunn, på gården eller i tilknytning til egen bolig. Utfordringene melder seg ved eventuelle utvidelser 

av virksomheten.     

 Drøfting og konklusjoner nærings- og industriarealer 

Et nytt industriareal med dypvannskai er utredet og avsatt på kartet. Fire alternativer er vurdert ut fra 

definerte kriterier. Disse er konsekvens utredet. Labukta på Alteidet er vurdert som det beste 

alternativet.   

Behovet for å legge ut nye arealer til nærings- og industriformål er noe usikkert all den tid at mye av 

det arealet som allerede finnes er dårlig /lite effektivt utnyttet. Første prioritet er å rydde opp, 

avgrense og sette i stand de eksisterende arealene. Avgrensing mot tilgrensende formål må strammes 

opp og defineres. Reell bruk av arealer, samt leieavtaler, bør gjennomgås, og disponering av 

næringsarealene tilpasses næringenes behov. Det settes ikke av flere områder til nærings- og 

industriformål av dette slaget i planen. 

Når det gjelder tunnelmasser fra tunnelutbygging, er det noe usikkert hvor mye og når denne ev. blir 

tilgjengelig.  

 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 420 kV-linjen. 

 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. 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 
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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 pågår leting etter 

verdifulle mineraler i flere områder i kommunen.  Det er ikke avsatt arealer for mineralutvinning i 

fjellområder i denne planen. Det er likevel næringer som har stort verdiskapingspotensial, og det vil 

normalt være ønskelig å sette av nødvendig areal til slike næringer når det eventuelt blir satt i gang 

drift på noen av forekomstene. Drivverdighet og arealbehov er foreløpig noe uvisst. Arealavklaringene 

bør derfor løses gjennom egne planprosesser, men det er viktig å ta høyde for dette i øvrig 

arealdisponering slik at det ikke settes i verk tiltak som vanskeliggjør fremtidig mineralutvinning.    

 Primærnæringene - 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 – kjerneområder, utfordringer og strategier 

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. 

Konkrete kriterier som er benyttet:  

 Viktig kulturlandskap 

 Gode beitemuligheter (lite rovdyr) 

 Store arealer av god kvalitet og god arrondering 

 Arealer godt egnet til nydyrking 

 Drivverdig skog 

 Aktive produsentmiljøer i området 

Følgende områder er definert som kjerneområder for landbruk: 

Spildra 

Avgrensning: Hele Spildra. 
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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 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 – Løkeng 

Avgrensning: Fra og med Sørkjosen til og med Løkeng 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 Bekkamyra 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.  
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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.  

I Kvænangen er hyttebygging i ekspansjon, og man frykter å tape arealressurser til dette formålet og 

at denne utviklingen vil medføre 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.   
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 Reindrift – særverdiområder, utfordringer og strategier 

Det er fem reinbeitedistrikt med vår-, sommer- og høstsesong i Kvænangen kommune: 

 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) 

Den arealmessige og fysiske infrastrukturen i reindriften består av utmarksbeite, trekk-, flytt- og 

drivingsleier, slakte- og merkeplasser, prammingsplasser, kalvings-, luftings-, brunst- og parrings 

områder, gjerder, sommerboliger og gjeterhytter på fjellet. 

Reindriften er en næring med stort arealbehov. Ulike former for inngrep i disse arealene gjør at 

naturgrunnlaget for næringen stadig reduseres. Reindriftens største utfordring på lang sikt er å sikre 

arealer som danner dette naturgrunnlaget.  

Slik vil det i områder med flere arealinteresser kunne oppstå konflikter. Konflikter innad i reindriften 

ved områdeovertredelse, sammenblanding og økt beitepress, grunneiere som merker økt beitepress 

fra rein på egen innmark, utbyggingsinteresser som ikke får realisert flere utbygginger og 

friluftsinteresser som får begrenset sin aktivitet i utmarken.  

Sentrale områder i reindriften blir omtalt som reindriftens særverdiområder og minimumsbeiter. 

Særverdiområder er områder av essensiell betydning for rein og reindriftsutøvere, og som da 

reindriften er helt avhengig av for å opprettholde den nomadiske driftsformen. Minimumsbeiter er det 

årstidsbeitet som begrenser distriktets reintall. Inngrep i reindriftens særverdiområder og 

minimumsområder vil kunne være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften og skal derfor ha et 

spesielt fokus i arealplan.  

Særverdiområder: 

 Kalvingsland 

 Flyttlei 

 Områder i og ved reindriftsanlegg 

 Brunstland 

 Sentrale luftingsområder 

Særverdiområder er markert som hensynssoner i plankartet. Hensynssonene er hentet fra 

Reindriftskart (reindriftens arealbrukskart). Områdeavgrensingene er veiledende som 
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informasjonsmateriale og må ikke sees på som absolutte avgrensninger da kvaliteten på kartdata kan 

variere.  

På møtene med reinbeitedistriktene ble det ytret et behov for egnede arealer til 

sommerboliger/gjeterhytter. Dette gjaldt i Burfjord, nord for Burfjord (Alteidet og i Jøkelfjord) og i 

ytterfjordene (Orda og Silvetnjárga). I Badderen er det gitt dispensasjon til bygging av gjeterhytte i det 

gamle grustaket. Etablering av 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 bygd to gjeterhytter. Utover det er det ikke avsatt områder for 

reindriftsboliger /gjeterhytter. Det er behov for flere gjeterhytter i reindriften. Det er 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 suvenirer. 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.  

Strategier: 

 Fokus på tidlig dialog i arealsaker. 

 Arbeide for at reindrift og lokal utvikling skal gå hånd i hånd. 

 Begrense utbygging på reindriftsarealer, med særlig hensyn til særverdiområder og 

minimumsbeite.  

 Fremme samisk kultur og samfunnsliv, samt tilrettelegge for tilleggsnæring. 

 Fritids- og turistformål  
Kvænangen kommune har lagt 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 – fritids- og turistformål  

Reiselivsnæring, kulturnæringer og servicenæringer har vekstpotensial i Kvænangen. 

Attraksjonsanalysen som Telemarksforskning har gjennomført, viser at besøksattraktiviteten i 

Kvænangen er i positiv utvikling.  
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Potensialet er der for denne næringen, men den største utfordringen er å kunne profesjonalisere 

næringen, øke kunnskapen, ha tilgang til tilstrekkelig kapital for investering som må gjøres.  

Vekst i disse næringene forutsetter at det er attraktivt å besøke kommunen, og ikke minst at det er 

godt tilrettelagt med hensyn til informasjon og tilgjengelighet generelt.  

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. Førsteinntrykket av kommunen blir preget av dette. Spørsmålet 

er om det skal tillates eller i hvilken grad det skal tilrettelegges for fri oppstilling/camping. Drifts- og 

ansvarsforhold i forhold til slike anlegg er uavklart. 

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 

å stille seg opp hvor som helst, vil det kunne oppfattes som et signal på avvisning, og at gjester/turister 

ikke velkommen. Tilrettelagte plasser «inviterer» til et ev. lengre 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 Baddereidet og Burfjordlandet (Storenga). Klubben i Badderen er et mye brukt område, men 

på parkeringsplassen er det kun informasjonstavler og ingen annen tilrettelegging.  

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 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 ønsker også skuterløyper, som kan brukes som et tilbud og produkt i reiselivet.   

 Drøfting og konklusjoner fritids- og turistformål 

Forslag til arealdel til kommuneplan har satt av nye arealer til fritids- og turistformål, samt gitt 

muligheter for utvidelse av eksisterende. I disse arealene inngår også oppstillingsplasser for caravaner 
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i tilknytning til bl.a. eksisterende campingplasser. Så alt i alt er det ikke så mange helt nye områder 

som er avsatt i høringsutkastet. 

Likevel er behovet for profesjonalisere og øke markedsføringen for Kvænangen som fritids- og 

turistkommune. Tanker om å knytte seg til Visit Lyngenfjord og/eller Visit Alta/Finnmark er en aktuell 

strategi. 

Det er også satt av arealer til parkering i utfartsområder. Når det gjelder de øvrige strategiene, som 

skilting, informasjonstavler, avfallshåndtering, sanitærforhold, etc., er dette driftstekniske forhold som 

må ivaretas som del av kommunens øvrige drift. 

Fylkesmannen og Troms fylkeskommune har stilt spørsmål ved markedet er stort nok for en slik satsing 

på fritid og turisme som høringsutkastet tilsynelatende legger opp til.  

 Fritidsbebyggelse  
Hyttebygging/fritidsbebyggelse skal bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i Kvænangen. 

I arealdel fra 1995 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 ca. 100 ledige tomter i de regulerte feltene. Det bygges i gjennomsnitt 6–7 hytter i 

året. 

 Utfordringer og strategier – fritidsbebyggelse  

Kvænangen har over lengre 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. Den første 

typen er de som har flyttet fra kommunen, og barna til dem som har flyttet. Disse 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 kan komme i konflikt med landbruks- og reindriftsinteresser.  Utmarksressurser som 

skog, beite og nydyrkingsareal er nødvendige arealer for landbruk og reindrift. Et hyttefelt genererer 

også økt bruk av naturen i området rundt hyttefeltet.  

 

 Drøfting og konklusjoner – fritidsbebyggelse 

For å kunne sikre muligheter for fritidsbebyggelse og samtidig ivareta andre interesser/utfordringer, 

lanseres ideen om kjerneområder for fritidsbebyggelse. Kjerneområder utpekes for å løfte fram de 
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gode arealene for fritidsbebyggelse, og der konfliktnivået med andre interesser synes å være minst. 

Følgende kjerneområder defineres:  

 Jøkelfjordeidet 

 Sandnesdalen 

 Kjækan/Storbukta 

 Sørstraumen 

I kjerneområdene skal det områdene utvikles med god kvalitet. Reguleringsplanarbeidet skal se over 

eiendomsgrensene, og det skal utarbeides felles plan for å ivareta helheten, og for å oppnå de beste 

løsningene.  

Sørstraumen er noe spesiell på den måten at dette legges ut i planen som et kombinasjonsområde. 

Mange grunneiere «rører» på seg samtidig. Da er det viktig at ikke enkeltprosjekter bare slippes løs.  

De øvrige feltene fra arealdel 1995 beholdes i planen.  

 

 Kommunesenteret og bygder 
Kvænangen kommune skal ha levende bygder og et sterkt sentrum. Kvænangen kommune skal et 

kommunesenter som har tilbyr nødvendige tjenester til befolkningen. Som nevnt i kapittel 2, skal det 

være bo- og arbeidsplasser i hele kommunen. Kvænangen kommune defineres som selvstendig bo- og 

arbeidsmarked.  

Fylkesplanen for Troms understreker at kommunesentrene skal utgjøre grunnelementet i den 

regionale 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.  

Bygdene/grendene er naturlige sosiale møteplasser, og det er viktig å legge til rette for bosetning, 

videreføring og utvikling av stedbundne næringer og arbeidsplasser, grøntområder og områder for 

friluft og rekreasjon. 

 Drøfting og konklusjoner – kommunesenter og bygdene 

Ny sentrumsplan for Burfjord sentrum skal utarbeides. I dette planarbeidet skal det legges til rette for 

attraktive møteplasser for opplevelser og aktiviteter, muligheter for flere leilighetsbygg skal 

undersøkes, og videre utvikling for næringer som naturlig hører hjemme i sentrum, samt at næringer 

med behov for sjøtilknytning ivaretas. Sentrumsarealer skal ikke benyttes til plasskrevende 
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virksomheter, lager, etc. Burfjord sentrum har mye ledig areal fordi arealene er uhensiktsmessig 

utnyttet. 

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. Boliger i LNFR-

områder tillates gjennom dispensasjoner, gitt visse vilkår. 

Det legges også ut nytt boligfelt i Jøkelfjord og på Alteidet.  

Det legges til rette for gode møteplasser for kultur, idrett- og friluftsopplevelser og aktiviteter i hele 

kommunen. 

I store trekk vil ikke nye utbyggingsområder i planen være til ulempe for primærnæringene. 

 Fritid og rekreasjon – folkehelse  
Kvænangen kommune ønsker tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og sosiale møteplasser i nærmiljøene. 

Grønne områder og sosiale møteplasser inkluderer og skaper trivsel og trygghet, og bør prioriteres.   

 Utfordringer og strategier 

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. Det er viktig å sikre allmenne friluftsområder, 

legge til rette for bruk av friområder, sikre trygg utfartsparkering ved viktige attraksjoner, 

severdigheter og utfartsområder. I tillegg er skilting og informasjon sentrale element. 

Områder for rekreasjon er viktige både i forhold til målene i folkehelsesatsingen, men også i forhold til 

mål om økt verdiskapning i turisme og reiseliv. 

 

Forsøpling og kjøring utenfor vei i enkelte friluftsområder påpekes som et problem.    

 

Strategier – rekreasjon og folkehelse 

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 og attraktive for alle typer brukere ved å: 

a. Legge til rette for universell utformete friluftsområder/friområder  
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b. Lage turløypekart for kommunen 

c. Skilte turområde og turstier  

d. Gjøre tiltak for håndtering av forsøpling og kjøring utenfor etablert vei 

e. Tilrettelegge for parkeringsmuligheter ved utfartsområder  

f. Utarbeide egen plan for scooterløyper   

 

 Drøfting og konklusjoner – rekreasjon og folkehelse 

I planen er det avsatt arealer til friområde, utfartsparkering og ulike idrettsanlegg.  
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5. Oversikt over revidert planforslag 

 Inndeling av områder 
Kommunen er delt inn i 8 underområder: 

1.  Storeng - Alteidet - Jøkelfjord  
2. Burfjord 
3. Stajord - Kviteberghalvøya 
4. Badderen - Sørstraumen - Kjøllefjord - Kvænangsfjellet 
5.  Navit - Sørfjordbotn – Toppelbukt - Ytre Lillestraumen 
6.  Kvænangsbotn - Sekkemo 
7. Spildra - Skorpa - Nøklan 
8. Reinfjorden - Olderfjorden - Segelvik 

 Formål 
Arealformålene fordeler seg på følgende hovedkategorier med underkategorier, jf. Nasjonal 

produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister: 

1. Bebyggelse og anlegg 

o Boligbebyggelse 

o Fritidsboligbebyggelse 

o Sentrumsformål 

o Forretninger 

o Offentlig eller privat tjenesteyting 

o Fritids- og turistformål 

o Råstoffutvinning 

o Næringsbebyggelse 

o Idrettsanlegg 

o Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 

o Uteoppholdsareal 

o Grav- og urnelund (kirkegård) 

o Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

o Veg 

o Havn 

o Parkeringsplasser 

o Trasé for teknisk infrastruktur 

o Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur-traséer 
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3. Grønnstruktur 

o Naturområde 

o Friområde 

 

4. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

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

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

 

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

o Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

o Småbåthavn 

o Fiske 

o Friluftsområde 

o Drikkevann  

o Naturområde 

o Ferdsel 

o Friluftsområde 
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6. Planens samlede konsekvenser for miljø og samfunn 

 Naturmangfold 
Planen legger opp til at det skal være vekst og utvikling. Det planlegges derfor med mål om å bygge 

ned nye arealer, og det legges til rette for mer ferdsel i naturen gjennom tilrettelegging av 

utfartsparkeringer, skilting og informasjon. Dette vil gi mer slitasje på naturen og økende forstyrrelse 

av dyrelivet. Planen tar likevel store grep for å styre utbyggingen til avgrensa områder, og omfanget av 

spredt utbygging søkes redusert. Byggeområder er også søkt plassert på arealer der 

miljøkonsekvensene er minst mulig.    

 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.  

I eksisterende bebygde områder som ligger under marin grense og samtidig med muligheter for usikker 

grunn (jf. bl.a. områdene nevnt ovenfor), skal stor aktsomhet vises ved graving, masseforflytting, etc.  

 Landbruk 
Samlet sett kan økt fritidsbebyggelse og økt fritid- og turismesatsing få både negative og positive 

effekter på landbruket. Områdene som nå ligger inne i planen, etter merknadsbehandlingen, berører i 

liten grad landbruks- og skogsarealer direkte. Det er spesielt områdene som ligger i landbrukets 
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kjerneområder og ellers på dyrka mark, produktiv skog eller beiteområder som påvirkes av ulike former 

for økt fritidsaktivitet.  

Men økt aktivitet kan også gi muligheter for å omsette mer av lokalproduserte varer og tjenester, og 

dermed gi økt verdiskaping og flere inntektsmuligheter for aktører innen næringen. Det kan legge 

grunnlag for videre drift, bosetting og livskraftige lokalsamfunn i bygdene. Andre lovverk som 

konsesjonslov, jordlov og skogbrukslov er viktige virkemiddel for å få til en god ivaretakelse av 

landbrukets produksjonsressurser. For eksempel kan aktiv bruk av disse lovene motvirke bruk av 

landbrukseiendommer og bolighus i bygdene som fritidsbolig og feriested, noe som kan virke 

prisdrivende og gjøre det vanskeligere for dem 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 knyttet til gårdsdrift styres til arealer der de negative konsekvensene er minst 

mulig.   

 

Strategien med utpeking av kjerneområder for fritidsbebyggelse er et grep som kan stanse videre 

forringelse av landbrukseiendommer og de driftsmessige ulempene. Strategien, om den overholdes, 

gir et signal om at det satses, ikke overalt og tilfeldig, men i de minst konfliktfylte områdene.  

 

Planen gir grunnlag for å opprettholde dagens landbruk og den ivaretar mulighetene for økning i 

produksjonen av landbruksprodukt og utvikling av tilleggsnæringer.   

 Reindrift 
De øvrige områdene i høringsutkastet, der reindrifta ble direkte berørt, er tatt ut av planen gjennom 

merknadsbehandling. Sett under ett, med tanke på omfanget av fritidsbebyggelse, områder avsatt til 

fritids- og turistformål, samt utfartsparkering, er likevel de samla konsekvensene for reindrifta 

betydelig. I tillegg kommer økt aktivitet både som konsekvens av eksisterende område og at nye er 

lagt til. Innbyggere og tilreisende bruker naturen mer nå enn før, dette gir også økt belastning. 

Som nevnt i kapittel 6.3 er utpeking av kjerneområder for fritidsbebyggelse en strategi som kan gi 

mindre press på arealene, som reindrifta er avhengig av, i årene som kommer. 

Hensynet til reindrifta er først og fremst ivaretatt ved å unngå lokalisering av nye utbyggingsområder/-

tiltak på plasser der de fører til oppstykking av landskapskorridorer eller store ubebygde områder. Med 

noen unntak er de fleste utbyggingsområdene lokalisert i tilknytning til eksisterende bebyggelse og 
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infrastruktur. Utfartsparkeringene er i stor grad lagt der parkeringer allerede eksisterer, men utvidelse 

av disse arealene kan gi flere besøkende inn i reinbeiteområdene. 

 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 inngrepsfrie 

områder 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.   

 Kulturminner og kulturmiljø 
Nye formålsflater er i hovedsak forsøkt styrt unna kjente kulturminner. Planen vil, med ett unntak, på 

overordnet nivå, ikke medføre vesentlige konsekvenser for kulturminner. Det presiseres likevel at 

verken samiske eller norske kulturminner eller kulturmiljø er detaljvurdert i planen, og disse 

forholdene må avklares nøyere på reguleringsplannivå. 

Det nevnte unntaket er Sørstraumen, der området på sjøsiden av E6 er ett av fire områder utpekt som 

kjerneområde for fritidsbebyggelse. Her er det mange kulturminner som må ivaretas i utarbeidelse av 

reguleringsplan. Formålet her er forslått som en kombinasjon av hytter og fritids- og turismeformål, 

samt bolig. 

 Landskap 
Nye områder avsatt i planen medfører i hovedsak ikke store landskapsinngrep. Noen 

utbyggingsområder vil likevel vises i landskapet, og noen mer enn andre, selv om synlighet ikke 

nødvendigvis er en negativ konsekvens. I Jøkelfjord nevnes Isbresenteret, på Jøkelfjordeidet nevnes 

hyttefeltet i Mikaltind. I Labukta vil nytt industriområde vises relativt godt fra andre sida av sundet og 

inngrepet vil berøre skogsområdet mellom E6 og sjøen. Sørstraumen ligger eksponert, men ny 

bebyggelse her må lokaliseres nennsomt i tråd med eksisterende. Fritidsbebyggelse i Storbukta vil ha 

noe fjernvirkning, men dette området vil ligge i nær tilknytning til eksisterende utbygde områder.  
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Områder for råstoffutvinning vil påvirke landskapet. Mange av disse er gamle brudd som blir stadfestet 

i plan, men som krever reguleringsplan ved ev. utvidelse. Ved utvidelse skal etterbruk og istandsetting 

bli en del av reguleringen. 

 Støy, støv og forurensning 
Kommuneplanen legger til rette for bolig- og fritidsutbygging, ny etablering og vekst i næringsliv, 

industri og massetak. Virksomhetene i seg selv eller den økte trafikken kan være potensielle kilder til 

støy, støv og annen forurensing. Dette skal konsekvens vurderes i 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. 

 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. Kvænangen kommune er i gang med revidering av frilufts 

kartleggingen jfr. ny veileder fra Miljødirektoratet M98-2013 Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder. Det jobbes mot å ferdigstille dette arbeidet i løpet av 2019. I tillegg har kommunen 

jobbet med en kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur som ferdigstilles høsten 2018.  

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, 

severdigheter og utfartsområder er prioritert for å øke tilgjengelighet og ivareta sikkerhet.   
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 Næring 
Arealene til tradisjonelle næringsformål, avsatt i 1994-planen ble videreført i høringsutkastet. Dette er 

omfatter et betydelig omfang. Disse arealene er i hovedsak ikke regulert, bortsett fra noe i Burfjord 

sentrum og i Badderen. Et nytt område settes av i Labukta. Dette for å ta høyde for at større 

etableringer kan lande i kommunen. 

Planen åpner også for videreutvikling av turistbasert næring gjennom ulike former for areal til 

utleieenheter, campingplasser ol. Satsingen på turisme er ønsket og blir vurdert til å ha livets rett da 

kommunen har et bredt spekter av naturbaserte opplevelser å tilby. Dette gir, og kan gi, økt 

verdiskaping og sysselsetting i framtida. Men om næringen ikke profesjonaliseres noe mer, kan noen 

tog gå, og resultatet av satsingen kan bli middelmådig både i kvalitet og innhold.   

 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, gitt vilkår at sikkerheten 

med tanke på skredfare ivaretas. Badderen utvides noe. Et nytt område settes av på Alteidet. Det 

avsettes 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. 

 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 

bilavhengig. Innbyggere i bygdene har store kjøreavstander for å dekke daglige målpunkt 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.  



42 
 

 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 fritidsbebyggelse skal samles i regulerte felt. Det er 

ikke avsatt områder for spredt fritidsbebyggelse. 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.  

Strategien kjerneområder for fritidsbebyggelse er et grep som, om den følges, kan gi kommunen 

verktøy for å styre. 

I planen fra 1995 lå det inne et samlet 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 ble i høringsutkastet 

redusert med ca. 1450 dekar.  Dette omfatter deler av store areal som var avsatt på Meiland, 

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

ikke er bygget ut og som ikke synes realistisk/ønskelig ut fra samfunnssikkerhet, 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 

eksisterende campingplasser) ble avsatt av i høringsutkastet. I tillegg så er alle reguleringsplaner med 

fritidsbebyggelse videreført. I merknadsbehandlingen er noen tatt ut på bakgrunn av innsigelser. 

Planen vil likevel forsterke utviklingen i retning av å bli en «fritids- og hyttekommune».  

 Oppsummering og fremtidige utfordringer 
Ny arealdel 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 satt av arealer til nye reiselivsanlegg /utvidelse av eksisterende, fritidsbebyggelse og 

industriområder/næringsarealer. Planen stadfester også en rekke eksisterende bebyggelse/tiltak som 

er kommet til de siste tiårene uten plan, noe som gir en oppdatert oversikt over arealbruken i 

kommunen.  De forslåtte planbestemmelsene gir forutsigbare og trygge rammer for bl.a. 

byggesaksbehandling.  

Plan og bygningsloven skal fremme utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet, og for fremtidige 

generasjoner. Det har vært et utfordrende planarbeid å balansere de ulike hensyn. 
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7. Hensynssoner 
De fleste hensynssoner er vist på plankartet. For detaljert oversikt over sonene med bestemmelser 

henvises til plankartet og planbestemmelsene.  

 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 

klausuleringsbestemmelser fra Mattilsynet. 

Det har vært utredet flere nye områder for drikkevann. Dette er i hovedsak grunnvann. Disse 

potensielle fremtidige drikkevannskildene 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 

 

 Anlegg og installasjoner Kvænangen kraftverk- H 190 

Kraftverket har anlegg og installasjoner som rørgater, elveinntak, demninger, anleggsveier, kraftverk 

mm. som er markert i plankartet. De er spredt utover store områder og er lite synlige ei andre 

kartgrunlag, samtidig som de kan være av stor betydning for arealbruken. 
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 Faresoner 

 Ras- og skredfare – H 310 

Kvikkleire 

Det er ikke fortatt kvikkleirekartlegginger i kommunen. Vi har oversikt over kvikkleirefunn, men kun i 

form av kartpunkter. Undersøkelser gjort av Statens vegvesen fremkommer i konsekvensvurderingen 

og i Areal-ROS. For en rekke av de foreslåtte tiltak må det gjennomføres videre undersøkelser før tiltak 

kan igangsettes. For tiltak under marin grense, på marine avsetninger, og der kvikkleirefaren ikke er 

utredet, må det gjennomføres fagkyndig geoteknisk vurdering, og eventuelle områdestabiliserende 

tiltak 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 disse sonene. 

Bestemmelsene henviser til plan- og bygningslovens og TEK 17.  

 Flomfare 

Det er ikke foretatt flomsonekartlegging i kommunen. Flomfaren skal vurderes i forarbeidet til alle 

reguleringsplaner. Ved prosjektering av nye tiltak etter § 20-1 må det tas hensyn til mulig flomfare 

langs alle typer vassdrag. Hensynssoner – flomfare er satt til 50 eller 25 meter. Nærmere beskrivelse 

finnes i planbestemmelsene. Hensynssoner – flomfare er ikke avsatt på plankartet. 

 Skytebane 

Det er to skytebaner i kommunen, en for rifle og en for leirdue. I planen er de samlokalisert på Alteidet 

(Koppi). Sikringssone ivaretas på reguleringsplannivå.  

 

 Sone med angitte særlige hensyn 

 Kjerneområde for landbruk H 510 

  Kjerneområde 

H 510_1 Spildra 

H 510_2 Alteidet- Storeng 

H 510_3 Sørkjosen-Løkeng 

H 510_4 Burfjorddalen 

H 510_5 Nordstraumhalvøya 

H 510_6 Kvænangsbotn 

Kriterier for definering av kjerneområder: 

 Viktig kulturlandskap 

 Gode beitemuligheter (lite rovdyr) 
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 Store arealer av god kvalitet og god arrondering 

 Arealer godt egnet til nydyrking 

 Drivverdig skog 

 Aktive produsentmiljøer i området 

 Reindrift H 520 

Flytte- og trekkveier, reindriftsanlegg og samlingsområder er lagt inn på plankartet.  

 Frisiktsone veg  

Det er satt av en egen frisiktsone langs riks-, fylkes- og kommunale veger på 6 meter fra vegkant. 

Hensynssone er ikke kartfestet.  

 Verna vassdrag H 560 

I kommunen finnes 8 varig verna vassdrag:  

Verna vassdrag 

H 560_1 Skalsaelva 

H 560_2 Storelva (Burfjorden) 

H 560_3 Badderelva 

H 560_4 Nordbotnelva 

H 560_5 Kvænangselva 

H 560_6 Navitelva 

H 560_7 Reisavassdraget 

H 560_8 Alta-Kautokeinovassdraget 

 

Hensynssone (100 m) er lagt inn på plankartet fra sjøen til tregrensa. Sidevassdragene med 

hensynssone 50 m er ikke lagt inn på plankartet.    

 

 Båndleggingssone 

 Båndlegging etter lov om naturvern – H 720 

I Kvænangen kommune er følgende områder verna etter naturmangfoldlovens bestemmelser: 

Verneområder 

H 720_1 Bekkamyra naturreservat  

H 720_2 Kvænangsbotn 
landskapsvernområde  

H 720_3 Navitdalen landskapsvernområde 

H 720_4 Skorpa–Nøklan–Høyholman 
landskapsvernområde 
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 Høyspenningsanlegg H 370 

Hovedledninger for kraftforsyning er vist som hensynsone.  

 Kulturminner H 730 

I plankartet er det lagt inn hensynssoner rundt automatisk vernede kulturminner etter 

Kulturminnelovens § 4. Det er lagt inn 314 hensynssoner. 

 Reguleringsplaner H 910 
Vedtatte reguleringsplaner ligger som hensynssoner i plankartet med tilhørende bestemmelser. 
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8. Liste over områder i kommuneplanen  

 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 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 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 19  Jøkelfjord  1110  Boligbebyggelse  Nåværende 

B 20 Alteidet 1110 Boligbebyggelse Framtidig *) 

B 23 Burfjord 11 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 30  Burfjord 14 (Omsnes) 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 31 Jøkelfjord 3 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

*) Eksisterende virksomhet stadfestes i plan  

 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 Framtidig 

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 

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 
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BFR 14 Honka 1120 Fritidsbebyggelse Fremtidig 

BFR 19 Leirbukt 1 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 20 Leirbukt 2 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BFR 21 Navit 1 1120 Fritidsbebyggelse Framtidig 

BRF 26  Gåsnes 1120 

BRF 27  Mikkaltinden 
(endret avgrensning 
av BFR 03 gjør at 
halve området får 
status framtidig) 

1120  Fritidsbebyggelse Framtidig 

BRF 28  Sandnesdalen 3 1120  Fritidsbebyggelse Framtidig 

BRF 29  Sandnesdalen 4 1120  Fritidsbebyggelse  Framtidig  

 

 Sentrumsformål 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BS 01 Alteidet 1130 Sentrumsformål Nåværende 

BS 03 Badderen 1130 Sentrumsformål Nåværende 

BS 10 Burfjord 2 1130 Sentrumsformål Framtidig 

BS 11 Burfjord 3 1130 Sentrumsformål Framtidig 

 

 Forretninger 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BF 01 Badderen 1150 Forretninger Nåværende 

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 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 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 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 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 *) 
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BOP 32 Sørstraumen – 
Kvænangshagen Verdde 

1160 Offentlig eller privat tj.yting  Framtidig *)  

*) Eksisterende virksomhet stadfestes i plan  

 Fritids- og turistformål 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BFT 02 Alteidet camping 1170 Fritids- og turistformål Framtidig *)  

BFT 04 Sekkemo camping 1170 Fritids- og turistformål Framtidig *) 

BFT 05 Olgola 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 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 18 Kjækan 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BFT 19 Mikaltind  1170  Fritids- og turistformål  Framtidig 

*) Eksisterende virksomhet stadfestes i plan  

 Råstoffutvinning 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

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 10 Burfjord 3 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 11 Burfjord 4 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 12 Badderen 1 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 
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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 25 Dorras 1300 Næringsbebyggelse Framtidig*) 

BN 26 Badderen 4 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 27 Badderen 5 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 28 Badderen 6 1300 Næringsbebyggelse Framtidig *) 

BN 29 Kvænangsbotn 5 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 30 Kvænangsbotn 6 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 32 Labukta 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

 *) Eksisterende virksomhet stadfestes i plan.  

 Idrettsanlegg 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BIA 01 Alteidet Skytebane 
(riflebane) 

1400 Idrettsanlegg Nåværende 

BIA 10 Jøkelfjord 1400 Idrettsanlegg Nåværende 

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 – motocross 1400 Idrettsanlegg Framtidig 

*) Eksisterende virksomhet stadfestes i plan 

 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 
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 Grav- og urnelund (kirkegårder) 

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 

 

 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BKB 01 Sørstraumen  1800 Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål 

Framtidig 

BKB 03 Navit 1800 Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål 

Fremtidig 

 

 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 03 E6 Burfjord 2010 Veg Framtidig 

SV 04 E6 Badderen 2010 Veg Framtidig 

 

 Havn 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

SHA 02 NY Spildra 2040 Havn Framtidig *) 

SHA 03 NY Segelvik 2040 Havn Framtidig *) 

*) eksisterende virksomhet stadfestes i plan 

 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 05 Olgola 2080 Parkering Framtidig 

SPA 06 Sørstraumbrua 2080 Parkering Framtidig 

SPA 07 Nordbotn – Gerbikveien 2080 Parkering Framtidig  

SPA 08 Rundvannsbekken 2080 Parkering Framtidig  

SPA 09 Kvænangsbotn v/Saga 2080 Parkering Framtidig  
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SPA 10 Kvænangsbotn - 
Limpaveien 

2080 Parkering Framtidig 

SPA 11 Gardelvågen 2080 Parkering Framtidig 

SPA 12 Toppelbukt 2080 Parkering Framtidig 

 

 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 

GF 10 Alteidet 3040 Friområde Framtidig 

GF 14 Olgolanesset 3040 Friområde Framtidig 

 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 Nøklan 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 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 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 
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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 

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 

L 42 Badderen 5 5100 LNFR-areal for nødv. osv Framtdig 

 

 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 

VS 12  6230 Småbåthavn Framtidig 

 

 Fiske 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

VFI 01 Burfjord 6300 Fiske Framtidig 
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9. Framdriftsrapport/prosessbeskrivelse 
 

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 om Kulturtorget  Juni 2014  

    

2015 Møte med landbruksnæringa 19.02.2015  

 Møte med reindriftsnæringa i Kautokeino 24.02– 25.02  

 Møte med Planforum, Tromsø 26. 02. 2015  

 Møte med lokale arbeidsgrupper 04. 03. 2015  

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

 Behandling i Formannskapet 01.07.2015  

 Første gangs høring 16.10–01.12 Høringsfrist 01.12.15 

    

2016 Merknadsbehandling første høringsutkast sept. – des.  

 Saksframlegg og orientering i formannskapet 26.10.16  

 Videokonferanse med Fylkesmannen vedr. 
innsigelser 

08.11.16  

    

2017 2. gangs behandling (merknadsbehandling) 
formannskapet  

22.03.2016  

 2. gangs høring  11.12.2017 Høringsfrist: 
08.02.2018 

2018 Merknads- og innsigelsesbehandling 09.02.- 31.08.18  

 Utvalgsbehandling 27.11.2018  

 Vedtak i kommunestyret 19.12.2018  

 

 

  



55 
 
 

10. Overordnede rammer og premisser 

 Nasjonale føringer og retningslinjer 

 Sentrale lover 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Lov-2008-06-20-42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

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

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

o Lov-1990-06-29-50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 

energi m.m. (Energiloven) 

 Sentrale forskrifter  

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

o For-2009-06-26-861: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt 

planregister (Kart- og planforskriften) 

o For-2010-03-26-488: Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften - SAK 10) 

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

o For-1988-05-15-356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
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o For-2008-06-27-742: Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 

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

 Sentrale føringer og retningslinjer 

o Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

o T-1078: Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag 

o T-5/99: Tilgjengelighet for alle 

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

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

o Prioriterte arter: Arter vernet ved forskrift. Innebærer forbud mot uttak, skade og ødeleggelse. 

Noen prioriterte arter er også tilknyttet økologisk funksjonsområde.  

o 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.  

o FOR-2009-06-22-961: Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved 

nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. 

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

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

sjøen 

o Nasjonale forventninger til regional- og kommunalplanlegging (vedtatt 12. juni 2015) 

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

o Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 

samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven (Sametinget 2010) 

o Temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven. Statens Landbruksforvaltning 

(2012) 

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

o Kjerneområde landbruk – Veileder (2005) 

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

 Lokale forskrifter 

o FOR-2011-02-18-172: Forskrift om vern av Navitdalen landskapsvernområde/Návetvuomi 

suodjemeahcci/Navetanvuoman suojeluala, Kvænangen kommune, Troms  

o FOR-2011-02-18-171: Forskrift om vern av Kvænangsbotn landskapsvernområde/Bađaávžži ja 

Gearbbet suodjemeahcci/Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala, Kvænangen kommune, Troms  

o FOR-2007-03-14-410: Forskrift om snøskuterløyper, Kvænangen kommune, Troms  
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o FOR-2004-06-04-842: Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 1, Skorpa - 

Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning, Kvænangen kommune, Troms  

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

Troms  

 Regionale planer 

o Fylkesplan for Troms 2014–2025  

o Eldrepolitisk handlingsplan 

o Trygt fylke - Handlingsplan 2012-2015 

o Regional planstrategi 2016 – 2019 

o Regional planstrategi - kunnskapsgrunnlaget 2015 

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

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

o Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

o Regional plan for kjøpesentre i Troms 2015–2024  

o Fylkesvegplan 2010-2019 

o Handlingsplan for gang- og sykkeltilrettelegging i Troms 2011-2020 

o Ungdommens transportplan 

o Økonomiplan 2017 - 2020 

o Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2025 

o Regionalt utviklingsprogram for Troms 2010-2013 

o Risiko- og sårbarhetsanalyse for Troms fylke (2010) 

o Regional plan for landbruk i Troms (2014–2025) 

o Strategi for reiselivet i Troms 2013 – 2017 

o Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021 

 Interkommunale føringer 

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

o Nord-Troms strategier 2006 – 2015 

o Omdømmeprosjektet Nord-Troms 

 Kommunale føringer og retningslinjer 

o Friluftsområdekartlegging vedtatt av formannskapet 9. mai 2012. 

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

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1826/trygt_fylke_nettversjon_1.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1809/kunnskapsgrunnlaget-for-troms-2015.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2087/regional-plan-for-friluftsliv-vilt-og-innlandsfiske-2016-2027-vedtatt-170320-ny-layout.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1827/regional-klima-og-energistrategi-for-troms-2015-2025.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1830/2013-09-24-strategi-for-reiselivet-i-troms.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2549/1_forvaltningsplan.pdf
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1. Generelle bestemmelser 

1.1.  Planens formål 

Gjennom langsiktig og målrettet arealdisponering skal kommuneplanens arealdel balansere hensynet 

til bruk og vern av arealene i Kvænangen kommune. 

 

1.2.  Planens rettsvirkning 

Bestemmelsene er knyttet til plankart datert (sist revidert) 13.11.2018. Kommuneplanens arealdel 

med plankart og bestemmelser er rettslig bindende for arealdisponeringen i Kvænangen kommune. 

 

  Grunnlag for planbestemmelser 

Grunnlaget for planbestemmelser er følgende paragrafer i plan- og bygningsloven: 

• § 11-8 Bestemmelser til hensynssoner  

• § 11-9 Generelle planbestemmelser til kommuneplanens arealdel 

• § 11-10 og § 11-11 Bestemmelser til de enkelte arealformål i arealdelen 

 

 Retningslinjer 

Bestemmelsene er supplert med retningslinjer. Retningslinjer er ikke juridisk bindende og kan 

dermed ikke benyttes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen. Retningslinjene forklarer og 

utdyper bestemmelsene, og gir en bedre og mer helhetlig grunnlag for avveiing og beslutning som 

skal gjøres i videre planarbeid og ved behandling av enkeltsaker.  
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1.3.  Plankrav 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Generelt plankrav 
Der ikke annet er bestemt i de spesifikke 
bestemmelsene, kan tiltak, jf. plan- og 
bygningslovens § 1-6, bare settes i gang på 
bakgrunn av godkjent reguleringsplan.  

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 1. 

Kommuneplanen er ikke avklart ihht Lov om 
kulturminner av 1978. Dette gjelder alle 
arealformål i planen. Ved tiltak som ikke 
omfattes av krav om regulerings- eller 
detaljplan skal det foreligge uttalelse fra 
kulturminnemyndighetene (Troms 
fylkeskommune og Sametinget) før tiltak kan 
settes i verk dersom det er fare for at 
kulturminner berøres. 

 

Når arbeidet med reguleringsplaner settes i 
gang, skal det gjøres en vurdering av de enkelte 
tema under samfunnssikkerhet (pkt. 1.5.14) for 
å sile ut de momentene som er relevante og de 
som ikke er relevante. 

 

 

 

Generelt plankrav i PBL 

Med hjemmel i pbl. § 12-1 kan kommunen 
kreve utarbeidet reguleringsplan for større 
bygge- og anleggstiltak selv om det i 
utgangspunktet ikke reises plankrav direkte av 
kommuneplanens bestemmelser. Dette kan 
bl.a. bli aktuelt i tilfeller hvor 
fortetting/utnyttingsgrad bør vurderes 
nærmere, eller hvor tiltaket antas å få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Områder med plankrav 

Reguleringsplankrav: Hvorvidt det skal kreves en 
samlet plan for området, eller flere mindre 
planer (eksempelvis for noen eiendommer som 
danner en naturlig enhet), vurderes i 
forbindelse med 
oppstartsmøtet/forhåndskonferanse.  

Jf. pbl. § 12-1, 3. ledd. 

Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

Generelt skal planområdet avgrenses slik at 
overordnete planfaglige sammenhenger 
ivaretas, samt at infrastruktur og de tekniske 
løsningene blir best mulig.  

Eksempelvis er det unødvendig at områder som 
ikke ligger i faresonen for havnivåstigning og 
stormflo, skal ha en fagkyndig vurdering av 
dette temaet.  
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1.4.  Kommuneplanens arealdel og forholdet til gjeldende planer og formål 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Planer som fortsetter å gjelde 
H 910_01 Reguleringsplan for gnr 13 bnr 268 - 
Stormo 2 - Kvænangen kommune 
H 910_02 Reguleringsplan for gårdsferie/ 
hytteområde Storeng gnr 12 bnr 7 og 9 
H 910_03 Reguleringsplan for Perten Hyttefelt 
H 910_04 Reguleringsplan for Iverbakken 
Hytteområde 
H 910_05 Reguleringsplan for Låvan 
fritidsbebyggelse på eiendommene gnr. 9 bnr 3, 
73, 82, 83 og 84 
H 910_06 Reguleringsplan for Kjækan 
småbåthavn og hyttefelt på gnr 31 bnr. 11 
H 910_08 Reguleringsplan for Nordstraumen 
fritidsområde 1943/28/26. 
H 910_11 Rekbukta Hytteområde i Kvænangen 
H 910_12 Reguleringsplan for Burfjord Øst 
H 910_14 Reguleringsplan for Myreng 
Hytteområde gnr 35 bnr 13 
H 910_16 Reguleringsplan for Burfjord Syd 
H 910_17 Reguleringsplan for boligfelt på 
Alteidet 
H 910_18 Reguleringsplan for Sekundærboliger 
(sommerboplasser for reindriftssamer) på 
Baddereidet 
H 910_19 Reguleringsplan for Hytteområde, 
Bjørg Abrahamsen, Navit 
H 910_21 Reguleringsplan for Badderen 
Småbåthavn 
H 910_22 E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia-
Rakkenes (Plan ID 19432015_001) 
H 910_24 Isbresenteret – Jøkelfjorden  
H 910_25 Områderegulering for E6 
Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn–
Karvik 
 
 

Planer som fortsetter å gjelde 

Reguleringsplanene er vist på plankartet med 
egen hensynssone – H 910. 

Jf. pbl. § 11-8, pkt. f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forholdet mellom arealdelen og 
gjeldende reguleringsplaner og 
kystsoneplan 

 
Reguleringsplaner og arealplan 

For eldre reguleringsplaner for boligområder 
(planer vedtatt etter pbl 1985 eller før dette) 
gjelder bestemmelser under punkt 2.2.6 i 
kommuneplan fremfor reguleringsplan. 
 

Arealdelen og gjeldende reguleringsplaner 
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Der hele eller deler av en gjeldende 
reguleringsplan er berørt av arealmessige 
endringer i ny arealdel, gjelder arealdelen 
fremfor reguleringsplan. Dette gjelder for 
følgende reguleringsplaner: 

H 910_07 Reguleringsplan for Kjækan 
fritidsbebyggelse, skianlegg og småbåthavn  
H 910_09 Reguleringsplan for Gåsnes Hyttefelt 
H 910_15 Reguleringsplan for hytteområde 
Navit 
Ikke vist i kartet: Sætra, Badderen 
Ikke vist i kartet: Burfjord sentrum 
 
Reguleringsplanen gjelder i det øvrige 
reguleringsplanarealet med følgende 
tilleggsbestemmelser gitt i punkt a–f Burfjord 
sentrum og punkt g–h Sætra. 
 
I påvente av ny sentrumsplan for Burfjord 
gjelder følgende bestemmelser for 
arealbruken: 
a) Innenfor Burfjord sentrum, skal det ikke 
tillates tiltak som stenger den naturlige 
korridoren fra torget/flerbrukshuset og til sjø. 
b) Innenfor Burfjord sentrum, skal arealene mot 
sjø forbeholdes tiltak med behov for 
sjøtilknytning. 
c) Innenfor Burfjord sentrum, skal det ikke 
legges nye plasskrevende tiltak, lagervirksomhet 
etc. 
d) Midlertidig lagrevirksomhet kan tillates i 
påvente av ny sentrumsplan. 
e) Innenfor Burfjord sentrum, skal det ikke 
legges transportkrevende og/eller støyende 
virksomhet. 
f) Innenfor Burfjord sentrums, skal det ikke 
tillates oppføring av fritidsbebyggelse eller 
bruksendring fra bolig til fritidsformål. 
 
Vedrørende for Sætra/Badderen gjelder: 
g) Tiltak innenfor med tilstøtende områder, skal 
det utøves aktsomhet iht. pkt. 1.5.14, 
samfunnssikkerhet. 
 
h) Ny reguleringsplan bør utvide 
reguleringsplanområdet til å gjelde alle nye og 
eksisterende formål avsatt på plankartet i 
tilstøtende områder. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deler av det utbygde området i Sætra ligger i 
aktsomhetssone for snøskred og steinsprang, 
samt for jord- og flomskred. Skogen ovenfor 
bebyggelsen fungerer som forebyggende. Ved 
ev. uttak av skog skal endring i sikkerheten for 
bebyggelsen vurderes.  
 
Området (Sætra) ligger også under marin 
grense, delvis på marine avsetninger. Tiltak som 
kan påvirke grunnforholdene, skal vurderes av 
fagkyndig. 
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Kystsoneplan og arealplan 
Arealer i sjø ivaretas i hovedsak av kystsoneplan 
for Kvænangen kommune, med unntak av de 
arealer der kommuneplanens arealdel 
overlapper. Her gjelder kommuneplanens 
arealdel foran kystsoneplanen.  
 
Unntak: 
Området N3 (naturområde og LNFR i Nordbotn) 
i kystsoneplanen gjelder foran arealdelen. 
 
 

Arealdelen og Kystsoneplan 

 

 Formål som fortsetter å gjelde 
Følgende formål i reguleringsplaner som 
arealdelen gjelder foran, skal fortsette å gjelde: 

• Byggelinjer 
• Avkjørsler/fellesavkjørsler 
• Fareområder 

Jf. pbl. §§ 11-8, pkt. f) og 11-9, pkt. 5 

Formål som fortsetter å gjelde 

Denne planinformasjonen er for detaljert til å 
vises tydelig på papirkartet, men kommer fram 
i planbasen/digital kartversjon. 

 

1.5.  Krav til reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak (enkelttiltak) 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Saksgang 
   

Oppstartsmøte/Forhåndskonferanse (pbl. § 
12-3 og Forskrift om behandling av private 
forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven) 

For alle planforslag skal det gjennomføres en 
oppstartsmøte/forhåndskonferanse mellom 
tiltakshaver og kommunens administrasjon. 
Tiltakshaver får tilbakemelding om forholdet til 
overordnet planverk og en vurdering av 
muligheter og utfordringer, deriblant eventuelle 
krav til planprogram/konsekvensutredning. I 
Kvænangen kommune vil alle forslag til ny 
arealbruk forelegges en forhåndsvurdering i det 
faste utvalget for plansaker. Hensikten er at man 
på et tidlig stadium får signal om tiltaket er i 
samsvar med politiske ønsker for 
arealdisponeringen i kommunen. 

Varsel om oppstart (pbl. § 12-8) 

Tiltakshaver plikter å varsle oppstart av 
planprosessen etter kravene i Pbl. § 12-8. 
Kunngjøringen gjøres også kjent på kommunens 
hjemmeside. 
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Referat fra oppstartsmøtet/forhåndskonferanse 
legges ved varsel om oppstart. 

1. gangs behandling (pbl. §§ 12-10 og 12-11) 

Når planforslaget er utarbeidet iht. kravene i 
veiledningen skissert ovenfor, samt kravene i 
plan og bygningsloven, vil planforslaget legges 
fram til 1. gangs behandling i det faste utvalget 
for plansaker. Farevurderingene skal være gjort, 
og eventuelle geotekniske undersøkelser 
gjennomført, før planen oversendes kommunen. 
Dersom det faste utvalget for plansaker ikke 
finner grunn til å fremme forslaget, skal 
tiltakshaver underrettes med brev og de 
rettigheter vedkommende har. 

Offentlig ettersyn (pbl. § 12-10) 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tråd 
med kravene i pbl. § 12-10. Kunngjøringen gjøres 
også kjent på kommunens hjemmeside. 

Merknadsbehandling (2. gangs behandling) 

Alle innkomne merknader beskrives, vurderes og 
innstilles med forslag til vedtak. Dette arbeidet 
gjøres av administrasjonen, dersom ikke annet er 
bestemt. Det faste utvalget for plansaker gir 
innstilling til kommunestyret.  

Dersom innspillene medfører at planforslaget blir 
vesentlig endret, kan det være behov for å legge 
forslaget ut på ny høring.  

Behandling i kommunestyret (pbl. 12-12) 

Kommunestyret skal fatte vedtak senest 12 uker 
etter at saken er ferdigbehandlet. 
Kommunestyret kan sende saken tilbake for ny 
behandling, eventuelt med retningslinjer for det 
videre arbeidet.  

Kunngjøring av vedtak 

Vedtaket kunngjøres og det gis opplysninger om 
klageadgang (jf. § 1-9). 

 

 Planbeskrivelse 
Planbeskrivelse: Planbeskrivelse til nye område- 
og regulerings- og detaljplaner skal redegjøre for 
de plantema og krav som er spesifisert i pkt. 

Plandokumentene 

Generelt 
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1.5.3–1.5.19. Krav til ev. avbøtende tiltak skal 
innarbeides i planenes bestemmelser. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

Reguleringsplaner skal kun bestå av tre 
dokumenter, hvorav kun de to første har 
rettskraft: 

1) Kart 
2) Bestemmelser 
3) Planbeskrivelse 

 

Alle utredninger, temakart, illustrasjonsmateriale 
m.m., som ikke er en del av juridisk bindende 
kart og bestemmelser, skal innarbeides i 
planbeskrivelsen. 

Kommunens maler 

Ved utarbeiding av reguleringsplaner skal 
Kvænangen kommunes maler benyttes: 

• Mal for 
oppstartsmøte/forhåndskonferanse 
og føring av referat 

• Mal for planbeskrivelse, inkl. ROS- 
analyse i henhold til pbl. § 4-3 

• Ev. andre maler/standarder f.eks. 
hentet fra www.miljokommune.no 
 

Digital planfremstilling 

Alle plandokumenter skal foreligge på digitalt 
format. Private planer som fremmes til offentlig 
ettersyn skal sendes inn i både PDF-format og på 
redigerbart format. Se spesifisering under. 

• Plankartet skal utarbeides i SOSI-
format 

• Øvrig plandokumenter utarbeides i et 
redigerbart format, fortrinnsvis i 
Word 

Jf. pbl. § 2-1. 

 Stedsutvikling 
Planer og nye tiltak skal gi et positivt bidrag til 
lokal stedsutvikling i distrikt, 
nærområde/sentrum og bygder.  

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

Overordnede føringer 

Da det på det nåværende tidspunkt ikke er 
utarbeidet samfunnsdel, vil overordnede føringer 
fremgå av strategidelen i planbeskrivelsen til 
arealdel til kommuneplan.  

 

 Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser skal dokumenteres og 
sikres ved gjennomføring av nye tiltak og planer. 

Barn og unge - veiledningsmateriale 

http://www.miljokommune.no/
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Alle reguleringsplaner skal redegjøre for tiltakets 
konsekvenser for barn og unge. 

Kommunen krever en særskilt beskrivelse i 
planer om: 

 Plassering, utforming og størrelse av 
lekearealer 

 Sikker skoleveg: gang- og sykkelvegnett, 
krysning av veg samt kollektivtransport 

 Stier/snarveger 

 Korridor i grøntarealer 

 Sikring av arealer mot sjøfront, fyllinger, 
deponier o.l. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

I alle nye planer skal det søkes medvirkning fra 
lokale brukergrupper som bl.a. ungdomsråd og 
ungdomskontakt jf. pbl. § 5-1. 

• RPR for barn og planlegging 
• MDs Rundskriv T-2/08 
• Temaveileder for barn/unge i 

planleggingen 
 

Disse finnes på www.planlegging.no. 

 Byggeskikk og estetikk 
a) Tiltak og planer skal utformes i tråd med 
retningslinjer gitt i gjeldende reguleringsplan. Se 
for øvrig bestemmelser knyttet til tiltak i 
eksisterende bygningsmiljø i pkt. 2.1.3. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. nr. 5, 6 og 8. 

Byggeskikkveileder 

Kvænangen kommune har per i dag ingen 
byggeskikkveileder for kommunen som helhet.  

 

 Demografiske forhold 
Det skal redegjøres for hvordan tiltak/planer 
påvirker lokal demografi, herunder 
folketall/bosetting.                 Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

 

 Folkehelse 
Tiltak og planer skal bidra til å fremme god 
folkehelse. Reguleringsplaner skal redegjøre for 
virkninger for folkehelse i planområdet. 

Tiltak som boligutbygging utløser krav om at 
fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø utredes. 
Her refereres det til kapittel 3 i folkehelseloven. 

Jf. også tema under samfunnssikkerhet. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

Veiledningsmateriell 

Temaer som skal belyses i reguleringsplan er: 

 Trygge gang- og sykkelveier 

 Lekeplasser, aktivitetstilbud 

 Sosiale arenaer 

 Kulturell og åndelig stimulering 
 

En rekke miljøforhold har effekt på helsen. 
Eksempler er drikkevannskvalitet, luftkvalitet, 
grad av støy, gang- og sykkelvegnett og kvaliteter 
ved nærmiljøet som tilgang til friområder, 
friluftsområder osv.  

På følgende nettadresse finnes tilgjengelig 
veiledningsmateriale og sjekklister iht. 
folkehelse: 

http://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehels
earbeid/helse-i-plan/Sider/default.aspx 

Troms fylkeskommune og kommuner i Troms 
skal ha løpende oversikt over folkehelsen.  

http://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid/helse-i-plan/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid/helse-i-plan/Sider/default.aspx
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 Friluftsliv 
Befolkningens tilgang til friluftsområder/-
aktiviteter skal sikres. Se også egne 
bestemmelser i kapittel 4. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

Veiledningsmateriell 

Friluftskartlegging ble gjort i kommunen 2012. 
Denne er planlagt revidert i løpet av 2019. 

 Landskap og natur 
Natur- og kulturlandskap skal ivaretas og 
forvaltes slik at kvalitetene i landskapet ivaretas. 

I spesielt verdifulle områder skal viktige 
kulturlandskapskvaliteter sikres gjennom en 
restriktiv holdning til inngrep i form av faste eller 
flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg. 
Ved oppføring av nye bygninger eller 
installasjoner skal det tas særskilt hensyn. 

a) Tiltak skal underordne seg landskapet på en 
slik måte at de ikke bryter horisontlinjer 
(åsprofiler, bakkekanter m.m.) eller kommer i 
konflikt/konkurranse med andre markerte 
landskapstrekk. Bebyggelsens lengderetning skal 
være parallell med kotene – så langt dette bidrar 
til å legge tiltaket bedre i terrenget (redusere 
høyde på fundament m.m.). Skjæringer/fyllinger 
skal unngås. 

b) Stedlig vegetasjon skal framstå i mest mulig 
opprinnelig form etter utbygging. Det er ikke 
tillatt å fjerne høyverdig furuvegetasjon eller 
annen representativ, stedegen vegetasjon uten 
at dette er vurdert og godkjent gjennom plan- 
eller byggesaksbehandling. 

c) Viktige leveområder for planter og dyr skal 
dokumenteres og sikres i størst mulig grad. 

d) I lokaliserte kulturlandskapsområder skal det 
vurderes hvorvidt det er behov for 
skjøtselsplaner. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 6 og 8. 

Naturtypekartlegging 

Jf. naturbasens registrering av viktige naturtyper, 
finnes bl.a. 5 A-lokaliteter (svært viktige) i 
kommunen av totalt 31 registrerte lokaliteter per 
16.6.2015.  

Tre av lokalitetene er utvalgte naturtyper. Dette 
gjelder naturtypen slåttemark og lokalitetene 
ligger på Saltnes (ID: BN 00070960), Litlebakken i 
Kjøllefjord (ID: BN 00070950 og på Undereidet i 
Leirbukt (ID: BN 00070947) 

Biologisk mangfold 

Jf. bestemmelser gitt i naturmangfoldloven. 
Informasjon om biologisk mangfold kan finnes på 
følgende digitale baser: 

• http://kart.naturbase.no/  
• http://artskart.artsdatabanken.no 
• www.tromsatlas.no/ 
• www.nordatlas.no 

 

Kartlegging av kulturlandskap 

Se følgende rapporter/veiledninger: 

 Kartlegging av jordbrukets kulturlandskap 

 www.naturbase.no – utvalgte 
kulturlandskap 

 Skog og landskap, 3Q-prosjekt 

 Veileder – Kulturminner, kulturmiljø og 
landskap (Riksantikvaren) 

 

Landskapshensyn  

Åsprofiler, landskapssilhuetter og horisontlinjer 
skal bevares. Naturgitte og kulturskapte 
nøkkelelementer, som fungerer som blikkfang, 
og særlig historiebærende randsoner og 
elementer i landskapet, skal bevares.  

http://kart.naturbase.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.tromsatlas.no/
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Alle tiltak skal gjennomføres på en måte som 
ivaretar det enkelte landskaps særpreg, med 
naturgitte og kulturskapte kvaliteter. 

 

 

 Kulturminner, kulturmiljø og 
bevaringsverdige bygninger  

 

 Kulturminner 

 

 a) Det er ikke tillatt med noen form for tiltak 
innenfor hensynsonen (H 730), og ingen må, uten 
at det er lovlig etter § 8, sette i gang tiltak som er 
egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte 
utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan 
skje, jf. kulturminneloven, § 3. 
 

b) Ved utarbeidelse av nye regulerings- eller 
detaljplaner eller endringer av eksisterende 
planer i kommuneplanens arealdel, skal det 
foreligge samtykke fra kulturminnemyndighetene 
(Troms fylkeskommune og Sametinget) før tiltak 
kan settes i verk, jf. Kulturminneloven § 9. 
 

c) Ved tiltak som ikke omfattes av krav om 
regulerings- eller detaljplan skal det foreligge 
uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Troms 
fylkeskommune og Sametinget) før tiltak kan 
settes i verk, jf. kulturminneloven §§ 3, 8 og 9. 
 

d) Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i 
marken komme fram gjenstander eller andre 
spor som viser eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 
og Troms fylkeskommune omgående, jf. 
kulturminneloven § 8 annet ledd. 
 

e) Alle tiltak i sjø og vann skal oversendes Tromsø 
Museum for uttalelse.  
 
f) Er marken over et automatisk fredet 
kulturminne eller i et område som er nevnt i 
kulturminnelovens § 6, tidligere nyttet til beite 
eller innmark, kan den fortsatt nyttes til disse 
formål hvis ikke vedkommende myndighet 
bestemmer noe annet. Uten tillatelse av 

 

 

Kulturminner  

I tillegg å være bærere av vår fjerne og nærere 
historie utgjør kulturminnene uunnværlige biter 
av den narrative strukturen som ligger i 
kulturlandskapet.  
 

 

Jf. bestemmelser gitt i kulturminneloven, jf. også: 

• www.askeladden.ra.no 
• www.kulturminnesok.no 
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vedkommende myndighet må det ikke foretas 
pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere. 
 

Kulturmiljø og bevaringsverdige bygninger   

g) Kulturmiljø og bevaringsverdige bygninger skal 
tas vare på og utvikles som positive og 
identitetsskapende elementer knyttet til stedet. 
Både enkeltobjekter og bevaringsverdige 
områder skal sikres og må ses i sammenheng 
med sine omgivelser. Ved ny bebyggelse og 
anlegg nærheten av kulturmiljø og 
bevaringsverdige bygninger må det tilstrebes en 
tilpassing.  

For bygning som i seg selv eller som del av et 
bygningsmiljø har historisk, arkitektonisk eller 
annen kulturell verdi som bør bevares, kan 
kommunen kreve at det tas hensyn til disse 
verdier ved endring av bestående bygning eller 
oppussing av fasade. Med sikte på bevaring og 
/eller gjenoppretting av bygningens karakter kan 
kommunen kreve at husets takutforming, 
fasader, vinduer og dører, materialbruk og farger 
opprettholdes eller tilbakeføres.  

Områder med bevaringsverdige bygninger, 
kulturmiljø og utvalgt kulturlandskap (pbl §11-9 
pkt. 7)  

1. I områder med bevaringsverdige 
bygninger, kulturmiljø og utvalgt 
kulturlandskap stilles strenge krav til 
estetisk tilpasning og byggeskikk. Tiltak 
som virker skjemmende og kommer i 
konflikt med hensynets målsetning, 
tillates ikke.  

2. Rivning: Den bestående bebyggelse i 
området tillates ikke revet dersom den 
etter kommunens skjønn er nødvendig 
for å bevare stedets opprinnelige 
karakter og miljøkvaliteter.  

3. Ombygging: Bestående bygninger kan 
utbedres, moderniseres og ombygges 
forutsatt at bygningens eksteriør med 
hensyn til målestokk, form, detaljering, 
materialbruk og farger blir opprettholdt. 
Ved utbedring, reparasjon og ev. 
gjenoppbygging skal opprinnelige 
bygningsdeler i størst mulig grad tas vare 
på og gjenbrukes i sin rette 
sammenheng. Kommunen kan kreve at 

 

 

Kulturmiljø og bevaringsverdige bygninger 

Saker som angår kulturmiljø og bygningsvern av 
prinsipiell karakter og dispensasjonssaker skal 
forelegges kulturminnevernet hos 
fylkeskommunen for uttalelse. Før ombygging 
eller rivning av eldre SEFRAK registrerte 
bygninger godkjennes, skal det innhentes 
uttalelse fra antikvarisk myndighet 
(fylkeskommunen).  

I alle bygninger eldre enn 1930 skal 
fylkeskommunen, som kulturminnemyndighet, 
høres mht. restaurering av kledning, 
fasadematerialer og vinduer.  

Ethvert tiltak som berører et kulturminne eller 
dets omgivelser, skal prosjekteres og utføres slik 
at det har gode visuelle kvaliteter både i seg selv 
og i forhold til tiltakets funksjon og dets bygde og 
naturlige omgivelser og plassering.  
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fasadene føres tilbake til tidligere 
dokumentert utseende.  

4. Tilbygg herunder også endring av tak, 
kan tillates når dette etter kommunens 
skjønn er godt tilpasset i forhold til 
bygningen og bygningsmiljøets særpreg 
og tradisjon. 

5. Nybygg kan godkjennes innenfor 
området under forutsetning av at 
områdets miljø- og verneverdi ikke 
reduseres. Nybygg skal gis en plassering 
og utforming mht. størrelse, form, 
materialer, detaljering, farger o.l., som 
harmoniserer med og viderefører 
kvalitetene fra den eksisterende 
verneverdige struktur og bebyggelse i 
området. 

6. Eksisterende «utomhusanlegg» og 
kulturlandskap som veier, brukar, 
kaianlegg, steingjerder m.m. skal bevares 
eller kreves tilbakeført og kan ikke 
fjernes uten kommunens godkjenning. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt.7. 

 Lokalklima 
I forbindelse med alle planer for beboelse og 
opphold skal forholdet til lokalklima utredes og 
søkes optimalisert for tiltaket selv og for 
omgivelsene. 

 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

Lokalklima 

Statistisk materiale om lokalklima (vind, nedbør 
m.m.) kan hentes ned fra meteorologisk institutt 
sin klimadatabase: www.eklima.no 

 

 

 Miljøvennlig energiforsyning 
I alle planer og ved større tiltak skal mulighetene 
for bruk av miljøvennlig, fornybar 
energiforsyning utredes. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

 

 

 Naturressurser 
I alle planer skal naturressurser innenfor 
planområdet dokumenteres og sikres i størst 
mulig grad. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

Ved utarbeidelse av nye planer som direkte eller 
indirekte påvirker vannmiljø skal det vurderes 
hvilken virkning det planlagte tiltaket vil ha på 

Naturressurser 

Aktuelle naturressurser kan være løsmasser, 
mineraler og andre geologiske råstoffer, beite-, 
jord- og skogressurser, vann, marine ressurser 
m.m. 

Vannmiljø og –kvalitet vurderes opp mot 
miljømål beskrevet i Regionalforvaltningsplan for 
vannregion Troms 2016-2021. 

http://www.eklima.no/
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vannmiljø og -kvalitet og om 
kunnskapsgrunnlaget er godt nok. 
 

Jf. vannforskriften §l2. 
 

Hensyn til jordbruk, skogbruk og reindrift skal 
vurderes i alle utbyggingsplaner/tiltak der det er 
relevant. Det skal legges vekt på å ivareta 
næringenes ressursgrunnlag, og unngå unødig 
nedbygging av arealressurser eller påføre 
næringa driftsmessige ulemper. 
 

 Samfunnssikkerhet 
Hensynet til tema under samfunnssikkerhet skal 
sikres med krav til detaljkartlegging og forslag 
om avbøtende tiltak i planforslagets 
bestemmelser, før utsendelse av reguleringsplan 
til 1. gangs høring. Det samme gjelder for 
søknadspliktige tiltak hvor forslagsstiller må 
redegjøre for tilfredsstillende ivaretagelse før 
søknad leveres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) a) Flom 
Det skal i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak, gjøres 
en vurdering/utredning av hensynet til flom. 
Forslag om avbøtende tiltak skal være 
innarbeidet i planvirkemidlene. En 
sikkerhetsmargin på +30 cm skal alltid legges til 
ved praktisk bruk.  

b) Flom grunnet overvann 
Det skal i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak, gjøres 
en vurdering/utredning av hensynet til 
overvannshåndtering. Forslag om avbøtende 
tiltak skal være innarbeidet i planvirkemidlene.  

ROS-analyse 

Det er foretatt en ROS-analyse og 
konsekvensutredning på utbyggingsområdene i 
planen, jf. planbeskrivelsen. 

Det er søkt å legge nye utbyggingsområder 
utenom områder med kjent fare. Fare skal 
imidlertid alltid undersøkes, bl.a. siden disse 
grunnlagsdataene stadig ajourføres. 

Risiko og sårbarhetsanalyse i henhold til krav i 
pbl. § 4.3 skal utarbeides i forbindelse med alle 
nye reguleringsplaner, jf. mal for planbeskrivelse. 
Utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse på 
tiltaksnivå skal kartlegge fare og dokumentere 
ev. avbøtende tiltak, jf. DSB-veileder 
«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging».  
Detaljkartleggingen med ytterlige krav om 
farevurderinger, undersøkelser, utredninger av 
fagkyndige og dokumentert forslag om 
avbøtende tiltak med effekt skal gjennomføres 
før plan sendes til 1 gangs behandling.  

Flom 

Sikkerhetsmargin og hensynssoner på 
henholdsvis 25 meter, 50 meter eller 100 meter 
(jf. §§ 7.1.3og 7.1.4) på alle store og små 
vassdrag og bekker er satt for i sikre bebyggelse 
og tiltak mot erosjon, sørpeskred, løsmasseskred, 
flomskred, flom og isgang. Hendelsene opptrer 
ulikt, men ofte på samme områder, i vassdrag, 
bekker og flomløp. 

Kravene i Byggeteknisk forskrift 2010 er 
dimensjonerende i tillegg til eksisterende 
flomsonekartlegging og detaljkartlegging for 
øvrig. NVEs retningslinjer 2:2011, Flaum- og 
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b) c) Erosjon og massetransport 
Det skal i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak, gjøres 
en vurdering/utredning av hensynet til erosjon 
og massetransport. Forslag om avbøtende tiltak 
skal være innarbeidet i planvirkemidlene. Flom- 
og erosjonsfare skal vurderes i henhold til TEK 17 
§ 7-2. Erosjonsfare ivaretas av hensynssone, jf. 
pkt. 7. 

 

 

 

c)  
d) d) Jord- og flomskred 

Det skal i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak, gjøres 
en vurdering/utredning av hensynet til jord- og 
flomskred. Forslag om avbøtende tiltak skal være 
innarbeidet i planvirkemidlene. Skredfaren skal 
vurderes i henhold til TEK 17 § 7-3.  Skredfare 
ivaretas av hensynssone, jf. pkt. 7.  

 
 
 

e) e) Snø- og steinskred 
I forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplaner og ved søknad om bygge- og 
anleggstiltak kreves det nærmere undersøkelser 

skredfare i arealplanar, skal legges til grunn for 
vurderingen 

ELVISelvenett er kartdata som bør brukes ved 
detaljplanlegging. I tillegg til stedlig befaring og 
innhenting av lokale kunnskaper. 

ELVIS hovedelv: Elvenettverk for 
hovedvassdragene slik disse er definert i 
nedbørfeltdatabasen REGINE. I egenskapstabell 
vises bl.a. vasslengde og -areal samt 
vassdragsnummer for overordnet nedbørfelt. 

ELVIS elvenett: Det komplette elvenettverket; 
alle vassdragsstrekninger med løpenummer. I 
egenskapstabell vises bl.a. løpenummer, 
vassdragsnummer, innsjønummer, navn, lengde 
og kode for vannforekomst (EUs vanndirektiv). 

www.atlas.nve.no 

Erosjon 

Vann fører med seg både faste og oppløste 
partikler. Det er viktig at bebyggelse sikres mot 
utgravninger der små og store vassdrag, samt 
flomløp er kartlagt. ELVISelvenett og 
løsmassekart fra NGU er kartdata som bør brukes 
ved detaljplanlegging. I tillegg til stedlig befaring 
og innhenting av lokale kunnskaper. Kravene i 
Byggeteknisk forskrift 2010, er dimensjonerende 
og NVEs retningslinjer 2:2011, Flaum- og 
skredfare i arealplanar, skal legges til grunn for 
vurderingen.  

www.atlas.nve.no 

 

Jord- og flomskred 

Kravene i Byggeteknisk forskrift 2010, er 
dimensjonerende og NVEs retningslinjer 2:2011, 
Flaum- og skredfare i arealplanar, skal legges til 
grunn for vurderingen.  

ELVIS elvenett og løsmassekart fra NGU er 
kartdata som bør brukes ved detaljplanlegging, i 
tillegg til stedlig befaring og innhenting av lokale 
kunnskaper.  

Snø- og steinskred 

Skredfaren skal vurderes i henhold til 
sikkerhetskrav i TEK 17 § 7-3. 

http://www.atlas.nve.no/
http://www.atlas.nve.no/
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av skredfaren i aktsomhetsområder og innenfor 
hensynssonene. I aktsomhetsområde for snø- og 
steinskred tillates ikke etablering av ny 
bebyggelse med mindre det foreligger en 
fagkyndig utredning og dokumentasjon av 
tilstrekkelig sikkerhet.  

f) f) Steinsprang 
I aktsomhetsområde for steinsprang tillates ikke 
etablering av ny bebyggelse med mindre det 
foreligger en fagkyndig utredning og 
dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet.  

 

g) g) Kvikkleireskred – under marin grense (MG) 
h) I områder under marin grense med marine 

avsetninger, må det under utarbeidelse av 
reguleringsplan eller ved enkeltsaksbehandling, 
gjennomføres en geoteknisk vurdering av 
kvikkleireskredfaren.  
 
Hvis det blir funnet kvikkleire i området, skal 
utbyggingens effekt på hele områdestabiliteten 
utredes av fagkyndig. Det skal også vurderes om 
planområdet kan bli berørt av kvikkleireskred 
som utløses utenfor planområdet. Undersøkelser 
skal være gjennomført og dokumentert før 
reguleringsplan sendes på høring. Eventuelle 
risikoreduserende tiltak må beskrives, og 
virkningene av dem dokumenteres.  

Ved planlegging og realisering av nye bygge- og 
anleggstiltak skal skredfare og stabiliteten i 
grunnen utredes særskilt i henhold til TEK 17 § 7-
1 Generelle krav om sikkerhet mot 
naturpåkjenninger. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Steinsprang 

Fare for steinsprang skal vurderes i henhold til 
TEK 17 § 7-3. 

 

 

Kvikkleireskred  

Det er viktig at man ved alle typer terrenginngrep 
og utbygging under MG viser aktsomhet i forhold 
til mulig skredfare. Dette gjelder også ved mindre 
tiltak som graving, utfylling og flytting av masser 
(grøfting, bakkeplanering, vegbygging herunder 
også skogsveier).  

Marin grense i Kvænangen kommune ligger på 
ca. + 70 moh. I sone hvor det er gjort 
undersøkelser som viser funn legges det ned 
hensynssone.  

Det henvises også til pbl § 28-1 Byggegrunn, 
miljøforhold, mv. 
 
Gjeldende kartgrunnlag for vurdering av denne 
type naturpåkjenninger er NGUs løsmassekart, 
NVEs dybdekart for løsmasser og NVEs 
fastlegging av marin grense. 
  
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 
 
Jf. veileder: Vurdering av områdestabilitet ved 
utbygging på kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper (NVE). 
 
Det eksisterer data fra detaljkartlegginger fra 
tidligere reguleringsplaner, og fra SVV 
kartlegginger langs E6, som kan benyttes i 
utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser. 
I området Sekkemo, Burfjord og Alteidet er det 
påvist kvikkleire og/eller annen usikker 
byggegrunn.  
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h) Havnivåstigning/stormflo 

Nye bygge- og anleggstiltak for beboelse og 
opphold tillates ikke under kote +4.00 moh. uten 
at det etableres tilstrekkelig sikkerhet 
(avbøtende tiltak) mot fare/skade ved 
havnivåstigning og stormflo, Jf. retningslinje. 

 

 

 

 

 

i) Ekstremvær 

Det skal i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak, gjøres 
en vurdering/utredning av hensynet til 
ekstremvær. Forslag om avbøtende tiltak skal 
være innarbeidet i planvirkemidlene. 

I spesielt utsatte og værharde områder, skal det 
tas hensyn til økt nedbør, ekstrem kulde, 
tørkeperioder, ekstrem skred- og flomfare og 
ekstrem vind i planleggingen, jf. §§ i TEK 17 som 
omfavner plassering av ny bygg på tomt, 
byggeteknikk og krav til håndtering av 
overflatevann og avrenning. 

 

j) Radon 

Det skal i forbindelse med utarbeiding av 
reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak gjøres 
en fagkyndig utredning av radonnivå i områder 
der det kan være fare for Radon.  

 

 

 

k) Elektromagnetisk stråling 

Det skal i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak, gjøres 
en vurdering/utredning av hensynet til 
elektromagnetisk stråling. Forslag om avbøtende 
tiltak skal være innarbeidet i planvirkemidlene. 

Havnivåstigning/stormflo 

Havnivåstigning og stormflo vurderes i henhold 
til sikkerhetskrav i TEK 17 § 7-2. 

DSBs veileder: Havnivåstigning og stormflo – 
samfunnssikkerhet i kommunal planlegging 
(september 2016). 
 
Jf. rapporten «Havnivåstigning. Estimater av 
framtidig havnivåstigning i norske 
kystkommuner. Revidert utgave 2009» - Tabell 
for Troms. Utgitt av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Ekstremvær 

Kravene i Byggeteknisk forskrift 2010, er 
dimensjonerende og NVEs retningslinjer 2:2011, 
Flaum- og skredfare i arealplanar, skal legges til 
grunn for vurderingen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Radon 

Ansvarlige foretak skal i FDV dokumentasjonen 
som skal overleveres til boligens eier (kjøper), 
gjøre oppmerksom på radonfaren og 
radonforebyggende tiltak som skal aktiveres når 
radonkonsentrasjonen i inneluft overstiger. 
Grenseverdiene i TEK 17 § 13-5 er 200 Bq/m3. 

Se NGUs aktsomhetskart over radonforekomster 
og aktsomhetsgrad.  

 

Elektromagnetisk stråling 

Tiltakshaver skal dokumentere avstand til 
elektromagnetiske felt ved planlegging av 
bebyggelse i nærheten av høyspentlinjer, bakke- 
og luftlinje og trafosatsjoner i henhold til NRPAs 
brosjyre. Tiltakshaver skal forholde seg til 
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Anbefalte avstander oppgitt i brosjyre: «Bolig 
nær høyspentanlegg» utarbeidet av Statens 
strålevern, skal legges til grunn for vurderingen. 

m) Støy og forurensning: 

Generelt: 

Ved planlegging og realisering av nye bygge- og 
anleggstiltak skal ulemper ved støy, støv og 
annen forurensning – i luft og grunn –  
dokumenteres. 

Støykrav i retningslinjer for begrensing av støy 
fra bygg- og anleggsvirksomhet (kapittel 4 i T-
1442/2012) skal overholdes for bygg- og 
anleggsvirksomhet som følger av 
reguleringsplaner/byggetillatelser hjemlet i 
denne plan.  

Ved etablering av støyende virksomheter, eller 
ved etablering av støyfølsomme tiltak i rød og gul 
sone, skal det alltid utarbeides en støyfaglig 
utredning som dokumenterer at krav til 
innendørs og utendørs støy oppnås, jf. også TEK, 
T-1442 og arealdelens øvrige bestemmelser. 

Kommunesentret:  

I Burfjord sentrum kan støyfølsom bebyggelse 
tillates i både rød og gul sone på følgende vilkår: 

• Minimum 50 % av oppholdsrommene 
(soverom og stuer), men minst ett soverom 
legges på stille side (Lden< 55 dB). 

• Privat (inkl. felles-privat) uteplass skal ligge 
på stille side. Hele arealet skal ha støynivå 
Lden < 55 dB. Innglasset balkong kan tillates, 
men den skal kunne åpnes. 

 

Behovet for ytterligere skjerping og detaljering 
av støykrav, samt avbøtende tiltak, skal vurderes 
i reguleringsplan eller byggesak.  

n) Annet: 

Det skal i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak, gjøres 
en vurdering/utredning av hensynet til følgende 
tema: 

 Adkomst for nødetater, herunder krav til 
slukkekapasitet 

gjeldende avstandskrav fra høyspent, bakke- og 
luftlinjer samt trafostasjoner og andre kilder til 
elektromagnetisk stråling. 

Støy, støv og annen forurensning: 

Jf.: 

• Forskrift om begrensning av forurensning, 
• MDs veileder til T-1442/2012 (utendørs 

støy) 
• TEK 17 (innendørs støy) 
• www.klif.no/grunn (forurenset grunn) 
• www.nrpa.no 

 

Avbøtende tiltak: 

Avbøtende tiltak mot støy velges på 
reguleringsplannivå. Tiltakets plassering, 
materialbruk og utforming bør ta hensyn til 
landskap og bebygde omgivelser, og oppføres 
med robuste materialer. Alle støyskjermer bør 
være mest mulig absorberende. Dette må 
imidlertid veies opp imot støyskjermens visuelle 
utforming. Behov for støyskjerming av 
friområder skal også vurderes der dette er 
aktuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annet 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og 
søknadspliktige tiltak skal også andre momenter 
vurderes etter standard i Pbl. § 4-3 om krav til 
risiko- og sårbarhetsanalyser. Analysen skal 
utarbeides etter Norsk standard 5814 og veileder 
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 Hensynet til lagring av farlig gods etter 
Forskrift om håndtering av brannfarlig, 
reaksjonsfarlig og trykkutsatt stoff samt 
utstyr og anlegg som benyttes ved 
håndteringen 

 Hensynet til bedrifter underlagt Forskrift 
om tiltak for å forebygge og begrense 
konsekvensene av storulykker i 
virksomheter der farlige kjemikalier 
forekommer 

 

Forslag om avbøtende tiltak skal være 
innarbeidet i planvirkemidlene og i henhold til 
aktuelle forskrifter og retningslinjer. 

Ved planlegging og realisering av nye bygg- og 
anleggstiltak skal det også vurderes om andre 
momenter er relevant, jf. også kommunens mal 
for ROS-analyse.  Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

fra DSB nr. 11- Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging. 

 Sosial infrastruktur 
Tiltak/planer som får konsekvenser for sosial 
infrastruktur, skal dokumentere og sikre at 
nødvendig infrastruktur blir etablert (ev. ved 
rekkefølgekrav). 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

Sosial infrastruktur 

Med sosial infrastruktur menes skole, barnehage, 
helsetjenester, institusjoner m.m. 

Sosial boligpolitikk 

I alle nye planer for boligområder skal 
boligsosialt behov avklares og ev. innarbeides. 
Det vises til Boligpolitisk plan for Kvænangen 
kommune 2016–2026. 

 Teknisk infrastruktur 
Tiltak skal ikke kunne tas i bruk før nødvendig 
teknisk infrastruktur er etablert. Dette skal 
dokumenteres og sikres i reguleringsplaner (ev. 
ved rekkefølgekrav). For eksempel: 

• Gjerdekrav mot grøntarealer i pkt. 
2.1.4 

• Parkeringskrav i pkt. 2.1.5 
• Innhold i utbyggingsavtaler 
• Trasé for teknisk infrastruktur 

 

Nye avkjørsler eller utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsler tilknyttet fylkesvei eller riksvei skal 
godkjennes av Statens vegvesen før 
byggetillatelse kan gis. 

Jf. Pbl. § 11-9, nr. 3. 

Teknisk infrastruktur: 

Med dette menes bl.a. kjøreveg, g/s-veg, 
parkering, vann, avløp (spillvann og overvann), 
framkommelighet for utrykningskjøretøyer, 
energiforsyning m.m. Jordkabel skal prioriteres 
der dette er mulig/hensiktsmessig. 

Følgende normer skal bl.a. legges til grunn: 

• Kommunens VA-norm. Denne finnes 
på www.va-norm.no; 

• Kommunens veg-norm 
• Statens vegvesens vegnormaler 

• N100 Veg og gateutforming, 2014 
(tidligere Håndbok 017 Veg- og 
gateutforming) 
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Der hvor det ikke kan leveres brannvann fra 
kommunalt vannledningsnett i samsvar med 
teknisk forskrift, skal alternativ dekning av 
brannvann til slukking og sprinkleranlegg 
fastlegges i reguleringsbestemmelsene.  

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

 

 Trafikkforhold 
Planer skal legge til rette for effektiv og sikker 
trafikkavvikling for alle typer trafikanter. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 8. 

 

 

 

 

Trafikkforhold 

I nye planer skal det bl.a. sikres trygge 
gangveger/snarveger mellom boliger og 
bussholdeplasser langs Ev 6, FV 363 og FV 367, 
og til skoler. 

 

 Universell utforming 
Alle reguleringsplaner skal beskrive/redegjøre for 
hvordan universell utforming er ivaretatt både 
internt i planområdet og når det gjelder 
forholdet til omkringliggende områder (jf. plan- 
og bygningsloven § 11-9 pkt. 5).  

Parallelt skal det utarbeides en uteromsplan som 
viser hvordan fremkommelighet og 
orienterbarhet er løst i planen. Uteromsplan skal 
som minimum vise avstand og fremkommelighet 
til: parkering, inngangsparti, trinnfri adkomst, 
avfallshåndtering, sykkelparkering, 
fremkommelighet til alle aktivitetsarealene.  

I alle nye planer skal det vurderes hvorvidt det 
skal legges til rette for større grad av universell 
utforming enn det Teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven (TEK 17) krever. 

 Kommunen har anledning til å sette et 
høyere kvalitetskrav til de bygg de selv 
eier. 

 Kommunen kan sette strengere krav til 
boligbygging en TEK 17. 

 Kommunen kan bestemme høyere krav 
til et eller flere friluftsområder. 

 

Avvik fra hovedregelen skal entydig bestemmes i 
reguleringsplanen. Avvik kan godkjennes der 

Universell utforming – krav og veiledere 

I alle nye planer skal det søkes medvirkning fra 
lokale brukergrupper som bl.a. Rådet for 
funksjonshemmede og Eldrerådet jf. pbl. § 5-1. 

 

Uteromsplanen vil være grunnlag for 
bestemmelser i reguleringsplaner. 

 

Om universell utforming: 

 Veilederen «Universell utforming i 
planlegging etter plan- og 
bygningsloven» av Kommunal og 
moderniseringsdepartementet. 

 NS 11005:2011: Universell utforming av 
opparbeidete uteområder, krav og 
anbefalinger. 

 NS 3041:2007: Skilting, veiledning for 
plassering og detaljer. 

 NS 11001-1:2009: Universell utforming 
av byggverk. Del 1: Arbeids- og 
publikumsbygninger og del 2: Boliger. 

 Statens vegvesen Håndbok 278: 
Universell utforming av veger og gater. 

Jf. www.universell-utforming.miljo.no 
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hovedregelen medfører urimelige kostnader eller 
ulemper i form av dårlig estetisk utforming eller 
uheldig terrengtilpasning. 

For øvrig gjelder krav til universell utforming gitt i 
pbl. § 29-3 samt teknisk forskrift (TEK 17). 

 

 Gjennomføring/utbyggingsavtaler 
I plandokumentene skal det redegjøres for 
finansiering og framdrift. Behov for, og innhold i 
ev. utbyggingsavtale med Kvænangen kommune 
skal avklares på 

oppstartsmøtet/forhåndskonferanse. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 2 og 8. 

Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

Vedtak om utbyggingsavtaler 

Jf. Norsk standard. 
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2. Bebyggelse og anlegg 

2.1. Generelle bestemmelser og rekkefølgekrav 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Rekkefølgekrav 
Samfunnstjenester: Områder kan ikke tas i bruk 
til bygge- og anleggsformål før nødvendige 
samfunnstjenester er etablert/ferdigstilt. Dette 
omfatter bl.a. teknisk og sosial infrastruktur, 
energiforsyning, friområder, lekeareal, 
kollektivtrafikk, grønnstruktur m.m.  

Jordkabel skal som hovedregel benyttes.  

Fortetting: Fortettingspotensial i områder som 
allerede er regulert til utbyggingsformål skal 
vurderes og utnyttes før nye landbruksarealer 
reguleres til utbygging. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 4 

Trinnvis utbygging 

Ved trinnvis utbygging kan det være aktuelt å 
dele opp rekkefølgekravet i takt med 
utbyggingen. I byggesaken skal det i tilfelle 
settes tidsfrister for når de enkelte tiltakene skal 
være ferdigstilt. 

 
 
 

 Bebyggelsesstruktur 
Tettheten på bebyggelsen (antall enheter per 
daa) skal være størst i og rundt bygder (Kjækan, 
Sørstraumen, Badderen, Burfjord, Alteidet, 
Jøkelfjord), og avta gradvis utover fra disse 
bygdene. 

                                                    Jf. pbl. § 11-9, pkt. 5 og  
 
 
 
 

Bebyggelsesstruktur 

 Tiltak i eksisterende bygningsmiljø 
Nye tiltak skal harmonere med eksisterende 
bygningsmiljø. Spesielt skal det legges vekt på 
følgende: 

a) Formspråk (herunder takutforming, takvinkel 
fasadeutforming, vindustype, kledningstype, 
detaljering m.m.). 

b) Materialvalg (herunder taktekke, 
fasadematerialer, m.m.). All bebyggelse på 
tomta skal ha enhetlig materialbruk. 

c) Volum (herunder proporsjoner/ dimensjoner, 
grunnflate, etasjetall, møne-/gesimshøyde, mm). 
Unntak kan gjøres i områder hvor fortetting 
ønskes gjennom økt etasjetall. 
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d) Lokalisering (herunder møneretning, 
byggelinjer m.m.). For tomter som grenser inn 
mot offentlig/privat grønnstruktur, jf. pkt. 2.1.4. 

e) Atkomst, biloppstillingsplasser og den 
ubebygde delen av tomta skal opparbeides 
samtidig med bebyggelsen. 

f) Busslommer og tilgang til kollektivnett skal ha 
belysning. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 6 

 Gjerde mot grønnstruktur 
Nye felt:  
Det skal settes opp gjerde i tomtegrensen 
mellom arealer avsatt/regulert til 
utbyggingsformål (bolig, næring m.m.) og 
offentlig grønnstruktur (friområder, lekeplasser, 
gangveger m.m.). Det gis ikke brukstillatelse på 
feltet før gjerde er satt opp. 

I boligområder skal slike gjerder være 1m høye. I 
andre områder vurderes høyden nærmere. 

Gjerder/innhegninger 

Nye felt:  
Utgifter til gjerde forutsettes tatt inn som del av 
feltkostnadene. 

Bebygd eiendom: 
Dersom utbygger får tillatelse til å bygge/utvide 
nærmere grønnstruktur enn 4 m, pålegges 
utbygger å bekoste oppsett og vedlikehold av 
gjerde mellom boligtomt og grønnstruktur. 

Ubebygd eiendom: 
Ved nybygging på eiendom som grenser inn til 
grønnstruktur forventes utbygger å bekoste 
oppsett og vedlikehold av gjerde. Naboer bør i 
størst mulig grad samordne utforming og/eller 
fargesetting av sine respektive gjerder. 

 Krav til parkering 
a) Boliger – småhusbebyggelse: 
Antall parkeringsplasser pr boenhet, inklusiv 
garasje og gjesteparkering, skal være: 

 Enebolig: 3 p-plasser 

 Leilighet > 60 m2 BRA 2 p-plasser 

 Leilighet < 60 m2 BRA 1 p-plass 
 

b) Boliger – blokkbebyggelse: 
Antall parkeringsplasser per boenhet, inklusiv 
garasje og gjesteparkering, skal være 1,25 p-
plasser, hvorav 0,25 til gjesteparkering.  

c) Fritidsboliger: 
Uansett standardklasse: 2 p-plasser 

d) Kirker: 
0,3 p-plasser per sitteplass 

e) Kino, teater og andre forsamlingshus: 
0,4 p-plasser per sitteplass + ansatte 

Småhusbebyggelse 

Omfatter eneboliger, eneboliger i rekke, andre 
rekkehus, horisontaldelte/vertikaldelte boliger. 

Ved konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, 
eneboliger i rekke, tomannsboliger m.m.) kan 
noe gjesteparkering vurderes løst på felles 
parkeringsplass. 

Parkering til ansatte 

Ansatt-parkering i tilknytning til formålene nevnt 
i pkt. d) – r) kan vurderes skjønnsmessig i den 
enkelte sak. For bygg der antall p-plasser 
beregnes etter gulvareal bør det likevel som 
minimum skaffes en p-plass per ansatt + 
lasteareal. 
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f) Møte- og konferanserom: 
10 p-plasser per 100 m2 

g) Restauranter: 
0,25 p-plasser pr sitteplass + 1 p-plass per 
ansatt. 

h) Hoteller: 
0,6 p-plasser pr rom + 1 p-plass per ansatt. 

i) Idrettsanlegg: 
0,4 p-plass av tilskuerplasser + 1 p-plass per 
ansatt. 

j) Barnehager: 
1 p-plass pr ansatt + 0,1 p-plass per 
barnehageplass 

k) Skoler: 
1 p-plass pr ansatt + 0,2 p-plasser per elev over 
18 år 

l) Helseinstitusjon: 
0,8 p-plass per sengeplass + ansatte. 

m) Kontorer: 
2,5 p-plass pr 100 m2 + 1 p-plass per ansatt. 

n) Forretninger: 
2,5 p-plasser pr 100 m2 lasteareal + 1 p-plass per 
ansatt. For møbelbutikker og andre forretninger 
med store utstillingsarealer legges 
skjønnsmessige vurderinger til grunn. 

o) Industri, håndverkertjenester m.m.: 
1 p-plass pr 100 m2 + 1 p-plass per ansatt. 

p) Lager: 
0,5 p-plass pr 100 m2 lasteareal + 1 p-plass per 
ansatt. 

q) Caravanoppstillingsplasser: 
I tilknytning til hver caravanoppstillingsplass skal 
det settes av to parkeringsplasser for bil. 

r) Kombinerte formål: 
For bygg med uklare eller flytende grenser 
mellom formål med ulikt krav til 
parkeringsdekning skal det strengeste kravet 
legges til grunn for hele arealet. 

                                                  Jf. pbl. § 11-9, pkt. 5 
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2.2. Boligbebyggelse 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Boligformål Definisjon 

I områder avsatt til boligbebyggelse forutsettes 
det etablert boliger med tilhørende funksjoner 
som veg, vann og avløp, kraftforsyning, 
grønnstruktur, ev. offentlig og privat 
tjenesteyting som skole, barnehage m.m. 
Fordeling mellom de ulike funksjonene gjøres på 
reguleringsplannivå. 

 Plankrav og utnyttelsesgrad 
a) Nye boligområder i planen 

I områder som på plankartet er definert som 
fremtidige boligområder, kan arbeid og tiltak 
som nevnt i pbl § 20-1, samt fradeling til slike 
formål, ikke finne sted før det foreligger 
godkjent reguleringsplan.  

Bestemmelsen gjelder også for følgende 
områder: B 01, B02, B10, B 14, B 17, B 18, B19 og 
B 28. 

Områdene B 21, B 22 og B 29, Burfjord sentrum, 
er utbygde tomter og vil omfattes av ny 
sentrumsplan (jf. pkt. 1.4.2) 

Områdene B 23 og B 26 er utbygde 
enkelttomter, og der B 26 ligger i 
aktsomhetssone for skred (se pkt. 1.4.2 g), se 
også pkt. 1.4.2 h)). 

Hensiktsmessig plankravstype gjelder som 
utgangspunkt, men skal drøftes nærmere på 
oppstartsmøtet/ forhåndskonferanse i forhold til 
det konkrete utbyggingsprosjektet. 

For definisjon av boligtyper; se retningslinjene. 

Jf. § 11-9, pkt.1 

 

b) Unntak fra plankrav  

I området som på plankartet er merket med B 
21, B 22, B 23, B 29, kan tiltak tillates uten 
godkjent reguleringsplan, under forutsetning av 
at ny bebyggelse tilpasses eksisterende 

Boligtyper 

I planen skilles mellom tre typer boliger: 

a) Tradisjonelle eneboliger med en 
hovedleilighet, og en sekundærleilighet. 
Alternativt kan inntil to hybler 
godkjennes i stedet for 
sekundærleilighet. 

b) Rekkehus (herunder også eneboliger i 
rekke, vertikaldelte og horisontaldelte 
boliger m.m.). 

c) Blokkbebyggelse (Leilighetsbygg i 
minimum 3 et.) 

 

Eneboligfortetting er bedre enn ingen fortetting, 
men i de mest sentrale delene av bygdene bør 
det legges til rette for høyere utnytting av 
fortettingspotensialet (rekkehus, vertikaldelt 
bolig, generasjonsbolig m.m.) der det ligger til 
rette for det. 

 

 

 

 

 

Unntak fra plankrav skal gi enklere 
fortetting 

Generelt 

Intensjonen med bestemmelse 2.1.3 er å 
fremme og forenkle fortetting i eksisterende 
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bebyggelse og karakter. B 21, B 22 og B 29 vil 
omfattes av ny sentrumsplan (se pkt. 1.4.2). 

På deler av B 12 og B 13 (Badderen/Sætra) skal 
det ikke tillates videre utbygging før 
aktsomhetssone for skred er nærmere vurdert. 
Se også pkt. 1.4.2. g) og h).  

c) Unntak fra plankrav – eks. boligbebyggelse 

I eksisterende boligområde B 03-09 og B 15-16 
kan tiltak tillates uten godkjent reguleringsplan 
under følgende forutsetninger: 

• Når utbyggingen er utformet i samspill 
med omgivelsens karakter og utforming. 

• Tilfredsstiller krav til avkjørselsforhold 
som beskrevet i Statens vegvesens 
vegnormaler. 

• Har tilfredsstillende vann- og 
avløpsløsninger. Jf. § 11-10. 

• Er i tråd med formål og bestemmelser i 
gjeldende regulerings-/kommuneplan. 
Jf. også disse bestemmelsers pkt.2.1.3; 
Tiltak i eksisterende bygningsmiljø. 

• Har tilgang på nødvendig teknisk og 
sosial infrastruktur. 

• Er tilstrekkelig utredet og sikret mot fare 
og støy, og heller ikke selv bidrar til fare 
og støybelastning i sitt nærmiljø. 
Utredningskrav iht. 1.5.14 Risiko og 
sårbarhet. 

• Ikke berører automatisk fredede 
kulturminner. 

Jf. bestemmelse § 1.5.10. 
• Ikke overstiger: 

• 400 m2 tillatt bruksareal 
(BRA) eller tre nye boenheter 
i boligområder. 

• 1000 m2 tillatt bruksareal 
(BRA) i de øvrige 
byggeområdene. 

 

Unntaksbestemmelsene gjelder ikke for områder 
hvor det i denne planen er gitt særskilt plankrav. 
Se plankrav under de respektive arealformål. 

Jf. pbl. §§ 11-9, pkt. 1 og 11-10, pkt.1 
 

utbyggingsområder ved at det på visse vilkår ikke 
kreves reguleringsplan. 

Fare og støy 

Sikkerhet mot fare vurderes opp mot kjent 
kunnskap. 

I rød og gul støysone bør det utarbeides 
reguleringsplan før støyømfintlige virksomheter 
etableres. 

NB! Alle fareområder vises ikke på plankartet. Jf. 
derfor pkt. 1.5.14, www.skrednett.no, 
www.nve.no, samt kommunens GIS/LINE-innsyn 
– samfunnssikkerhet for et fullstendig bilde. 

 

 Boligfelt i kommunal regi Boligfelt i kommunal regi 

Opplistingen er imidlertid ikke til hinder for at 
mindre felt kan reguleres og bygges ut 

http://www.skrednett.no/
http://www.nve.no/
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Boligfelt som skal prioriteres regulert eller 
utbygd helt/delvis i kommunal regi er, listet opp 
i uprioritert rekkefølge: 

• B 20 Alteidet 
• B 08, 09, 10 og 30 – Burfjord-Omnsnes 
• Ny reguleringsplan for Burfjord sentrum 

med utvidelse 
• B 01, 02, 19 og 31 – Jøkelfjord  
• Ny reguleringsplan for Sætra/Badderen 

med utvidelse  
• B 28, 16, 17 og 18 – Kvænangsbotn 

 
 
Ferdig regulert: 

• H910_1 Stormo 2  
• H910_16 Burfjord syd  
• H910_17 – Alteidet  
• H910_12 Burfjord Øst 

 
 

Deler av H 910_17 ligger i aktsomhetssone for 
skred. Undersøkelser iht. pkt. 1.5.14 samt ev. 
avbøtende tiltak må iverksettes før feltet bygges 
ut videre.  

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 4 

før/parallelt med felt nevnt i 2.2.3 – forutsatt at 
bl.a. nødvendig infrastruktur er sikret. Dette vil 
avklares på planoppstartsmøtet. 

 

 Grad av utnytting –  boligtomter 
Maksimal grad av utnytting for tomt til enebolig 
er 30 % BYA. 

I bygdene, samt i regulerte boligfelt, kan man for 
rekkehus og blokkbebyggelse ha en maksimal 
grad av utnytting på inntil 50 % BYA. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 5 

Tomtestørrelse og grad av nytting 

Det er ikke satt maksimums- eller 
minimumsstørrelse på boligtomter. Det skal 
tilstrebes hensiktsmessige tomtestørrelse, med 
mål om å holde arealforbruket nede.  

Avvik fra bestemmelsen skal begrunnes. 

 Uteoppholdsareal 
a) Ved etablering av eneboliger og rekkehus skal 
det settes av min. 50 m2 egnet uteoppholdsareal 
pr. boenhet. Parkeringsareal, annet trafikkareal 
og areal brattere enn 1:3 medregnes ikke. 

b) Ved etablering av blokkbebyggelse skal alle 
leilighetene ha tilgang til privat balkong på 
minimum 5 m2. 

c) Leiligheter skal ha tilgang til uteplasser med 
både morgen- og kveldssol.  

Jf. pbl. § 11-9 nr.5 

 

Friområder og lekeplasser 

For utforming av lekeplasser m.m., se pkt. 4.2. 
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 Antall bygg på boligeiendom 
På ordinære boligtomter tillates 1 boligbygg og 1 
frittliggende garasje (se egne bestemmelser om 
garasjer pkt. 2.2.7). I tillegg tillates inntil to 
mindreverdige bygg (uthus), forutsatt at tillatt 
utnyttelsesgrad for tomten overholdes. 

Jf. pbl. § 11-9 nr.5 

For eldre reguleringsplaner (planer vedtatt etter 
pbl 1985 eller før dette) gjelder bestemmelser 
under punkt 2.2.6 i kommuneplan fremfor 
reguleringsplan. 

Bygg på boligeiendommer 

Det presiseres at boligbygget kan inneholde flere 
boenheter dersom det er gitt tillatelse til dette 
gjennom plan- eller byggesaksbehandling. 

 Garasjer - størrelse og plassering 
a) Garasjer skal bygges i en etasje. 

b) Kjeller (helt under bakkenivå) kan tillates. Kun 
utvendig adkomst til kjeller er tillatt. 

c) Sokkel til garasje kan tillates der naturlig 
terreng gjør dette mulig. 

d) Størrelse: Frittliggende garasjer skal ikke 
overstige BRA=70 m² i sentrumsområdene, samt 
i regulerte boligfelt i nærområdene til sentrum. 

For øvrig kan det maksimalt tillates BRA=100 m2. 

I gjeldende reguleringsplaner (boligområder) der 
garasjestørrelse er satt ˂ 50 m², gjelder 
størrelsene satt i pkt. d) ovenfor, dersom det er 
fysisk mulig, og det ikke fører til tungtveiende 
ulemper. 

e) Høyde: Tillatt høyde målt fra ferdig gulv: 

• Maks gesimshøyde: 3 m. 
• Maks mønehøyde: 5,5 m. 

 

f) Avstand adkomstveg: Avstand mellom garasje 
og senterlinje veg (adkomstveg og samleveg) 
skal være i overensstemmelse med kommunens 
veg-norm. Se retningslinje. 

g) Avstand grønnstruktur: Garasje skal ikke 
plasseres nærmere offentlig grønnstruktur 
(lekeplasser, friområder m.m.) enn 1 m. Merk 
krav til gjerde mot grønnstruktur i 
bestemmelsenes pkt. 2.1.4. 

Jf. pbl. § 11-9 nr.5 

Garasjestørrelse 

I områder der det kan tillates garasje med BRA= 
100 m2, vurderes størrelsen skjønnsmessig iht. 
tomteareal/ utnyttelsesgrad, nabobebyggelse 
m.m. 

Avstand garasje - adkomstveg 

Inntil kommunens vegnormal er vedtatt, gjelder 
følgende: 

Avstand mellom garasje og senterlinje på 
adkomstveg skal være: 

• Portvegg mot veg: 8 m 
• Portvegg fra veg: 6 m 

 

Avstand garasje - samleveg 

Avstand mellom garasje og senterlinje på 
samleveg: 10 m (uansett portretning). 
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 Næringsvirksomhet på 
boligeiendom 

I områder avsatt til boligbebyggelse, kan det 
etter søknad tillates etablert lettere 
næringsvirksomhet på inntil 20 % av boligens 
BRA. 

Næringsvirksomheten må ikke være til 
miljøbelastning eller annen ulempe for 
boligområdet, og forutsettes primært å være av 
midlertidig og/eller småskala karakter. 

Jf. pbl. §§ 11-9, pkt. 5 

Lettere næringsvirksomhet 

I denne definisjonen inngår; Hjemmekontor, 
innomhus lagervirksomhet (gjelder ikke lagring 
av store kjøretøyer/anleggsmaskiner ol), 
småskala tjenesteyting, småskala 
produksjonsvirksomhet, eksempelvis duodji, 
samt andre typer virksomhet som ikke genererer 
trafikk av store kjøretøyer eller kundetrafikk av 
særlig grad. 

 

2.3. Fritidsbebyggelse 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Fritidsbebyggelse Definisjoner: 

Fritidsbebyggelse: 
Med fritidsbebyggelse menes ordinære, 
privateide fritidsboliger med tilhørende anlegg 
som uthus anneks, naust, private kaier og 
flytebrygger. 

Anneks: 
Med anneks forstås bygning som tilhører 
hytta/hyttetunet både i funksjon og avstand. 
Anneks skal ikke fungere som selvstendig 
hytteenhet. 

Kaier, naust m.m.: 
For krav til utforming og lokalisering av naust til 
fritidsformål, kaier, flytebrygger m.m., se 
bestemmelsen pkt. 2.13. 

 

 

 Standardklasser 
Følgende standardklasser skal legges til grunn 
ved planlegging av nye områder for 
fritidsbebyggelse: 

 

 

 Standardklasse 
1 

Standard-
klasse 2 

Elektrisitetsforsyning 

I fjellområder og der det ellers er naturlig bør 
strøm ev. framføres ved jordkabel. Luftspenn 
kan vurderes i andre områder.  

Veglag 

Ved planlegging bør det vurderes hvorvidt det i 
reguleringsbestemmelsene skal tas inn krav om 
etablering av veglag for drift og vedlikehold. 
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Vei Til tomt Til felles p-
plass 

Vann Innlagt Innlagt etter 
særskilt 
vurdering/ 
tillatelse 

Avløp Tilkoblet 
godkjent 
avløpsnett 

Utslipp 
gråvann 

Avløp 
vurderes 

Kraftforsyning Innlagt strøm 
tillates 

Vurderes 

Maks BRA Totalt: BRA=150 
m2 

Hytte: BRA=125 
m2 

Totalt: 
BRA=125 m2 

Hytte: 
BRA=90 m2 

Parkerings-
krav 

Jf. pkt. 2.1.5 c) Jf. 2.1.5 c) 

Naust, kaier, 
m.m. 

Jf. pkt. 2.13 Jf.  pkt. 2.13 

Jf. pbl. § 11-9, pkt.3 

 

Vann/avløp 

I reguleringsplaner for hyttefelt skal også private 
brønner og avløp være et beskrevet tema slik at 
vannkilder registreres på plankartet og sikres 
mot forurensning. 

 Krav om reguleringsplan 
Det skal utarbeides reguleringsplaner for alle 
områder for fritidsbebyggelse tatt med i plan. 
 
 
Dette gjelder områdene:  

 BFR 01-29 
 
 
Det skal utarbeides en samlet 
reguleringsplanplan for disse områdene før 
utbygging tillates: 

 BFR 05, BFR 06, BFR 28 og BFR 29, 
Sandnesdalen 1 – 4 

 BFR 03 og BFR 27, Mikkaltinden 
 

Generelt 

Plankartet inneholder både nye og gamle 
områder, som ikke er blitt realisert i forrige 
planperiode. 
 

 
 
 
Sandnesdalen 1 - 4: Området skal reguleres 
under en felles plan. Alternativt kan infrastruktur 
reguleres i felles områdeplan og videre 
reguleringsarbeid vurderes i forbindelse med 
oppstartsmøtet/forhåndskonferanse.  

Jf. pbl. § 12-1, 3. ledd 
 
Mikkaltinden: Området skal reguleres under en 
felles plan. Det anbefales å opprette tidlig dialog 
med reindriftsinteressene i området. 

Krav til standardklasse 

På oppstartsmøte/forhåndskonferansen kan 
også krav til standardklasse endres etter 
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nærmere avklaring av muligheter og 
begrensninger på aktuell lokalitet. Samme felt 
kan ha områder med ulik standardklasse. Dette 
avklares på reguleringsplannivå.  

 Størrelse, utforming og lokalisering 
a) På hver tomt tillates maksimalt 3 bygg; en 
hytte og inntil 2 uthus (inkl. vedbod, do, anneks 
m.m.)  

b) På punktfester skal all bebyggelse plasseres 
innenfor en radius på 18 m (tilsvarer tomt på ca. 
1 daa). 

c) Høyde på fundamentene skal ikke overstige 60 
cm over gjennomsnittlig terreng.  

d) Arkitektur, materialbruk og fargesetting skal 
bidra til god stedstilpasning, hindre unødvendige 
terrenginngrep og sjenerende nær- og 
fjernvirkning. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt.5 

BFR 14 Honka: I dette hyttefeltet tillates 
maksimalt 8 hytter, punktfeste, som skal 
plasseres i hyttetun. 

 

 

 

 

 Grad av utnytting –  
fritidsbebyggelse 

Maksimal grad av utnytting for tomt til 
fritidsbebyggelse er 30 % BYA. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 5 

Tomtestørrelse og grad av utnytting 

Det er ikke satt minimum- eller 
maksimumsstørrelse på tomter til 
fritidsbebyggelse. Kommunen vil tilstrebe 
hensiktsmessige tomtestørrelser, som er 
tilpasset hvert felt. Det skal tilstrebes 
hensiktsmessige tomtestørrelse, med mål om å 
holde arealforbruket nede. Normalt bør 1000 
m2 være tilstrekkelig. 

Avvik fra bestemmelsen skal begrunnes. 

 Eksisterende, lovlig oppført 
fritidsbebyggelse som ikke inngår i 
reguleringsplan  

 

Dispensasjon 

Tillatelse til utvidelse av eksisterende, lovlig 
oppført fritidsbebyggelse i områder hvor det 
ikke er åpnet for dette gjennom kommuneplan 
eller reguleringsplan, forutsetter at det er 
innvilget dispensasjon, jf. pbl. § 19. 

I 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, samt 
på snaufjellet, bør det føres en restriktiv praksis 
mht. å innvilge dispensasjon, jf. også 
bestemmelsenes pkt. 5.1.3, 6.1.1, 6.2.2 og 7.1.6. 
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2.4.  Sentrumsformål og forretningsformål 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Krav om reguleringsplan 
a) Plankrav  

I områder som på plankartet er vist som 
sentrumsformål (BS 10) og forretningsformål, 
kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens § 20-1, 
samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før 
det foreligger godkjent reguleringsplan.  

Unntak er BF 01 (Badderen) og BF 12 
(Sørstraumen). 

Jf. § 11-9, pkt.1 

Definisjon 

Som sentrumsformål defineres forretninger, 
kontorer og andre publikumsintensive 
virksomheter/tjenesteytinger.  
 

De fleste sentrumsformål og forretningsformål, 
vist på plankartet, ligger i Burfjord sentrum 
inngår i ny sentrumsplan BS 10.  

BS 03 Badderen vil inngå i ev. ny reguleringsplan 
for Sætra/Badderen. 

 

2.5. Offentlig og privat tjenesteyting 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Skole 
Følgende nye områder avsatt til offentlig og 
privat tjenesteyting skal forbeholdes 
skoleformål: 

• BOP 26 – Kvænangen barne- og 

ungdomskole 

• BOP 27 – Kvænangen barne- og 

ungdomskole 

Hvorvidt det skal kreves reguleringsplan, må 
vurderes opp mot omfang på ev. 
utvidelsesbehov. 

Jf. pbl. §§ 11-9 pkt. 5 og 11-10 pkt. 3 

 

 Barnehage 
Nye barnehager krever reguleringsplan for å 
ivareta alle hensyn på en god måte. 
Følgende nye områder avsatt til offentlig og 
privat tjenesteyting skal forbeholdes 
barnehageformål: 

• BOP 24 – Burfjord  

Jf. pbl. §§ 11-9 pkt. 5 og 11-10 pkt. 3 
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2.6.  Fritids- og turistformål 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Områder for fritids- og turistanlegg 
Område Hvor  Nåværende/ 

framtidig 
Regulering
s-plankrav  

BFT 02 Alteidet 
camping 

Framtidig Ja, ved 
ytterligere 
utbygging 

BFT 04 

 

Sekkemo 
camping 

Framtidig Ja, ved 
ytterligere 
utbygging 

BFT 05 Olgola Framtidig Ja 

BFT 06 Sekkemo Framtidig Ja  

BFT 07 Sørstraum-
brua 

Framtidig Ja 

BFT 08 Kjækan – 
Nord 
Troms 
hytteferie 

Framtidig Ja 

BFT 09 Løkvik Framtidig Ja 

BFT 10 Bjørkenes 
camping 

Framtidig  Ja, ved 
ytterligere 
utbygging 

BFT 12 Toppelbukt Framtidig Ja 

BFT 13 Navit Framtidig Ja 

BFT 14 Navitfoss 
camping 

Framtidig  Ja 

BFT 18 Kjækan Framtidig Ja 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 1 

a) Krav om reguleringsplan. 
b) Bebyggelsens utforming skal harmonere 

med omgivelsene og tiltakets funksjon, og 
ikke innebære miljørisiko eller ulemper for 
sitt nærmiljø. 

 

 
 
 
 
 
 

 Parkeringsplasser (utfartsparkering) 

Definisjon 

Som fritids- og turistformål inngår bl.a. 
reiselivsanlegg, campingplasser, utleiehytter og 
fritidsboliger som drives i en kommersiell 
sammenheng. En rekke nye områder for fritids- 
og turistanlegg er lagt inn i planen. Det er viktig å 
påpeke at tiltakene ofte iverksettes som tillegg 
til annen næring. Når det gjelder reiselivsanlegg i 
utkantene er dette ofte en viktig binæring til 
landbruket, og samtidig bidrar slik virksomhet til 
aktiviteter som på den måte bidrar til attraktive 
bosteder og sikrer fortsatt drift i landbruket.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Parkeringsplasser 
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SPA 01 Jøkelfjordeidet Framtidig 

SPA 02 Låvan Framtidig 

SPA 03 Burfjord Framtidig 

SPA 04 Bankenes Framtidig 

SPA 05 Olgola Framtidig 

SPA 06 Sørstraumbrua Framtidig 

SPA 07 Nordbotn – 
Gerbikveien 

Framtidig 

SPA 08 Rundvannsbekken Framtidig 

SPA 09 Kvænangsbotn Framtidig 

SPA 10 Kvænangsbotn – 
Limpaveien 

Framtidig 

SPA 11 Gardelvågen Framtidig 

SPA 12 Toppelbukt Framtidig 

 

a) Tilrettelegging for friluftslivet er tillatt. 
Med dette menes rasteplass med 
bord/benker, informasjon, 
avfallshåndtering og toalettfasiliteter. 

b) Områdene tillates ikke bygd før det 
foreligger en samlet plan for drift og 
vedlikehold. 

c) SPA 07, SPA 08, SPA 10 omfatter 
snuplass på skogsbilveg. Plassene kan 
benyttes til parkering for friluftsformål 
så lenge dette ikke går ut over veiens 
bruk i forbindelse med skogsdrift. Det 
skal ikke lages permanente fysiske 
installasjoner på den delen av plassen 
som omfatter snuplass eller trengs for 
eventuell opprustning i tråd med 
Normaler for landbruksveg rev. 2013. 

d) Statens vegvesen skal godkjenne alle 
parkeringsplasser som har tilknytning til 
hovedvegnettet (riks- og fylkesvegene). 
 

 § 11-9, pkt. 3 
 

 
 
 

 

Som del av infrastruktur er flere nye 
parkeringsplasser lagt i planen som skal sikre 
allmenn ferdsel i utmark. 

a) Oversikt over parkeringsplasser (eksisterende 
og nye) framgår av liste og i plankartet der 
parkeringsplasser ikke inngår i eksisterende 
reguleringsplaner. 

b) Parkeringsplassene tillates benyttet som 
biloppstillingsplasser i forbindelse med utøvelse 
av friluftsrelaterte virksomhet. Parkeringen skal 
være åpen for allmennheten. 

c) Plassering av gumpi, spikertelt, campingvogn 
og andre mobile konstruksjoner innenfor 
områdene er ikke tillatt.  

d) Hvorvidt det skal kreves reguleringsplan må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle mht. omfang av 
bruk, trafikale forhold, etc. 
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 Caravanoppstilling 
Det stilles krav om reguleringsplan for 
caravanoppstilling i henhold til pkt 2.6.1. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt.1 

Spikertelt/tretelt: Oppføring av slikt tiltak er 
søknadspliktig. 

Jf. pbl §20-1 første ledd bokstav a) 

  

Caravanoppstillingsplasser 

Drift: Caravanoppstillingsplasser som er avsatt i 
planen forutsettes opparbeidet og driftet i privat regi, 
ev. av lag/foreninger. 

Parkering: Det forutsettes beregnet inn 2 
parkeringsplasser i tilknytning til hver 
caravanoppstillingsplass, jf. pkt. 2.1.5 q) 

Spikertelt/tretelt: Tilbygg til/innkledning av 
campingvogner eller som frittstående 
konstruksjon, som kan variere i utforming og 
størrelse.  

Et spikertelt omfattet av bestemmelsene for lave 
byggverk. Det gir et krav om avstand på 8 meter til 
andre byggverk. På en caravanplass vil det kunne 
være mindre avstand mellom caravanplassene, da 
med krav om at byggverkene er skilt med 
branncellebegrensende bygningsdeler 
som gir tilfredsstillende brannmotstand. 

Jf. TEK 17 §11-6 
 

 

2.7.  Råstoffutvinning 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Krav om reguleringsplan 
a) Det stilles krav til reguleringsplan før 
igangsetting av nye masseuttak og oppstart 
og/eller utvidelse av eksisterende masseuttak.  

Det stilles krav om reguleringsplan ved uttak av 
masser i 100 - metersbeltet langs verna 
vassdrag, jf. liste i 7.1.6. 

For eksisterende skiferområder kreves ikke 
reguleringsplan. For nye skiferuttak skal det 
utarbeides reguleringsplan. 

Unntak fra krav om reguleringsplan er massetak 
som kan behandles etter forskrift om 
planlegging og godkjenning av landbruksveier. 

b) Innhold i reguleringsplan: 

Drifts- og avslutningsplan skal inngå og 
godkjennes av Direktoratet for 
mineralforvaltning.  

Planen skal ha bestemmelser om omfang, 
uttaksretning og sikkerhetstiltak. Det skal 

Arealer for råstoffutvinning i kommunen: 

- BRU 02–05 (nåværende)  
- BRU 10–15 (fremtidige) 

Det kan vurderes krav om ny kartlegging ved 
planlegging i områder der det er grunn til å anta 
at det kan finnes naturmangfold av stor verdi. 

 

 

  

 

 

 

Krav om drift- og avslutningsplan gjelder også for 
uttak som ikke krever konsesjon etter 
mineralloven. 

Nødvendige tiltak kan være sikring av området, 

støyutredning og støydempende tiltak, støv og 
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avklares behov for nødvendige tiltak slik at 
driften ikke medfører urimelig store ulemper for 
annen næring og omgivelsene generelt.  

støvdempende tiltak. Eventuelt etappevis drift 
og deponier, og når på døgnet drift er aktuell 
(døgndriftsplan). Adkomst til offentlig veg skal 
også være med i planområdet. 

 

2.8.  Næringsbebyggelse 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Næringsbebyggelse  
Plankrav:  

I områder som på plankartet er vist som 
næringsbebyggelse, kan arbeid og tiltak som 
nevnt i lovens § 20-1, samt fradeling til slike 
formål, ikke finne sted før det foreligger 
godkjent reguleringsplan/sentrumsplan jf. pkt. 
1.4.2. 

Jf. § 11-9, pkt.1 

Dette gjelder for områdene: BN 01–30 og BN 32 

Definisjon 

Begrepet næringsformål omfatter blant annet 
industri-, håndverks- og lagervirksomhet, og 
øvrig næringsvirksomhet som ikke er angitt som 
eget formål. Kontor (som ikke er tilknyttet 
industrivirksomheten) og forretning inngår i 
prinsippet ikke i begrepet næringsformål. 

 Unntak fra plankrav 
I eksisterende næringsareal BN 01 – 19, samt for 
fremtidig virksomhet i BN 20-28, kan mindre 
tiltak i tilknytning til eksisterende virksomhet 
tillates uten godkjent 
reguleringsplan/sentrumsplan under følgende 
forutsetninger: 

 Når utbyggingen ikke strider mot, og 
tilfredsstiller/samsvarer med 
bestemmelse pkt. 1.4.2 (gjelder Burfjord 
sentrum og Sætra/Badderen). 

• Når utbyggingen er utformet i samspill 
med omgivelsens karakter og utforming 
og ikke med fører vesentlige 
konsekvenser for omgivelser og miljø. 

• Tilfredsstiller krav til avkjørselsforhold 
som beskrevet i Statens vegvesens 
vegnormaler. 

• Har tilfredsstillende vann- og 
avløpsløsninger. Jf. § 11-10. 

• Er i tråd med formål og bestemmelser i 
gjeldende regulerings-/kommuneplan. 
Jf. også disse bestemmelsers pkt.2.1.3; 
Tiltak i eksisterende bygningsmiljø. 

• Har tilgang på nødvendig teknisk og 
sosial infrastruktur. 
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• Er tilstrekkelig sikret mot fare og støy, og 
heller ikke selv bidrar til fare og 
støybelastning i sitt nærmiljø. 
Utredningskrav i 1.5.14 Risiko og 
sårbarhet vedr støyfaglig utredning 
kommer her til anvendelse. 

• Ikke berører fredede kulturminner. Jf. 
også bestemmelser om kulturminner. 

• Ikke overstiger: 
• 1000 m2 tillatt bruksareal 

(BRA). 
Unntaksbestemmelsene gjelder ikke for områder 
hvor det i denne planen er gitt særskilt plankrav. 
Se plankrav under de respektive arealformål. 

 

 

 Ulike områder for ulik type 
næringsvirksomhet 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 5 

Tre typer næringsområder 

1) Sjørettede næringsområder: Disse områdene 
er tiltenkt virksomheter med behov for tilgang til 
sjø/kai. 

2) Områder for tradisjonell industri og lager: 
Her forutsettes det etablert industri-, 
produksjons- og lagervirksomhet som pga. 
funksjon, nærmiljøulemper o.a. ikke bør ligge i 
bygdesentra. 

3) Områder for servicenæringer: Disse 
områdene reserveres næringsvirksomhet som 
har noe publikumshenvendelse, men som på 
bakgrunn av bl.a. vareutvalget ikke faller inn 
under detaljhandelsbegrepet. Eksempelvis kan 
dette omfatte verksteder, bilforretninger, 
trelasthandel, engrossalg og lignende. Salg av 
dagligvarer, klær, og andre detaljvarer inngår 
ikke i begrepet servicenæringer. 

 

2.9. Idrettsanlegg 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Krav om reguleringsplan 
Det legges til rette for følgende nye idretts- og 
nærmiljøanlegg i planperioden: 

 BIA 01 – Alteidet (Koppi) skytebane 
(rifle) 

 BIA 10 – Jøkelfjord idrettsanlegg 

Idrettsanlegg 
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 BIA 11 – Alteidet skytebane (leirdue) 

 BIA 12 – Burfjord, fotball/friidrett/ski 

 BIA 13 – Badderen, fotball 

 BIA 14 – Navit, motocrossbane 
 

Det kan kreves reguleringsplan for etablering av 
nye idretts- og nærmiljøanlegg. Dette avgjøres 
etter en skjønnsvurdering av tiltakets omfang og 
disse bestemmelser. 

Det er reguleringsplankrav for BIA 01 og BIA 11 
(se pkt. 2.11.1) og for BIA 14 (se pkt. 2.10.1). 

For støyende virksomheter skal det ved plan- 
eller byggesak følge en støyfaglig utredning, jf. 
pkt. 1.5.14 m). 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 1 

 

2.10. Motocrossbane 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Motocrossbane 
Krav om reguleringsplan.  

BIA 14 Gamle Navit fyllplass 

Ved utarbeidelse, utforming og bruk av 
motocrossbane skal ikke deponiet påvirkes 
negativt. Det skal ikke gjøres tiltak som medfører 
at overflatevann trenger ned i deponiet og 
medfører økt utvasking av miljøskadelige stoff.   

For støyfaglig utredning se pkt. 1.5.14 m) og pkt. 
2.9.1 

                                               Jf. pbl. § 11-9, pkt. 1 

Motocrossbane 

Deponiet er en forurensningskilde. Kontakt 
avfallsselskap og forurensningsmyndighet ved 
utarbeidelse av plan.  
 
 

 

2.11. Skytebane 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Skytebane 
Krav om reguleringsplan. 
 
For ny, eller ved utvidelse av skytebane: 
 

 BIA 01 - Eksisterende 

 BIA 11 – Utvidelse av eksisterende 

Skytebane 

Ved utvidelse av skytebane, skal faresoner rundt 
anlegg være dokumentert. 
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For støyende virksomheter skal det ved plan- 
eller byggesak følge en støyfaglig redegjørelse, 
se pkt. 1.5.14 m).  
                                                 Jf. pbl. § 11-9, pkt. 1 

 

 

2.12. Grav- og urnelunder (kirkegårder) 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Gravplasser 
Følgende områder for gravlund er lagt inn i 
planen. 

• BGU 1 – Storeng kirkegård 
• BGU 2 – Nordstraumen kirkegård 
 

Jf. § 11-9, pkt.1 

 

Grav- og urnelunder er kirkegårder og offentlige 
gravplasser som går inn under lov om 
kirkegårder. 

Områdene avsatt som framtidige områder i plan 
er eksisterende gravlunder, som ikke tidligere 
har vært fastsatt i plan.  

 

2.13. Naustbebyggelse 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Naust  
For større naustanlegg kreves reguleringsplan. 

Naust skal ikke innredes eller benyttes som 
fritidsbolig, bolig eller annet rom for varig 
opphold. Naust kan ikke omdisponeres til 
fritidsbolig eller bolig.  

Selvstendige tomter skal ikke være over 150 m². 
Tomta kan ikke gjerdes inn. Det er ikke 
anledning til bygging av plattinger eller andre 
utvendige faste innretninger, utover nødvendig 
båtopptrekk. 

Ny naustbebyggelse skal fortrinnsvis legges som 
fellesområder i tilknytning til eksisterende 
naustbebyggelse. Utbygging i naustområder skal 
ta hensyn til friluftsinteressene og landskapet. 
Bygning eller adkomst må ikke medføre drifts- 
eller miljømessige ulemper for stedbunden 
næring. Bygging eller adkomst må ikke komme i 
konflikt med viktig område for vilt, biologisk 
mangfold, reindrift eller kulturminner.  

Naust – definisjon  

Med naust forstås uthus i strandsonen for 
oppbevaring av båt, utstyr for båt og 
fiskeredskap. 

Med større naustanlegg menes et antall som 
beslaglegger større strandområder, og som 
medfører økt trafikk med tilhørende veier og 
plasser for biloppstilling.  
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Følgende krav til størrelse, utforming m.m. for 
naust gjelder ved utarbeiding av 
reguleringsplaner og behandling av søknad om 
tillatelse til tiltak:  

a) Naust skal samlokaliseres i størst mulig grad, 
og ligge såpass langt fra sjø at allmennheten kan 
benytte fjæresonen, og ellers komme uhindret 
forbi. 

b) Naust skal ikke overstige 35 m2, være 
uisolerte, i én etasje og røstet mot vannet. 
Gesimshøyde skal ikke overstige 2,0 m målt fra 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen. 

c) Tillatt takutforming er saltak, og takvinkelen 
skal være bratt, fra 35–45 grader. Taktekket skal 
være mørkt og matt. Torvtak kan også tillates. 

d) Naust som oppføres i eksisterende naustrekke 
skal i størrelse, utforming, farge-/materialbruk 
og lokalisering tilpasse seg eksisterende 
bebyggelse. 

Jf. pbl. §§ 11-11 pkt. 2 og 4, 11-9 pkt. 5 og 6. 

 

 

2.14. Vindmøller 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Vindmøller 
Følgende område er lagt inn i planen: 

 BAB 13 – Løkvik  
Det tillates oppføring av gårdsvindmøller med 
samlet installert effekt inntil 1 MW.  

 

Vindmøller 

Vindmøllene skal ikke være til ulempe for 
reindrifta eller naboer. 

Tiltaket er søknadspliktig jf. pbl. §20-1 

 

 

2.15. Småbåthavn 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Småbåthavn 
I områder definert som småbåthavn på 
plankartet, VS 10 - 12, kan arbeid og tiltak som 
nevnt i lovens § 20-1 og 20-2, samt fradeling til 

Småbåthavn 
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slike formål, ikke finne sted før det foreligger 
godkjent reguleringsplan.  

Båthavner med servicebrygge/slipp og sjønære 
opplagsområder skal være utstyrt med 
oljeskiller. 

Det skal tilrettelegges for kildesortering av avfall 
i småbåthavnene og miljøfarlig avfall (batterier, 
olje, lakk m.m.) skal tas hånd om på en forsvarlig 
måte.  

Det skal avsettes et område med fast 
dekke(betong/asfalt) for båtpussing, slik at 
bunnstoff/malingsrester enkelt kan samles opp. 

Dersom det legges opp til høytrykksspyling av 
båter i småbåthavneområdet skal spylevannet 
samles opp og renses (f. eks. via sandfilter) før 
det kan slippes på sjøen. 

Bryggeanlegg og bølgebrytere bør utformes og 
plasseres med tanke på å opprettholde 
tilstrekkelig vanngjennomstrømming. 

 

 

 

2.16. Kombinert formål Bolig- Fritid og Turisme 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Bolig- fritid og Turistnæring 
Følgende område er lagt inn i planen: 

 BKB 01 – Sørstraumen 

 BKB 03 – Navit 
 
Det skal utarbeides en samlet reguleringsplan for 
disse områdene før utbygging tillates. 
 
Det tillates oppføring av bolig, fritidsbolig og 
nødvendig bebyggelse for turistnæring i henhold 
til reguleringsplan. 
 
Tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt fradeling 
til slike formål, ikke finne sted før det foreligger 
godkjent reguleringsplan. 
 
Bestemmelser gitt til boligbebyggelse, 
fritidsbebyggelse, fritids og turistformål samt 
naust jfr. kap. 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 og 2.13 gjelder for 
BKB areal. 
 

 

BKB areal skal ha en visuell utforming som ikke 
virker skjemmende på omgivelsene. Dette skal ha 
fokus i videre planarbeid. 
 
Krav om felles plan: For området BKB 01 kan 

omfanget av kravet vurderes, arealredusert. Dersom 

det viser seg mest hensiktsmessig og gjennomførbart 

kan arealet deles i to, «Karvik/Tømmerbukt» og 

«Sørstrauman». Skille kan da vurderes mellom gnr 36 

og 37. Dette er en naturlig avgrensing da de to 

områdene blant annet har egen avkjøring. Krav om 

utarbeidelse av en samlet plan for hvert av disse 

områdene opprettholdes. 

 

Kombinasjonsformålet på Sørstraumen er 

kjerneområdet for fritidsbebyggelse og fritids- og 

turistformål. B-en i formålet er tatt med da det 

eksisterer boliger innenfor områdeavgrensingen. I 

arbeidet med reguleringsplanen skal hensyn til 

boligbebyggelsen ivaretas spesielt og de mange 

kulturminnene generelt. 
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2.17. Havn 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Havn 
a) I områder som på plankartet er vist som havn, 
SHA 02 Spildra og SHA 03 Segelvik, kan arbeid og 
tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt fradeling 
til slike formål, ikke finne sted før det foreligger 
godkjent reguleringsplan. 

 b) For SHA 02 Spildra og SHA 03 Segelvik skal 
det ikke tillates tiltak i strid med fiskeriformål, 
eller tiltak som er til hinder for utøvelse 
fiskerinæringen. Alle tiltak krever tillatelse etter 
hfl. § 28. 

Jf. § 11-9, pkt.1 

 

Havn 

Havn omfatter arealer som brukes til 
skipshavner med kaier, havneterminaler og 
havnelager. Havne og farvannsloven har egne 
bestemmelser om planlegging og drift av havner. 

Fergetrafikk, yrkesfiske, småbåthavn og 
fritidsbruk medfører behov for å regulere 
sjøarealene på en tydeligere måte.  

I kommunen finnes 4 fiskerihavner (Burfjord, 
Badderen, Spildra og Segelvik).  
 
For SHA 03 Segelvik, se også pkt. 1.4.2 j). 
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3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3.1.  Kraftforsyning, telekommunikasjonsanlegg m.m. 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Generelt Byggeskikk og estetikk 

Planens estetikkbestemmelser gjelder også for 
etablering av trafoer, nodehus og andre bygg og 
anlegg for samferdsel og teknisk infrastruktur. 
Tillatelse til etablering av trafoer, nodehus m.m. 
kan for øvrig kun gis i samsvar med godkjent 
arealdel/reguleringsplan eller ev. ved 
dispensasjon. 

 Overføringsanlegg/kabler 
Ved etablering av nye anlegg, samt 
ombygging/endring av eksisterende, skal 
luftstrekk i boligområder, fritidsboligområder 
eller for øvrig i tettbygde strøk, fortrinnsvis 
unngås. 

Jf. pbl. § 11-10, pkt. 2 

Trafoer, nodehus m.m. 

Det gjøres oppmerksom på at plassering av 
nodehus som hovedregel skal 
lokaliseres/innarbeides i ordinære 
reguleringsplanprosesser. I motsatt fall skal de 
ev. saksbehandles som (mindre) endring av plan 
eller dispensasjon. 

 Master 
Master skal samlokaliseres. Plan- og 
bygningsmyndigheten kan kreve at det 
utarbeides en samlet oversikt over de ulike 
aktørenes utbyggingsbehov for master i et gitt 
område før tillatelse gis til en enkeltaktør. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 6 

Samordning av mastebehov 

For å sikre størst mulig samordning av master 
skal alle aktører på det lokale markedet høres 
før tillatelse til oppsett av master tillates. 

 

3.2.  Vei, vann, avløp 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Generelt 
Kommunens og Statens vegvesens normer for 
utforming av VVA-anlegg skal benyttes. 

Jf. pbl. §§ 11-9, pkt. 5 og 11-10, pkt. 2. 

a) Byggegrense 

Byggegrense er 50 m både mot riksveger og 
fylkesveger, og 15 m mot kommunale 
samlingsveger, regnet fra senterlinje veg. 
Byggegrenser for boligveger/-gater fastsettes i 
reguleringsplaner. § 11-9, nr.3. 

Generelt 

Veg omfatter trafikksystem, herunder 
overordnet nett for kjøretøyer, fortau, torg og 
plasser, gatetun mv.  

I forbindelse med 50 m byggegrense for både 
riksveg og fylkesveg vises det til vedtak fattet av 
fylkesrådet i Troms 25.05.2010: «For veger som 
er klassifisert som fylkesveg etter 01.01.2010, 
videreføres de byggegrenser som var gjeldende 
31.12.2009 inntil byggegrensene for hele 
fylkesveinettet er gjennomgått.» 
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b) Nye avkjørsler 

Nye avkjørsler eller utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsler fra riks- og fylkesveger skal 
godkjennes av Statens vegvesen (håndbok N100 
Veg og gateutforming, 2014) § 11-9, nr.3. 

Garasjer og andre typer bygninger kan være 
hensiktsmessige å bygge nærmere veg enn 
angitte grenser. Eventuelle nye tiltak innenfor 
byggegrensen kan bare tillates når dette er 
godkjent av planmyndigheten og Statens 
vegvesen. 

Kvænangen kommune har en meget spredt 
utbygging med mange avkjørselspunkter som 
også er mulige konfliktpunkter. Det er et mål for 
både Statens vegvesen og kommunen å redusere 
antall avkjørsler til fylkes- og riksvegnettet. 

Alle nye avkjørsler skal knyttes til eksisterende 
godkjente avkjørsler der det er mulig. 

 Nye kjøreveger og g/s-veger 
a) Før nye kjøreveger etableres skal det 
utarbeides reguleringsplan. 

b) Før nye gang- og sykkelveger etableres kan 
det kreves utarbeidet reguleringsplan. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 1 

Nye kjøreveger i planen: 

• SV 01: Storeng 
• SV 02: Burfjord  
• SV 03: E6 Burfjord 
• SV 04: E6 Badderen 

 

Nye g/s-veger i planen: 

Nye gang- og sykkelveger er vist med linjesymbol 
på plankartet og skal bygges for følgende 
strekninger: 

• SHS 01: Burfjord 

 Kollektivnett  Det er behov for et godt utviklet kollektivnett 
som knytter kommunen til nabokommunene. I 
forbindelse med utbygging av nye boligområder 
bør kollektiv tilknytning belyses som et tema. 

Skolebuss kjører på alle fylkesveger og det er 
viktig at det anlegges gode bussholdeplasser 
langs alle disse.  
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4. Grønnstruktur 

4.1.  Generelt om grønnstrukturområder 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Plankrav og unntak fra plankrav 
Tiltak som bidrar til å fremme natur-, miljø- og 
allmenne friluftsinteresser er tillatt. 

Plankrav- og unntaksbestemmelser gitt i kapittel 
1 gjelder også for tiltak i grønnstrukturområder, 
med mindre andre særlige grunner tilsier annet. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 1 og 11-10 pkt. 1 

Definisjon 

Med grønnstruktur menes et sammenhengende, 
eller tilnærmet sammenhengende, 
vegetasjonspreget område som ligger innenfor 
eller i tilknytning til bygder. 

Jord- og skogbrukslov gjelder i områder avsatt til 
grønnstruktur i kommuneplanens arealdel – med 
mindre annet er fastsatt i gjeldende 
reguleringsplan. 

 

4.2.  Friområder og lekeplasser 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Om formålet 
Friområder skal planlegges for samhandling 
mellom forskjellige alders- og brukergrupper. 
Hele eller deler av arealene skal utformes 
universelt, jf. bestemmelsenes pkt. 1.5.18. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 5 

 

Definisjon 

Friområder er områder som er eller forutsettes 
tilrettelagt for rekreasjon, lek og idrett i 
nærmiljøet. 

Vedlikehold 

Vedlikeholdsansvar for nærlekeplass, 
småbarnslekeplass og annet fellesareal ligger 
hos de aktuelle eiendommene. Rettslig bindende 
avtale for drift av disse arealene skal følge med 
byggemelding. 

 Generelle kriterier  
Utbygger har ansvaret for opparbeidelse av 
påkrevd grønnstruktur, herunder lekeplasser og 
annet fellesareal. 

Krav om lekeplass utløses ved etablering av 3 
boenheter eller mer. 

De definerte arealkrav til differensierte 
lekeplasser er: 

 Småbarnslekeplass min 100 m2 

 Nærlekeplass min 1500 m2 

 Områdelekeplass min 3000 m2 
 

Plan for utforming og opparbeidelse 

Kommunen kan be om egen plan for utforming, 
møblering og opparbeidelse av friområder. 

Rundskriv T-02/08 Om barn og planlegging er en 
utdypning av Rikspolitiske retningslinjer for barn 
og planlegging. Rundskrivet legges til grunn for 
utforming og opparbeidelse av tiltak.  
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Når friområdet og lekeplass må opparbeides 
med buffersone mot nabo, veg, frisiktsone, eller 
opparbeiding av friområdet krever 
terrengtilpasning, skal det avsettes særskilt areal 
til buffersone (som da ikke regnes som lekeareal, 
men kommer i tillegg til). 

a) Friområder og lekeplasser skal ligge sentralt i 
de områdene de skal betjene, og gi muligheter 
for variert aktivitet både sommer og vinter. 

b) Før første boenhet tas i bruk skal lekearealer 
være etablert.  

c) Arealene skal ha trafikksikker adkomst, være 
solvent og skjermet for støy, fare, vind og 
luftforurensning. 

d) Eksisterende vegetasjon på lekearealene skal i 
størst mulig grad ivaretas og utnyttes til 
klimavern og lek. 

e) Lekearealene skal i størst mulig grad 
samordnes med overordnet grønnstruktur for å 
sikre et sammenhengende vegetasjonsbelte. 

f) Lekearealene skal ha trygg adkomst langs 
overordnet grønnstruktur, sti, gang- og 
sykkelvei, fortau eller vei som er lite belastet av 
motorisert trafikk. 

g) Hvis grønnstruktur (friområde, lek, snarveger 
m.m.) omdisponeres til annet formål skal et 
skaffes fullverdig erstatning i nærområdet, se 
rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. 

h) Utomhusplan skal følge som bilag til 
reguleringsplan, tomtedelingsplan og søknad om 
byggetillatelse/bruksendring for større bygg. 
Utomhusplanen skal være i målestokk 1:500 for 
reguleringsplaner og i 1:200 for byggesøknad. 
Utomhusplanen skal vise utforming av 
lekeplasser, friområder og trafikkareal. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt. 5 
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5. Landbruks- natur- og friluftsformål, samt reindrift 

5.1.  Generelt om LNFR 

Bestemmelser Retningslinjer 

 LNFR-områder Definisjon 

LNFR-områder omfatter arealer som i hovedsak 
skal brukes og sikres for jordbruk, skogbruk og 
reindrift, som skal bevares som natur- og 
landskapsområder, kulturmiljøer og som 
områder for friluftsliv.  

For dispensasjoner i LNFR-områder, se pkt. 5.1.3. 

 Eksisterende bebyggelse i LNFR 
For tiltak på eksisterende, godkjent bolig- og 
ervervsbebyggelse i ordinære LNFR-områder skal 
disse bestemmelsers krav til utforming m.m. 
legges til grunn - etter en skjønnsmessig 
vurdering i det enkelte tilfelle. For 
fritidsbebyggelse, se egne bestemmelser i pkt. 
2.3.4. 

 

 Dispensasjon i LNFR-områder 
 

Søknader om tiltak i LNFR-områder skal 
behandles i samsvar med retningslinjene.  
 
Dispensasjonen krever grunngitt søknad. 

Jf. pbl. § 19-1. 
 
 

 

 

Retningslinjer for tiltak i LNFR-områder 

 I dispensasjonssaker i LNFR-områder skal 
berørte/aktuelle regionale og statlige 
myndigheter får saken til høring for 
uttalelse. 

 Boligbygging og næringstiltak anses som 
viktig for samfunnsutviklingen, og 
kommunen skal ha en positiv/liberal 
holdning så lenge det ikke får vesentlige 
negative konsekvenser for sektorene eller 
andre viktige arealinteresser.  

 Fritidsboliger (herunder fritidsboliger både 
for salg og utleie) underlegges en streng 
dispensasjonspraksis. Det skal framlegges 
tungtveiende årsaker. Enkeltfradeling av 
flere enn tre fritidsboliger fra en 
matrikkelenhet krever alltid vedtatt 
reguleringsplan. 

 Mindre tiltak til allmenn bruk, som badstue 
(sauna), gammer, grillhytter og gapahuker, 
samt tilretteleggingstiltak for tilkomst til sjø 
og vassdrag for personer med nedsatt 
funksjonsevne underlegges liberal praksis. Se 
også pkt. 6.1.1 og pkt. 6.2.2.  
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 Foreningshytter på fjellet til allmenn bruk 
underlegges liberal praksis. Det forutsettes 
at det bare gjelder et begrenset antall i 
planperioden. Se også pkt. 6.1.1 og pkt. 
6.2.2. 
 

 I tillegg til kravene i PBL. kap. 19 skal alle 
tiltak skal vurderes etter følgende 
lokaliseringskriterier: 

- Tomta/tiltaket skal ikke være lokalisert i 
nedslagsfelt for drikkevann dersom det er 
fare for forurensning. 

- Tomta/tiltak skal ikke skade, berøre eller 
skjemme automatisk fredede kulturminner.  

- Tomta/tiltaket skal ikke berøre eller på 
annen måte komme i konflikt med viktige 
områder for naturmangfold eller 
naturvernområder. 

- Tomta/tiltaket bør ikke lokaliseres på viktige 
jordbruksareal eller viktige skogbruksareal 
jfr. temakart jord- og skogbruk. Innenfor 
kjerneområdene skal landbruksinteressene 
tillegges særlig stor vekt.  

- Tomta/tiltaket skal ikke være lokalisert i 
viktige beite- og kalvingsområder, i eller 
være i konflikt med trekk- og flytteleier for 
reindrifta. 

- Tomta/tiltaket skal fortrinnsvis ligge inntil 
eksisterte bebygde boligeiendommer og i 
rimelig avstand til vei. 

- Tomta/tiltaket skal ikke komme i konflikt 
med viktige forekomster av 
mineralressurser. 

- Tomta/tiltaket skal ikke føre til vesentlige 
ulemper for naboer, eller for eksisterende 
bruk av området, som for eksempel 
driftsmessige ulemper for jordbruk, 
skogbruk og reindrift. 

- Tomta/tiltaket bør ikke ligge i 100-meters 
beltet for sjø og vassdrag. 

- Eksisterende naturlige stier eller 
gjennomgangsveier skal ikke stenges uten at 
fullgod erstatning foreligger. 

- Ved behov skal avkjørselstillatelse til 
offentlig vei skal være gitt av tilhørende 
myndighet. Eksisterende adkomster skal 
fortrinnsvis benyttes.  
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6.  Sjø, vassdrag og strandsone 

6.1.  Områder i og langs vassdrag 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Forbud og plankrav langs vassdrag 
Av hensyn til flom og vassdragenes 
landskapsøkologiske funksjon skal arealene langs 
vassdrag bevares og ikke bygges ned.  
 
Alle tiltak langs vassdrag er søknadspliktig.  
Det kan søkes tillatelse til oppføring av 
bygninger og mindre anlegg som ikke er for 
beboelse langs vassdrag. Disse skal fortrinnsvis 
være til landbruk, reindrift, fiske og fangst, samt 
enkle innretninger og tilrettelegging for 
friluftsliv. Det forutsettes at tiltakene av hensyn 
til deres funksjon må ligge i restriksjonsområdet 
til vassdraget. 

Jf. pbl. §§ 11-9, pkt. 1 og 11-11, pkt. 5. 

 

Saksbehandling 

Kommunen skal ha inn søknad på tiltak innenfor 
de soner som er satt i bestemmelsen pkt. 7.1.2 
og 7.2.1.  
 

NVE skal som vassdragsmyndighet ha alle 
søknader om tiltak i 100-metersbeltet langs 
vassdragene nevnt i 7.1.2 på høring før tillatelse 
gis. 

 

 

Verna vassdrag: 

Vassdrag som er varig verna mot kraftutbygging 
er: 

• Burfjordvassdraget/Buvronuonjohka  
• Navitvassdraget/Návetjohka 
• Kvænangsvassdraget 
• Nordbotnvassdraget  
• Skalsavassdraget/Skálžajohka  
• Baddervassdraget/Báttárjohka 
• Alta-Kautokeinovassdraget 
• Reisavassdraget 

 

Vannressursloven – krav til kantsoner 

Det vises til Lov om vassdrag og grunnvann 
(vannressursloven), og bl.a. krav til kantsoner 
langs vassdrag (jf. vannressurslovens § 11). Tiltak 
i vassdrag (alle tiltak som fører til oppdemming 
og framføring av vann fra vassdrag) som kan 
medføre nevneverdige ulemper for allmenne 
interesser må ha tillatelse etter 
vannressursloven. Slike tiltak krever behandling 
etter vannressurslovens bestemmelser.  

Kraftutbygging 

Kommuneplanen vil normalt ikke være til hinder 
for vannkraftutbyggingstiltak dersom det 
innvilges tillatelse etter vannressursloven. 
Enkeltutbygginger vurderes gjennom 
dispensasjon.  

 

6.2.  Områder i og langs sjø 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Generelt 
 

For område V 01, sosi-kode 6001 - Bruk og vern av sjø 
og vassdrag med tilhørende strandsone, så gjelder 
bestemmelsene og plankartet til kystsoneplanen. 

 

Arealer i sjø ivaretas i hovedsak av kystsoneplan 
for Kvænangen kommune, med unntak av de 
arealer der kommuneplanens arealdel 
overlapper. Her gjelder kommuneplanens 
arealdel foran kystsoneplanen. Det lages derfor 
ingen bestemmelser knyttet til sjøområdene.  
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Tradisjonelt landbruk er tillatt innenfor 
gjeldende regelverk. 

Jf. pbl. §§ 11-9, pkt. 1 og 11-11, pkt. 5 

Beskrivelsen nedenfor er av veiledende karakter. 

Områder i og langs sjø: 

a) I 100-metersbeltet langs sjø kan det tillates 
oppført bygninger, mindre anlegg og opplag som 
skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, fangst, 
eller ferdsel til sjøs. Utbygging bør så langt som 
mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra 
før. Jf. Pbl. §§ 1-8 og 11-11, pkt. 4. 

Det forutsettes at tiltakene av hensyn til deres 
funksjon må ligge i 100-metersbeltet. 

Utbygging i urørte områder må i særlig grad 
vurderes mot landskapskvaliteter, 
reindriftsinteresser, friluftsliv og allmenne 
interesser. 

Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen er lagt til 
grunn for utformingen av disse retningslinjene. 

 

 100-metersbeltet langs sjø 
I 100-metersbeltet langs sjø er det byggeforbud 
med unntak for bygninger, mindre anlegg og 
opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, 
fiske, fangst, akvakultur, eller ferdsel til sjøs. 

Generelle bestemmelser om plankrav og unntak 
fra plankrav (kapittel 1) kommer her til 
anvendelse. 

Der offentlig vei ligger nærmere enn 100 meter 
fra middelflomål er det denne som er grensa. 

 

Tiltak langs sjø 

Det forutsettes at tiltakene i 6.2.2 av hensyn til 
deres funksjon må ligge i 100-metersbeltet. 

For øvrig gjelder byggeforbud i 100-metersbeltet 
langs sjø, jf. pbl. § 1-8. Statlige planretningslinjer 
for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen er lagt til grunn for utformingen av disse 
bestemmelser. 

Akvakulturanlegg i og langs sjø 

For akvakulturanlegg, herunder landfester, kan 
ikke tillatelse etter 6.2.1 gis uten særskilt 
behandling etter bl.a. havne- og farvannsloven, 
hvor bl.a. Kystverket skal behandle saken. Jf. 
FOR 2009-12-03 nr. 1449, jf. § 1.a). 

 Marinaer, kaier, flytebrygger og 
båtopptrekk (fritidsformål) 

Kaier, flytebrygger, og båtopptrekk skal som 
hovedregel etableres/tilrettelegges som 
fellesanlegg. Det tillates imidlertid ikke 
etablering av private kaier, båtopptrekk og 
flytebrygger nærmere offentlige eller felles 
marinaanlegg enn 5 km. Unntak kan etter 
særskilt vurdering gjøres for anlegg som er felles 
for minimum tre brukere. 

Saksbehandling 

Tillatelse til etablering av tiltak i strandsonen 
skal bl.a. behandles etter Havne- og 
farvannsloven, samt plan- og bygningsloven. 
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Rettigheter/hefte knyttet til adgang til 
fellesanlegg skal tinglyses på de angjeldende 
eiendommene. 

Jf. pbl. § 11-9, pkt.5 

  



56 
 

7. Hensynssoner 

7.1.  Sikrings, støy og Faresoner 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Faresoner H 310 
Følgende faresoner (naturfarer) er vist som 
hensynsoner på plankartet:  

 Jord- og flomskred 

 Snøskred, steinskred og steinsprang 
(Bygger på NGI- aktsomhetsområde, og 
mangler dekning i enkelte områder) 
 

a) Ved utarbeidelse av reguleringsplan, 
detaljplan og for søknadspliktige tiltak, som 
ligger innenfor faresoner, skal det gjøre 
fagkyndig vurdering/utredning av 
samfunnssikkerhetstemaene i pkt. 1.5.14. 
Dokumentasjon skal foreligge, og forslag om 
avbøtende tiltak skal innarbeides i 
planvirkemidlene. 

b) Hensynet til samfunnssikkerhet skal på 
samme måte som i pkt. a), ivaretas ved tiltak i 
LNRF-områder, samt ved utvidelse av, og tiltak i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

c) Bygninger i sikkerhetsklasse S1, jf. FOR 2010-
03-26 nr. 489 Forskrift om tekniske krav til 
byggverk, er unntatt. 

 

 

Generelt om fareområder 

Det kan imidlertid være fare for skred og 
steinsprang også utenfor disse hensynssonene.  

Det skal foreligge dokumentasjon på at også 
farer utenom det som favnes av hensynssoner er 
utredet. Forslag om avbøtende tiltak skal 
foreligger og være forankret i tiltakets 
bestemmelser, før planen sendes på høring, jf. 
bestemmelsene i pkt. 1.5.14.  
 
Ved alle typer terrenginngrep og utbygging 
innenfor hensynssonen skal man vise aktsomhet 
i forhold til mulig skredfare. Dette gjelder både 
ved graving og utfylling av masser, oppsett av 
bygninger eller andre konstruksjoner og ved 
hogst. En skal være særlig varsom i bratte 
områder med løsmasser og i leirområder under 
marin grense der det kan finnes soner med 
skredfarlig leire.  
 
Det bør vises forsiktighet når det gjelder hogst i 
terreng brattere enn 30 grader, da skogen har 
stor betydning for å holde på løsmasser og snø.  
Den som utfører tiltak i innenfor hensynssonen 
har ansvar for å påse at sikkerheten for seg selv 
og andre er ivaretatt.  
 
Skredfaren skal vurderes i henhold til kravene i 
TEK 17 § 7-3 ved forarbeidet til alle 
reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak og 
eventuelle sikringstiltak skal være beskrevet før 
planen sendes på høring. 
 
 
 

 Flomfare  
Bygging nær vassdrag skal i alle tilfeller 
underlegges særlig aktsomhet.  Det tillates ikke 
ny bebyggelse innenfor slik hensynssone før 
faren for sørpeskred, løsmasseskred, flomskred, 
flom, erosjon og isgang er avklart og eventuelt 
nødvendig avbøtende tiltak er etablert. 

Hensynssone gjelder for sørpeskred, 
løsmasseskred, flomskred, flom, erosjon og 
isgang. Selv om hendelsen opptrer ulikt, ser en 
at de oftest opptrer på de samme plassene i de 
samme elvene, bekkene og flomløpene.  

Skredfaren skal vurderes i henhold til kravene i 
TEK 17 § 7-3 ved forarbeidet til alle 
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Hensynsoner flomfare er ikke avsatt på 
plankartet. Der det ikke er kjente, definerte 
flomløp, erosjonssoner, flomskredsoner eller 
andre faremoment langs vassdrag, så skal 
følgende hensynsoner legges til grunn for 
vurdering av tiltak langs vassdrag: 
 
Hensynssone 50 meter (100 meter for verna 
vassdrag se pkt 7.2.1): 

Olderfjord: Fjordelva 
Reinfjord: Fjordbotnelva  
Meiland: Storelva 
Jøkelfjord: Skalsaelva, Golpeelva og Vikselva 
Alteidet: Langdalelva, Duikkášjohka (Alteideelva)  
Burfjorden: Burfjordelva, Jonsaelva 
Badderen: Badderelva 
Kvænangsbotn: Nordbotnelva, Kvænangselva, 
Niemanaikoelva, Navitelva, Aboelva 
Sørstraumen:  Sørstraumelva, Sandneselva 
 
Hensynssone 25 meter Elvene, bekkene og 
flomløpene (også tørre) som ikke nevnes 
ovenfor. 
 

 

reguleringsplaner og eventuelle sikringstiltak 
skal være beskrevet før planen sendes på høring. 

Bratte vassdrag gir økt risiko for flomskred, og 
også mindre lokale bekker kan medføre store 
flomkonsekvenser. 

Jfr. NVEs retningslinjer 2/2011 og NVEs faktaark 
2-13 " Identifisering av skredvifter" 
http://www.naturfare.no/attachment/5073313/
binay/819849 

 

 
For de verna vassdragene gjelder hensynssone 
(100 m) gitt i bestemmelse 7.2.1. Disse er avsatt 
på plankartet. 
 

 Marin grense (MG)  
Hensynssone er knyttet til områder under marin 
grense (MG). Se bestemmelse 1.5.14 g). 
 

Marine avsetninger 

Marin grense er avsatt på plankartet. I områder 
med løsmasseavsetninger kreves spesiell 
årvåkenhet med tanke på kvikkleire og 
områdestabilitet. Se bestemmelse 1.5.14 g). 
 

 Dambrudd (Småvatnan/Ĉorrojavri 
og Suoikkatjavri) H 320 

Det skal normalt ikke tillates ny bolig- eller 
fritidsbebyggelse innenfor dambruddsone.  

 

Dambruddsone 

Dambruddsone er lagt inn på plankartet. 
 

• H320_1-2 

 Anlegg og installasjoner 
kraftutbygging H 190 

I plankartet er det lagt inn hensynssoner rundt 
anlegg og installasjoner som inngår i driften til 
Kvænangen kraftverk.  

 

 Drikkevannskilder og nedslagsfelt 
H110 

Det tillates ikke tiltak som kan forurense 
drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt. Før 
det ev. gis tillatelse til tiltak her skal godkjenning 
foreligge fra vannverkseier og vannverkets 
tilsynsmyndigheter. 

Nedslagsfelt for drikkevannskilder 

For å kunne beskytte vannkildene mot mulig 
forurensning i nedslagsfeltet er det etablert 
hensynssoner rundt vannuttakene. 

I hensynssonene er det fastsatt restriksjoner mot 
ulike tiltak og aktiviteter. Drikkevannsforskriften 

http://www.naturfare.no/attachment/5073313/binay/819849
http://www.naturfare.no/attachment/5073313/binay/819849


58 
 

Vurderingene skal gjøres med basis i 
drikkevannsregelverket, Folkehelseinstituttets 
veiledere, restriksjonsbestemmelsene og 
kunnskap om kilden. 

Jf. Pbl. § 11-9 pkt. 3 og 6 

forbyr enhver aktivitet som kan forurense 
vannkildene. 

• H110-1-10 (jf. plankart) 

 Fri sikt langs offentlig vei  
Langs E6, fylkesveier og kommunale veier kan 
det ryddes skog og kratt inntil 6 meter fra 
vegskulder av hensyn til fri sikt pga. fare for elg i 
trafikksikkerhetsmessig sammenheng. 

Hensynssonen vises ikke i kartet. 

 

7.2.  Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, 

grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Hensynssone verna vassdrag H 560 
 

Hensynssoner for verna vassdragene er lagt inn 
på plankartet.  

• Burfjordvassdraget/Buvronuonjohka  
• Navitvassdraget/Návetjohka 
• Kvænangsvassdraget 
• Nordbotnvassdraget  
• Skalsavassdraget/Skálžajohka  
• Baddervassdraget/Báttárjohka 
• Alta-Kautokeinovassdraget 
• Reisavassdraget 

 
Det skal ikke tillates tiltak innenfor 100 m fra 
hovedstrengen til de verna vassdragene med 
unntak av areal som omfattes av vedtatte planer 
eller eksisterende bebyggelse. 
Det tillates ikke tiltak innenfor 50 m i 
sidevassdragene til de verna vassdragene med 
unntak av areal som omfattes av vedtatte planer 
eller eksisterende bebyggelse. 

 

Generelt 

Det vises til forskrift om rikspolitiske retningslinjer for 
verna vassdrag. 

Bebyggelse og anlegg 

Iverksetting av permanente tiltak innenfor 
elvekorridoren er ikke tillatt. Nødvendig 
vedlikehold av ledningsnett og bruer er 
imidlertid tillatt. Ved behov for sikring av stolper 
i elektriske anlegg skal relokalisering ut av 
hensynssonen vurderes. 

Vassdragstiltak 

Det er tillatt å etablere og vedlikeholde 
erosjonssikring eller flomvern innenfor 
sikringssonen. 

Massetak/deponi 

Det er ikke tillatt å gjøre uttak, fylling eller 
deponering av masser innenfor elvekorridoren. 

 

 Områder og anlegg i reindrifta 
H520 

 

Flytte- og trekkleier, samt landdelen av 
ilandførings- og prammeområder er vist som 
hensynssone H520 – reindrift på plankartet. 

Ilandførings- og prammingsanlegg 

Innenfor områdene skal de reindriftsfaglige 
vurderingene tillegges særlig vekt i arealsaker. 
Det skal ikke settes i verk tiltak som sperrer eller  
forringer funksjonen til flyttleier eller trekkleier i 
reindrifta.  
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Sjødelen av slike områder ivaretas av 
kystsoneplan for Kvænangen. 

 

 Kjerneområde landbruk H510 
Følgende områder er definert som 

kjerneområder for landbruk og vist som 

hensynssone H510 i plankartet: 
 

Koder Kjerneområder 

H510_1 Spildra 

H510_2 Alteidet-Storeng 

H510_3 Sørkjosen-Løkeng 

H510_4 Burfjorddalen 

H510_5 Nordstraumhalvøya 

H510_6 Kvænangsbotn 

Kjerneområde landbruk 

I kjerneområder for landbruk skal jord- og andre 

arealressurser i henhold til jordlovens 

bestemmelser tillegges særlig stor vekt i 

arealforvaltningen for å ivareta grunnlaget for 

jordbruk og skogbruk i et langsiktig perspektiv. 

Det er viktig å ivareta helheten i landskapet og 

unngå unødig oppstykking som kan medføre 

ulemper for jord og skogbruk.  

 
Kriteriene for utvalg og avgrensning er:  

 Viktig kulturlandskap 

 Gode beitemuligheter (lite rovdyr) 

 Store arealer av god kvalitet og god 
arrondering 

 Arealer godt egnet til nydyrking 

 Drivverdig skog 
 Aktive produsentmiljøer i området 

 

7.3.  Sone for båndlegging 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Båndlegging for vern etter 
naturmangfoldloven – H 720 

Områdene merket H 720 på plankartet, er 
vernet etter «Lov om forvaltning av 
naturmangfold». Forvaltning skjer etter 
gjeldende forskrift. 

 

Områder som er verna 

Områder som er vernet med hjemmel i 
naturmangfoldloven:  

 Bekkamyra naturreservat 

 Skorpa–Nøklan–Høyholman 
landskapsvernområde 

 Kvænangsbotn landskapsvernområde 

 Navitdalen landskapsvernområde 
 

Områder som planlegges båndlagt/verna 

I forbindelse med forslag til vern av skog på 
Statskog SFs grunn i Troms fylke er følgende 
områder foreslått i Kvænangen: 
Niemenaikojohka. 

 Byggegrense mot sjø 
Der hvor offentlig vei er nærmere sjø enn 100 
meter danner veien byggegrensen. I områder 
nærmere enn 100 meter til sjø avsatt til 
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utbygging i kommuneplanen fastsettes 
byggegrensen i reguleringsplanen. Inntil 
stadfestet reguleringsplan foreligger gjelder 
hovedregel med unntak der hvor offentlig vei er 
nærmere enn 100 meter fra sjø.  

Gjeldende bestemmelse i vegloven fastsetter 
byggegrense mot offentlig vei. 

 Kulturminner H 730 
I plankartet er det lagt inn hensynssoner rundt 
automatisk vernede kulturminner etter 
Kulturminnelovens § 4. Kulturminne med fem 
meters sikringssone er fredet mot inngrep. 
Forvaltning skjer i henhold til kulturminneloven.  

  

• Hensynssonene er i henhold til 
databasen i Askeladden pr. 
10.2.2015. 

 Kraftlinjer H 740 
I plankartet er det lagt inn hensynssoner rundt 
kraftlinjer i sentral og regionalnettet.  

 

 

7.4.  Sone hvor gjeldene reguleringsplaner fortsatt skal gjelde 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Planer som fortsatt skal gjelde 
H910 

Regulerings- og bebyggelsesplaner som fortsatt 
skal gjelde, framgår av plankartet og 
bestemmelse pkt. 1.4.  

Jf. pbl. §§ 1-5 og 11-8 pkt. f) 

Mange av planene er av gammel dato, uten krav 
til ROS-analyse. Byggetillatelse kan først gis når 
kravene i TEK 17, er ivaretatt.  
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1. Innkomne merknader til 1. gangs høring 
 

1. Konsulentfirmaet Rambøll v/Jenny Mikalsen på vegne av Fred Pettersen (35/9) 

2. Beboerne på Olgola v/ Aslak Isak Skum og Johan Anders O Eira (28/34, 28/56, 28/97, 28/98) 

3. Stajord bygdelag og grunneierne fra Kjosen til Stajord v/Unni Johansen 

4. Fritz Holmgren Pedersen (37/9) 

5. Bård Kaasen (14/1) 

6. Oddvar Kristian Konst på vegne av Arvid Oddmund Konst (28/31) 

7. Lars Helge Beldo (11/1, 11/5, 11/6, 11/8) 

8. Håkon Thomassen (9/6) 

9. Ove Larsen og Per-Aksel Larsen (Olgolanesset) 

10. Statskog v/Nina Emilie Stenset 

11. Eirin Svensen 

12. Ingrid Boberg (18/2) 

13. Pavel Vavrina og Ingrid Boberg 

14. Tor Gunnar Meli (36/3) 

15. Gammene Nàvuona Siida SA v/Ragnhild Enoksen (27/9, 27/12, 27/18, 28/2, 28/10, 28/34, 28/36, 28/56, 

28/97, 28/98, 28/107) 

16. Ivar Kaino (12/3) 

17. Konsulentfirmaet Rambøll på vegne av Ulf Evald Knudsen (28/3) 

18. Irene Sandnes (39/3) 

19. Knut Frantzen på vegne av Ingrid Karlsen (15/22, 15/12, 15/15, 15/3) 

20. Stajord bygdelag v/Unni Johansen, Eirin Charlotte Svendsen og Else Karin Sandbakken 

21. Geir M. Olsen på vegne av Anne Rita Vedal Olsen (36/4-3, 36/4-1, 36/4-5, 36/4-6, 36/4-2) 

22. Agnes Tryggstrand, Sameiet Steenvoll (16/8) 

23. Alteidet Grendeutvalg v/ Gunnar Sollund 

24. Statens vegvesen, avdeling Troms 

25. Alfon Jacobsen og Unni Johansen (15/5, 15/11, 15/17, 15/18) 

26. Nordreisa kommune, Utviklingsavdeling 

27. Eirin Svendsen (17/9) (17/20, 17/8) 

28. Ingrid Karlsen (15/3, 15/12, 15/15) 

29. Else Karin Sandbakken og Gunnar Sandbakken (16/3) 

30. Fylkesmannen i Troms (kartkontrollrapport) 
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31. Fylkesmannen i Troms 

32. Kvænangen Kraftverk 

33. Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen 

34. Unni Johansen, Charlotte Svendsen og Else Karin Sandbakken for grunneierne på strekningen Sørkjosen 

til Løkeng på Stajord 

35. Indre Kvænangen Allmenning v/styret, Nàvuona sàmiid searvi v/styret, Kvænangen qven og 

sjøsameforening v/styret og Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg v/styret og Kai Petter Johansen 

36. Troms fylkeskommune, kulturetaten 

37. Troms fylkeskommune, planavdelingen hos stabssjef 

38. Reinbeitedistrikt 33, v/formann Mathis Andreas Sara 

39. Tom-Hugo Pedersen (18/8) 

40. Olav Olsen (36/91, 36/6) 

41. Norges vassdrags- og energivesen (NVE) 

42. Forum for natur og friluftsliv i Troms 

43. Rolf Solheim (9/7) 

44. Jøkelfjord grendeutvalg v/ Per Svein Thomassen og Svein Erik Nilsen 

45. Sametinget 

46. Direktoratet for mineralforvaltning 

47. Kystverket Troms og Finnmark 

48. Reinbeitedistrikt 32 – Silvetnjarga v/Johannes Daniel Gaup (8/5, 7/4, 7/36) 

49. Eva Borkenhagen og Gunnar Jørstad 

50. Kai Petter Johansen 

51. Kvænangen jeger- og fiskeforening v/ Asmund Austarheim (9/71, 9/5, 9/10) 

52. Alfon Jakobsen 

53. Isbresenteret AS v/Tonny Mathiassen 

54. Kvænangen Kraftverk AS 

55. Eirin Karlsen, Unni Johansen, Else-Karin Sandbakken og Ingrid Karlsen på vegne av grunneierne på 

strekningen Kjosen til Løkeng 

56. Jørn Eikanger 

57. Svein Tømmerbukt 

58. Ole Ronni Henriksen og  Margitha Gildhof 
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2.  Sammendrag med kommentarer 
2.1 Merknad 1 

Merknaden gjelder eiendommen 35/9 i Kvænangsbotn. Grunneier er Fred Pettersen. Eiendommen er et 

tidligere småbruk der husene ved sjøen benyttes som fritidsboliger. Det er ønske om å få fradele tre 

hyttetomter som skal benyttes av slektninger.  

 

Administrasjonssjefens kommentar: Ifølge strategier for fritidsbebyggelse legges det ikke ut arealer med 

formålet spredt fritidsbebyggelse. Innspillet tas ikke inn i planen. Se også bestemmelsen pkt. 5.1.3. 

  

 2.2 Merknad 2 
Merknaden er sendt av beboende grunneierne på Olgola v/Aslak Isak Skum og Johan Anders O Eira (28/34, 

28/56, 28/97, 28/98). De skriver at det er beklagelig at Olgola er satt av til næringsbebyggelse for å gi plass 

til industrianlegg med dypvannskai, og dette uten å utrede konsekvensene og alternative områder for et 

slikt anlegg. Utbyggingen vil berøre reindrifta, da dette er et godt beiteområde for reinen, spesielt pga. lite 

snø. Innsenderne påpeker også at Olgola brukes som rekreasjons- og turområde både av lokale og turister. 

Området benyttes i undervisning- og kurs. Med sin historie og beliggenhet er området godt egnet til dette 

formålet. Det vises også til et yrende fugleliv og dyreliv. De samarbeider med Gammene Nàvuona Siida SA 

for å få i gang aktiviteter for å gjøre Olgola til et attraktivt friluftsområde. Det understrekes at da Kvænangen 

kommune kjøpte eiendom på Olgola på slutten av 90-tallet, var formålet å bruke eiendommen til kultur- og 

friluftsformål. Det vises også til økosystemet ved havstrømmen og de geologiske kvalitetene i området.  

 

Administrasjonssjefens kommentar: Industriområdet B 31 i høringsutkastet er tatt ut av planen og erstattes 

med B 32 Labukta på Alteidet. Deler av Olgolanesset settes av som friområde (GF 14). I tillegg settes BFT 05 

og SPA 05 av.  Resterende arealer beholdes som LNFR-område.  

 

2.3 Merknad 3 
Merknaden er sendt fra Stajord bygdelag og grunneierne fra Kjosen til Stajord v/Unni Johansen. Spørsmålet 

de reiser, er om reinbeiteområdet skal strekke seg fra sjø til fjell på nevnte strekning samt på 

Kvitebergklubben. De er av den oppfatning at det aldri har vært reinbeite på Kvitebergklubben. De har, 

18.08.2015, sendt e-post Riksarkivet for å få dette bekreftet. Riksarkivet fant ingenting, men kunne ikke 

garantere noe da alle arkivene ikke var gått igjennom i detalj. Grunneierne har de siste årene, sendt mye 

dokumentasjon til kommunen, dokumentasjon som går tilbake til 1600-tallet. Det opplyses om at reinen 

begynte å invadere bygda for ca. fem år siden. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Teksten i planbeskrivelsen er endret noe. Det samme er deler av 
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konsekvensvurderingen. Det som er tatt med som hensynssone reindrift er også endret noe på plankartet, 

men de offisielle arealbrukskartene for reindriften vil fortsette å gjelde i kommunens saksbehandling.  

Kommunen kan ikke ta stilling til privatrettslige forhold som fremgår av informasjon og dokumentasjon gitt i 

merknaden. Prosess vedrørende konfliktdempende tiltak, i form av oppsetting av gjerde, er igangsatt.  

 

2.4 Merknad 4 
Fritz Holmgren Pedersen ønsker eiendommen 37/9 på Sørstraumen til fritidsformål. Arealet er på 18 daa. 

Senere vil han sende søknad om fradeling og utarbeide plan.  

 

Administrasjonssjefens kommentar: Sørstraumen er forslått som ett av fire kjerneområder for 

fritidsbebyggelse i 1. gangs merknadsbehandling. Området Sørstraumen er lagt inn som 

kombinasjonsområde BKB 01. Flere grunneiere er interessert i utbygging her. Det er sentralt å se hele 

området under ett for å finne de gode løsningene. Reguleringsplan(er) må lages på tvers av 

eiendomsgrensene med gode løsninger for felles infrastruktur. Pedersens innspill tas med i BKB 01 

 

2.5 Merknad 5  
Merknaden er gitt av Bård Kaasen. Det ønskes tre boligtomter på eiendommen 14/1 i Burfjorddalen. Kaasen 

opplyser om at disse boligene er en forutsetning for å kunne drive primærnæring på tvers av generasjoner. 

Det vises også til vedtak i Teknisk utvalg 30.06.2009, der fire dekar jord ble omdisponert. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Det vises til planbestemmelsen pkt. 5.1.3 vedr. dispensasjoner i LNFR-

områdene. Det er via denne bestemmelsen boligbygging i LNFR-områder håndteres basert på 

enkeltdispensasjoner. Tomtene settes ikke av på plankartet. Det legges opp til en liberal politikk mhp å få 

dispensasjon til tomt til bolig i LNFR-områdene. 

 

2.6 Merknad 6 
Merknaden gjelder eiendommen 28/31, Gåsnes, på strekningen Kjøllefjord–Sørstraumen. Merknaden er 

skrevet av Oddvar Kristian Konst på vegne av Arvid Oddmund Konst. I 2008 ble det utarbeidet 

reguleringsplan for 11 fritidstomter på eiendommen, sju overfor fylkesveien og fire på sjøsiden. De fire på 

sjøsiden ble tatt ut av reguleringsplanen (H 910_9). Disse ønsker Konst legges inn i arealdelen, slik at 

reguleringsplanen med 11 tomter kan ferdigstilles og gjennomføres. Konst viser til utfall av meklingsmøtene 

der det ble notert at det kunne bli en åpning for disse fire tomtene i rullering av arealdelen.   

 

Administrasjonssjefens kommentar: På bakgrunn av referater fra meklingsmøtene, der det ble gitt en 

åpning, settes deler av området på sjøsiden av veien av til fritidsbebyggelse. Det øvrige arealet 

opprettholdes som landbruk. En klar forutsetning i reguleringsplanendringen, som må gjøres, er å holde god 
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buffer mot landbruksarealene i øst. Området er omkranset av landbruksarealer, og tiltaket skal innrettes seg 

slik at det ikke skaper driftsmessige ulemper.  

 

2.7 Merknad 7 
Lars Helge Beldo har inngått avtale med Henrik Giæver om kjøp av eiendommene 11/1, 11/5, 11/6 og 11/8 

i/ved Labukta på Alteidet. Beldo ønsker å utvikle eiendommene med målsetting om å bidra til økt bolyst og 

næringsutvikling. Han gir ingen nærmere beskrivelse av hvilke typer prosjekter og næringsaktiviteter det 

tenkes på. Beldo ønsker møte med kommunen for å komme i dialog om mulig utvikling. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Deler av det aktuelle området er satt av til industriområde med 

dypvannskai (BN 32) etter at det foreslåtte området til dette formålet, i høringsutkastet, på Olgolanesset 

(BN 31), ble møtt med innsigelser og protester.  

 

2.8 Merknad 8 
Håkon Thomassen reiser spørsmål vedrørende utforming av hyttefelt (BFR 03) langs veien oppover mot 

Mikaltind. Det oppfattes at avgrensingen av foreslått hyttefelt er feil med hensyn til myrområde, m.m. 

Thomassen lanserer utviklingsideer med større anlegg for fritidsbebyggelse, skisenter, kafé, hotell, m.m. 

Hyttene bør være over 50 m², påpeker innsender. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Avgrensingen av BFR 03 er justert og utvidet med områdene BFR 27 og 

BFT 19. Feltet er tenkt som ett av fire kjerneområder for fritidsbebyggelse. For å ha et stort handlingsrom for 

å utvikle potensialet som ligger i området så utvides området helt opp til toppen av fjellet. Toppområdet skal 

forbeholdes næringsformål. Deler av området ligger i aktsomhetsområde for snø og steinskred. Eventuell 

bygging i disse områdene må vurderes grundig av fagkyndig geolog i videre planarbeid.  

 

 2.9 Merknad 9 
Merknaden gjelder Olgolanesset, der innsenderne av merknaden, som også er grunneiere, Ove Larsen og 

Per-Aksel Larsen, ikke ønsker å støtte opp om forslaget om industriområde med dypvannskai. De presiserer 

at de ikke har vært i dialog eller på annen måte fått medvirke før eiendommen deres ble lagt inn i 

arealdelen som nærings- og industriområde. De ønsker foreslått arealbruk tatt ut. De ønsker sitt område 

avsatt til fritidsbebyggelse, og vil senere regulere arealene.  

 

Administrasjonssjefens kommentar: Industriområdet på Olgolanesset er tatt ut av planen. Deler av arealet 

kommunen eier, blir avsatt til friområde (GF 14). Områdene BFT 05 og SPA 05 settes også av. Resten av 

arealene forblir LNFR-område. Hensikten er å ivareta området til bruk for allmennheten og 

primærnæringene. Ønske om fritidsbebyggelse imøtekommes ikke. Det vises til drøftinger i vedlegg 4.  



9 

 

 

 2.10 Merknad 10 
Statskog har levert en omfattende merknad, som berører både egne innspill og andres innspill på deres 

eiendommer. Formannskapet tok ut Statskog sitt innspill på Løvviknesset av hensyn til friluftsinteressene. 

Dette vedtaket er Statskog ikke enig i. De møter gjerne kommunen for å drøfte hvordan prosjektet kan 

utvikles slik at hensynet til friluftsinteresser ivaretas. Når det gjelder BFT 11 Gardelvågen, som i 

høringsutkastet er avsatt til fritids- og turistformål, ønsker Statskog nå heller området avsatt til 

fritidsbebyggelse med naustområde. Dette er mer hensiktsmessig og gir større muligheter for lokal 

tilpasning, mener de. Tilrettelegging for næringsaktører, fellesareal og foreningshytte vil inngå som en viktig 

del av reguleringsplanarbeidet. Statskog mener at skogressursene på Gardelvågen er av begrenset verdi. 

Avsatt til fritidsbebyggelse vil, etter deres oppfatning, gi betydelig høyere samfunnsnytte. I utgangspunktet 

ønsket 504 dekar avsatt, i høringsutkastet ble dette redusert til 119 daa. Statskog er enig i at det må være 

50 m hensynssone mot Aboelva. Området reduseres da til 416 daa. Statskog ber om at 416 dekar tas med 

videre i prosessen. 

 

Når det gjelder GF 13 Nordbotnfjæra foreslår Statskog at dette avsettes som naturområde og ikke friområde 

da formålet medfører at arealet må erverves og i stor grad tilrettelegges. Statskog påpeker at området, jf. 

kartlegging, har verdifulle naturtyper og ønsker at området ikke forringes, samtidig som allmenne 

friluftsinteresser ivaretas. De presiseres at det ikke er aktuelt for dem å utarbeide reguleringsplan for 

område, og at de heller har intensjon om å opparbeide arealet. Statskog mener også at arealet avsatt er for 

lite og bør utvides. Arealet som gir adkomst til Nordbotnfjæra må inkluderes. De foreslår at arealet utvides 

oppover til Nordbotnelva og ned til bukta for Kvænangselvas utløp, samt økes østover. 

 

Statskog mener også at areal bør avsettes i tilknytning til parkeringsplassen ved JFF-hytta, og at det innenfor 

området bør gis anledning til opparbeiding av fellesareal med toaletter, søppelbokser, informasjonstavler, 

o.l. En regulering vil kunne inkludere skytebane og parkeringsareal og dermed gjenspeile dagens situasjon. 

Formålet kan være bebyggelse og anlegg. B 28 (Kvænangsbotn): Her samtykker Statskog i administrasjonens 

vurdering om boligbygging. 

 

Andre innspill på Statskog eiendommer: BIA 14 Navit (motocross, idrettsanlegg): Statskog har ingen 

innvendinger mot forslaget, men presiserer at de ikke vil utarbeide reguleringsplan. 

BFR 14 (Honka): Statskog påpeker at dette arealet trolig ikke er deres eiendom slik det er oppgitt (32/1). 

Matrikkelen er feil, SDEK er etter deres oppfatning riktig. Det kan være umatrikulert grunn i privat eie. 

Uklart eierskap bør ryddes opp i tilfelle fritidsbebyggelse. LSB 20 og LSB 21 (Sørfjordbotn–Toppelbukt): 

Statskog ønsker tilrettelegging for boligbygging på fellesskapets grunn, men mener B 28 er tilstrekkelig for å 

imøtekomme etterspørsel i planperioden. 
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SPA 01–10 (parkering): Statskog forstår det slik at disse områdene er stadfesting av eksisterende arealbruk. 

Bestemmelsene ivaretar Statskogs interesser for drift av eiendommene deres. Det er ikke aktuelt for dem å 

opparbeide eller tilrettelegge områdene. Parkeringsplassene må være åpne for allmennheten. Statskog 

ønsker å være i dialog når plan for skuterløyper skal utarbeides og ber om å bli informert på et tidlig 

stadium. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: I løpet av merknadsbehandlingen har det utkrystallisert seg et behov 

for å ta noen grep om hvor fritidsbebyggelse bør lokaliseres. Fire kjerneområder er forslått; Sandnesdalen, 

Jøkelfjordeid, Kjækan/Storbukta og Sørstraumen (se vedlegg 4). Kvænangsbotn er ikke blant disse. Det er 

kommet protester på omfanget av fritidsbebyggelse i Kvænangsbotn, da av hensyn til fastboende, til 

primærnæringene og friluftsinteresser. Løkviknesset tas dermed ikke tilbake inn i planen. Til Gardelvågen 

(BFR 11) har Fylkesmannen innsigelse, og Kvænangen kraftverk ber om at det ikke kommer flere hyttefelt 

eller boligbebyggelse i dambruddsonen (se plankart), enn det som allerede er planlagt. Kommunen vil 

forsøke å styre fritidsbebyggelse til områder der konfliktnivået er lavest mulig sett i forhold til andre 

interesser, og samtidig legge til rette for at det skal være mulig å få hyttetomt/hytte i Kvænangen. 

Gardelvågen tas ut som framtidig område for fritids- og turistformål (og som framtidig område for 

fritidsbebyggelse, som er endret/nytt ønske fra Statskog). Boligområde B28 flyttes ut av dambruddsonen.  

Friområde GF 13 tas ut av planen. For dette området gjelder vedtatt kystsoneplan der området er avsatt 

som N3, naturområde samt LNFR med krav om regulering, se bestemmelse pkt. 1.4.2 (i dette arealet inngår 

også JFF-hytta, jf. forslaget om parkeringsplass her). BFR 14 Badderen/Honka tas ut av planen. Alle LBS-

områdene tas ut av planen. Boligbygging i LNFR-områdene håndteres av planbestemmelse pkt. 5.1.3. Når 

det gjelder merknader til parkering (SPA-områdene), håndteres dette i bestemmelsene. Disse er utvidet og 

endret noe på bakgrunn av merknader. Prosessen med skuterløyper er så vidt påbegynt. Berørte aktører blir 

etter hvert som arbeidet tar form, invitert til dialog. 

 

 2.11 Merknad 11 
Merknaden kommer fra Eirin Svendsen og omhandler strekningen Kjosen til Løkeng. Tema er konflikter 

mellom fastboende/grunneiere og reindriftsnæringa i området, inkludert Store Riddevarre og Klubben. 

Svendsen gir en historisk oversikt fra tidsrommet da Madam Lyng kjøpte eiendommene, via skolelærer 

Thomas Gustavsens søknad om å få innvilget penger til reingjerde i Kjosen tidlig på 1800-tallet. Penger ble 

lagt på bordet. Det framheves at det ikke var reinbeite på Klubben i alle disse årene, helt fram til 1994, samt 

på 2000-tallet, da 2000 rein ble sluppet på jordene. Svendsen understreker at slik forholdene er blitt, er det 

lite sannsynlig at potensielle unge vil flytte tilbake til stedet, da det ikke lar seg forene å drive og dyrke jorda 

i konkurranse med reinen. 

 



11 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Se kommentar til merknad 3. 

 

 2.12 Merknad 12 
Ingrid Boberg kommenterer i sin merknad at området satt av til fritidsbebyggelse på eiendommen hennes, 

18/2, Løkeng, er kraftig redusert i forhold til opprinnelig forslag. Boberg ønsker opprinnelig areal tilbake i 

planen. Hun skriver at en utbygging vil ta hensyn til kulturminner og friluftsinteresser. Hun understreker at 

området ikke er reinbeite. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Administrasjonssjefen opprettholder standpunktet om reduksjon av 

arealet som forhåndsinnspillet omfattet. Tiltaket er vurdert i konsekvensvurderingen utført i høringsutkastet. 

Kvænangen kommune vil satse på fritidsbebyggelse, men ser seg nødt til etter hvert å ta noe grep som også 

er holdbare på lengre sikt. Kommunen satser nå på kjerneområder for fritidsbebyggelse der tyngden av 

hyttebyggingen bør lokaliseres. Dette gjør det mulig både å profesjonalisere aktiviteten, skape kvalitative 

gode områder, skape ringvirkninger til lokalt næringsliv, samtidig som øvrige samfunnsinteresser ivaretas i 

de andre områdene av kommunen. (Se også vedlegg 4.) 

 

 2.13 Merknad 13 
Pavel Vavrina og Ingrid Boberg har synspunkt på tekst i planbeskrivelsens kapittel 4.4.3. De vil ha inn at 4 av 

5 reinbeitedistrikt har for høye reintall, og at de, på den måten, driver med organisert miljøkriminalitet. De 

vil også ha inn at de høye reintallene fører til nedbeiting og skader på store arealer i utmark, samt at 

mangelfull gjeting medfører konflikter med lokalbefolkningens interesser. De oppfordrer kommunen til å 

holde kontroll med at maksimalt reintall ikke overskrides samt føre tilsyn med at lover og forskrifter 

overholdes. De vil også at kommunen anmelder overtredelser. De påpeker at området Kjosen, Kviteberg, 

Stajord aldri har vært et lovlig beiteområde for reinsdyr. Vavrina og Boberg har foreslått i kartvedlegg at tre 

områder avsettes til spredt bolig- og fritidsbebyggelse samt næring. De har også lagt ved tabeller for øvre 

reintall 2008–2013. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Når det gjelder konflikten med reindriftsnæringen, vises det til 

kommentar til merknad 3. Formuleringene i merknaden tas ikke inn i planbeskrivelsen. Det legges ikke til 

rette for spredt fritidsbebyggelse i planen av hensyn til øvrige samfunnsinteresser. Spredt boligbygging i 

LNFR-områdene gjøres mulig gjennom planbestemmelsen pkt. 5.1.3 og er underlagt en liberal 

dispensasjonspraksis. Innspillet tas ikke med i planen. 

 

 2.14 Merknad 14 
Thor Gunnar Meli ønsker å sette av et område på eiendommen 36/3 til tre hyttetomter. Området ligger ved 

fv. 367, Sørstraumen. 
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Administrasjonssjefens kommentar: Sørstraumen er forslått som kjerneområdet for fritidsbebyggelse og 

fritids- og turistformål (se kommentar til merknad 4). Eiendommen 36/3 ligger utenfor dette området. 

Kommunen ønsker å ta grep om spredt fritidsbebyggelse, da dette, på sikt, vil føre til svært uoversiktlige 

forhold når det gjelder arealbruk. Kommunen ønsker hytter velkommen, men utbyggingen må styres til de 

områdene der øvrige samfunnshensyn, så langt mulig, kan ivaretas. Dette gjelder allmenne friluftsinteresser, 

strandsonevern, og landskapsmessige hensyn. Innspillet tas ikke med i planen. 

 

 2.15 Merknad 15 
Styret for Gammene Nàvuona Siida v/ Ragnhild Enoksen beklager at kommunen har avsatt Olgola til 

næringsområde. De tror lite på at en slik utbygging kommer, men påpeker at dersom arealet blir vedtatt 

avsatt til formålet, vil dette hindre annen utvikling år framover. Innsender viser til at lokaliseringen skulle 

utredes med alternativer, de understreker at dette er hoppet bukk over. Det avsatte industriområde berører 

11 eiendommer. Kommunen kjøpte 28/2 på slutten av 90-tallet med tilskudd fra staten. Formålet var å 

bruke eiendommen til kultur- og friluftsformål. Innsender minner om at å legge ut arealet til industri, strider 

mot vilkårene for kjøpet, samt med avtalen inngått med Gammene Nàvuona Siida SA. Innsender ber om at 

industriområdet tas ut av planen, og at kommunen, sammen med grunneiere, beboere, grendelag og 

Gammene, starter en prosess med tanke på å utvikle området på bakgrunn av innspillene som er kommet 

inn. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Olgolanesset som framtidig industriområdet er tatt ut i 

merknadsbehandlingen. Området tenkes bevares som nå, der allmennhetens interesser, kommet fram i flere 

merknader, ivaretas. Deler av området settes av som friområde (GF 14), BFT 05 og SPA 05 sette av. Dette vil 

styrke foreslått ønsket retning for utviklingen av området i tråd med Gammene Navuona Siida SAs 

perspektiver. 

 

 2.16 Merknad 16 
Ivar Kaino, eier av 12/3 på Storeng, er fornøyd med at naustområdet han har gitt innspill på er tatt med, 

men han er ikke fornøyd med at området for framtidig fritidsbebyggelse er utelatt i planen. Han påpeker at 

også småbåthavna ikke er kommet med på plankartet, men at den er markert i kystsoneplanen for 

Kvænangen kommune (2013–2028). Kommunen har begrunnet avslaget med at området er dyrket mark, og 

at arealet ligger nært gammel kirkegård. Kaino viser til sak 0009/06 der planutvalget fattet et positivt vedtak 

for oppstart reguleringsarbeidet. Reguleringsplanen er utarbeidet, det siste som gjenstår er geoteknisk 

vurdering. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Innspillet er vurdert og avslått i første runde, begrunnet med hensyn til 
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jordvern og nærhet til kirkegård. Soreng-Alteidet- kommunegrensa er et kjerneområde for landbruk, og 

helheten i landskapet er viktig for å sikre grunnlaget for framtidig landbruksdrift i et langt tidsperspektiv.  

Det vises også til strategien «kjerneområder for fritidsbebyggelse» (se vedlegg 4), der framtidige hyttefelt 

søkes samlet slik at øvrige samfunnsinteresser kan ivaretas. Merknaden imøtekommes ikke. Småbåthavna 

er vedtatt gjennom kystsoneplanen. 

  

 2.17 Merknad 17 
Ulf Evald Knudsen ønsker fritidsbebyggelse på eiendommen 28/3 «Nordstrøm». Rambøll har ført 

merknaden i penn. I høringsutkastet er Nordstraumhalvøya, vist som kjerneområde landbruk. Dette stilles 

det spørsmål ved, spesielt arealet øst for veien, da innsender hevder at dette arealet ikke er berørt av 

jordbruksinteresser. Svendsen vil, i tillegge til å etablere fritidsbebyggelse, også realisere 

caravanoppstillingsplass, etablere flytebrygge samt tilrettelegge for andre fritidsaktiviteter. Han vil også 

gjenoppbygge nedbrent hus og fjøs. Det påpekes at nevnte areal er godt egnet til hyttebygging, og at det 

finnes andre hyttefelt i området, både nord og sør for eiendommen. Alternativt til å avsette hele eller deler 

av arealet til hyttefelt, er å avsette hele/deler av 28/3 til LNFR-område med bestemmelser om etablering av 

spredt fritidsbebyggelse. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Høsten 2016 ble planprogrammet for reguleringsplan politisk 

behandlet, og negativt vedtak fattet. Nordstraumhalvøya er et kjerneområde for landbruk, og helheten i 

landskapet er viktig for å sikre grunnlaget for framtidig landbruksdrift i et langt tidsperspektiv.  Det vises 

også til strategier for fritidsbebyggelse (vedlegg 4). Kommunen setter ikke av arealer til formålet spredt 

fritidsbebyggelse. Spredt bebyggelse kan vurderes som dispensasjoner. Innspillet tas ikke inn i planen. 

 

 2.18 Merknad 18 
Irene Sandnes har kommentarer til areal avsatt til fritidsbebyggelse i Sandnesdalen på Kvænangsfjellet (BFR 

05 og BFR 06). Sandnes ønsker avgrensingen endret pga. at deler ligger i myr og våtmark og er derfor 

uegnet. Endringen vil medføre at eksisterende hytter kan inkluderes i planen, noe Sandnes mener vil være 

positivt med tanke på at de da kan bygges opp igjen i tilfelle brann. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Sandnesdalen er forslått som ett av fire kjerneområder for 

fritidsbebyggelse. Området for fritidsbebyggelse utvides i tråd med innspillet, og tilpasses reguleringsplan 

for opprusting av E-6. For å få frem gode helhetsløsninger så bør hele området satt av til fritidsbebyggelse 

bør utarbeides som én reguleringsplan på tvers av eiendomsgrensene. 

 

 2.19 Merknad 19 
Merknadene er sendt av Knut Frantzen og omhandler eiendommene 15/22, 15/12, 15/15 og 15/3. Frantzen 
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reagerer på beskrivelse av reindriftsinteresser på Klubben. Det har aldri vært rein på nevnte eiendommer, 

og Frantzen ønsker dette dokumentert. Ønsket fra innspillsrunden var tre fritidstomter, som innrømmes å 

kunne ha vært planlagt bedre. Dette vil gjøres. Frantzen påpeker at kommunen bør legge til rette for folk 

som ønsker å vende tilbake, eller som vil etablere seg i kommunen. Innsender er også uenig i at 

skogarealene er lite produktive, og skriver at i hans førti år har arealene vært produktive. Han har også 

plantet ca. 20 000 gran, furu og lerk. Frantzen skriver at grunneierne på Stajord/Kjosen/Klubben påvirkes av 

reindrifta, som han mener føres uten tilsyn iht. lovverket. Han informerer om at brev er sendt til 

Landbruksdepartementet for vurdering der. Også kjøring med firehjuling over myrer, jorder og planfelt gjør 

stor skade, og de har satt fram krav på bakgrunn av ødeleggelsene. Frantzen stiller spørsmål ved at 

arealplanen kan foreslå reindrift på privateide arealer, og at dette er en inngripen som ikke kan aksepteres. 

Eiendommen har drevet fôrproduksjon, grønnsaksdyrking samt ved/tømmerproduksjon. Denne 

virksomheten vil holde fram. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Når det gjelder konflikten mellom reindrifta og grunneierne, vises det 

til kommentar til merknad 3. Innspillet ble grundig vurdert i første runde, og standpunkt fra kommunens side 

når det gjelder ønsket om fritidsbebyggelse er ikke blitt endret. Når det gjelder spredt boligbygging, legger 

kommunen derimot opp til en positiv/liberal holdning, se bestemmelsen pkt. 5.1.3. 

 

 2.20 Merknad 20 
Stajord bygdelag, for grunneierne på strekningen Sørkjosen–Løkeng. (De vil, i planbeskrivelsen, ha 

strekningen endret fra Sørkjosen–Buktenes, til Sørkjosen–Løkeng.) Bygdelaget vil ikke ha området beskrevet 

som reinbeite. Reindrifta er en plage for dem som bor der, og de har kommet med flere alternative 

løsninger med tanke på oppsetting av reingjerde i forhåndsmerknaden. Bygdelaget stiller spørsmål ved at 

innspillet ikke er behandlet. De vil ha svar på hvorfor dyrkamark er avsatt som reinbeite. De vil også ha svar 

på hvorfor reinbeitet går helt til fjæra. Bygdelaget understreker at det aldri har vært fastboende samer i 

bygda. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Endringen til at kjerneområde for landbruk også skal omfatte gårdene 

halt ut til Løkeng er gjort. Tekst vedrørende reinbeite er også endret noe. Hensynssonene i plankartet viser 

ikke lenger årstidsbeitene, men er redusert til å bare omfatte flytte- og trekkleier, prammingsområder og 

oppsamlingsområder. For øvrig vises det til kommentar til merknad 3. 

 

 2.21 Merknad 21 
Geir M. Olsen, på vegne av Anne Rita Vedal Olsen, har meldt ønsker om å få avsatt arealer til bolig, 

fritidsbebyggelse/hytter samt arealer til fritid, rorbuer og turistformål. Arealene det dreier seg om er 36/4-3 

og 36/4-1 til boligformål og 36/4-5, 36/4-6 og 36/4-2 til fritid, rorbuer og turistformål. Eiendommene ligger 



15 

 

på Sørstraumen. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Eiendommene som ønskes til fritidsbebyggelse og fritids- og 

turistformål på sjøsiden av E6, inngår i nytt avsatt område BKB 01. Her foreslås kjerneområde for denne 

type aktivitet. Reguleringsplan for området skal utarbeides samlet på tvers av eiendomsgrensene for å få til 

de beste løsningene (se også kommentar til merknad 4). Innspillet imøtekommes. Når det gjelder arealene 

som ønskes avsatt til boligformål, ligger det ene, 36/4-1, tett i E6, og er, slik sett, ikke gunstig, og 

imøtekommes derfor ikke. Når det gjelder det andre innspillet, om boligformål på 36/4-3, vises det til 

planbestemmelsen pkt. 5.1.3. Det legges ikke ut areal til boligformål på 36/4-1 og 36/4-3 i planen. 

 

 2.22 Merknad 22 
Merknaden gjelder Stajord. Eiendommen er 16/8. Merknaden er sendt for Sameiet Steenvoll av Agnes 

Tryggstrand. Tryggstad har planer om å flytte dit og dyrke poteter og andre grønnsaker. Det er tilrettelagt for 

tre hyttetomter på eiendommen, én er bygd og omgjort til helårsbolig, de to andre har klargjort avkjøring 

og vei. Eiendommen skal videreføres i slekta, hyttene skal være for barn og barnebarn. Problemet som 

beskrives, er knyttet til reindrifta. Innsender påpeker at det ikke skal være reinbeite i område, og kan ikke 

forstå at kommunen legger til rette for at man kan ta seg til rette på annen manns grunn. Tryggstad opplyser 

om at eiendommen har egen vannbrønn, og at fare for forurensing er til stede. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Det vises til kommentarer gitt merknad 3. Prosess med 

konfliktreduserende tiltak (gjerde) er igangsatt. 

 

 2.23 Merknad 23 
Grendeutvalg har fattet to vedtak som merknad til arealdelen: Grendeutvalget mener at det foreslåtte 

boligområdet, B20, bør utvides til å omfatte arealene på begge sider av Moenveien. Utvalget foreslår også å 

avsette deler av området ovenfor den gamle kirkegården på Storeng til fritidsbebyggelse. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: B 20 utvides til begge sider av Moenveien. Når området undersøkes 

nærmere i en reguleringsplanprosess, vil den mest hensiktsmessige avgrensingen finne sin form, gitt de 

lokale forholdene. Når det gjelder ønske om fritidsbebyggelse ved kirkegården på Storeng, vises det til 

kommentar til merknad 16.  

 

 2.24 merknad 24 
Statens vegvesen (SVV) er godt tilfreds med det framlagte forslaget til kommuneplanens arealdel. Arbeidet 

utført er godt og grundig, og SVV mener forslaget gir gode rammer for arealdisponeringen i kommunen i 

planperioden. SVV er tilfreds med at det legges opp til fortetting i allerede eksisterende utbyggingsområder, 
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og at det legges opp til en streng dispensasjonspraksis for nye fritidsboliger i LNFR-områder. SVV gjør 

oppmerksom på at det er lagt inn feil i byggegrense i planen. I punkt 3.2.1 står det at byggegrense mot 

riksvei er 50 m og mot fylkesvei 15 m. SVV informerer om at i forbindelse med innføring av 

forvaltningsreformen i 2010, ble en god del riksveier nedklassifisert til fylkesveier. Samtidig ble 

byggegrensen for både riksveier og fylkesveier satt til 50 m. Imidlertid fattet fylkesrådet den 25.05.10 

følgende vedtak: «For veier som er klassifisert som fylkesvei etter 01.01.2010, videreføres de byggegrenser 

som var gjeldende 31.12.09, inntil byggegrensene for hele fylkesveinettet er gjennomgått.» SVV ber derfor 

om at byggegrensen settes til 50 m for både riks- og fylkesveier i planen, med henvisning til omtalte vedtak i 

fylkesrådet. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Henstillingen fra Statens vegvesen er tatt inn i bestemmelsen pkt. 

3.2.1. 

 

 2.25 Merknad 25 
Merknaden gjelder eiendommene 15/5, 15/11, 15/17 og 15/18 (Sørkjosen) og er skrevet av Alfon Jacobsen 

og Unni Johansen. De kjøpte gårdsbruket i 1995 og drev gården fram til 2010. I dag høstes den av Harald 

Kaasen jr. Merknaden tar opp konflikter med rein som beiter i området: Problemer med ekskrementer, lukt 

av urin, fare for forurensing av vann og fôr (som fører til klassemelk), nedbeiting, skader på plantefelt, 

ødeleggelse pga. ferdsel med firehjulinger, m.m. Innsenderne stiller seg kritisk til at arealdelen viser at dette 

er reinbeiteområde. Gården er egnet som sauebruk, men skal reinen fortsatt invadere området, vil ikke 

dette la seg gjøre, skriver de. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Det vises til kommentar til merknad 3. Prosess vedrørende 

konfliktreduserende tiltak (gjerde) er igangsatt.  

 

 2.26 Merknad 26 
Nordreisa kommune har ingen merknader til planen. 

Administrasjonssjefens kommentar: Er notert. 

 

 2.27 Merknad 27 
Eirin Svendsen, eier av 17/9, meddeler i merknadene at hun benytter eiendommen helt til fjells for 

matauke, vedhogst, kultivering av vann, multeplukking. Hun har tynnet skog og plantet flere titusen gran og 

furu. Svendsen har synspunkt på at området Klubben og strekningen Sørkjosen–Løkeng er reinbeiteområde. 

Svendsen har, sammenfallende med mange andre merknader, som gjelder de samme områdene, påpekt at 

kommunen, i denne planen, ikke tar tilstrekkelig hensyn til grunneierne, og at reindrifta ta seg til rette på 

annen manns/kvinnes grunn. Svendsen har lagt ved dokumenter vedr. området historikk når det gjelder 
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reindrift. Innsender påpeker også feil i planen, bl.a. at det finnes ikke boliger nært høyspent, det er ikke 

flere små bekker og elver, kun vårvann i en bekk. Planen har heller ikke tatt hensyn til at det er skredfare på 

eiendommen 17/20 Solbakken. Her har det gått flere snø- og sørpeskred, og to ganger har hus gått på 

sjøen. Svendsen påpeker også at hun har barn som alle kunne være interessert i å ta over eiendommen en 

gang i framtida. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Det vises til kommentarer gitt til de øvrige merknadene fra grunneiere i 

på strekningen Sørkjosen–Stajord–Løkeng, deriblant kommentar til merknad 3. Konflikten mellom 

grunneiere og reindrifta kan bli løst gjennom konfliktreduserende tiltak (gjerde). Prosess er igangsatt. Når 

det gjelder mulige feil i konsekvensvurderingene, vil dette håndteres og rettes opp ved eventuelle framtidige 

byggesak(er), samt på overordnet nivå i revidering av konsekvensvurderingen (KU). 

 

 2.28 Merknad 28 
Ingrid Karlsen ønsker hytte- og boligtomter på eiendommen 15/3, 15/12 og 15/15 (Sørkjosen). Hun har tre 

barn som gjerne vil komme tilbake til hjemplassen og har således bruk for tomter. 

 

Administrasjonssjefens kommentar:  

Det legges ikke til rette for spredt bygging i planen. Det vises likevel til planbestemmelsen pkt. 5.1.3 vedr. 

dispensasjoner i LNFR-områdene.  

 

Innspillet tas ikke inn i planen. Arealet er en del av et kjerneområde for landbruk, og helheten i landskapet er 

viktig for å sikre grunnlaget for framtidig jord- og skogbruksdrift i et langt tidsperspektiv.  Det vises også til 

strategier for fritidsbebyggelse (vedlegg 4). Kommunen setter ikke av arealer til formålet spredt 

fritidsbebyggelse. Spredt bebyggelse kan vurderes som dispensasjoner. Det legges opp til en liberal politikk 

mhp å få dispensasjon til boligtomter i LNFR-områdene, mens fritidsbebyggelse underlegges en strengere 

praksis. 

 

 

 2.29 Merknad 29 
Merknaden gjelder eiendommen 16/3 på Buktenes, hvor innsender, Else Karin Sandbakken, ønsker to 

hyttetomter til familien. Hun skriver at det planlegges noe skogplanting og bærplanting. Hun er med i 

Forskningsprogrammet Planforsk på jordbær. Det kan også bli sauedrift igjen på bruket. I tillegg dyrkes det 

grønnsaker, ca. en dekar poteter, bl.a. Svendsen understreker at jorda skal brukes til eget bruk, ikke til 

reinbeite, der reinen kan gå fritt rundt. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Når det gjelder konflikter mellom reindrift og grunneiere, vises det til 
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kommentar merknad 3, samt øvrige kommentarer til de andre merknadene fra samme område. 

Hyttetomtene ønsket, er vurdert i konsekvensvurderingen til høringsutkastet av planen, med negativt utfall. 

Dette opprettholdes på bakgrunn av tidligere vurderinger.  

 

Buktenes er en del av et kjerneområde for landbruk, og helheten i landskapet er viktig for å sikre grunnlaget 

for framtidig jord- og skogbruksdrift i et langt tidsperspektiv.  Det vises også til strategier for 

fritidsbebyggelse (vedlegg 4). Kommunen setter ikke av arealer til formålet spredt fritidsbebyggelse. Spredt 

bebyggelse kan vurderes som dispensasjoner. Det legges opp til en liberal politikk mhp å få dispensasjon til 

boligtomter i LNFR-områdene, mens fritidsbebyggelse underlegges en strengere praksis. 

 

 

 2.30 Merknad 30 
Kartverket Tromsø har foretatt teknisk kontroll av forslag til kommuneplanens arealdel på vegne av 

Fylkesmannen. Kontrollrapporten er vedlagt merknaden. Kontrollen lister opp forhold som må rettes opp 

iht. gjeldende SOSI-standard. 

Administrasjonssjefens kommentar: Feilene og manglene påpekt, rettes opp. 

 

 2.31 Merknad 31 
Fylkesmannen (FM) har innsigelser til planen. Disse er: 

• Innsigelse: Hensynssone landbruk må innarbeides i plankartet. 

• Innsigelser: Følgende områder må tas ut av planen, og arealene avsettes som LNFR-område: BN 31, 

BFT 12, VS 11, BFR 18, BFR 24, BFT 09, BFT 11, BFR 22, BFT 13, deler av BFT 14, BRU 15 OG BFR 14. I 

disse områdene må hensyn til landbruk, driftsmessige forhold, reindrift og strandsonevern gå foran 

utbyggingsplanene.  

• Planbestemmelsen må justeres i samsvar med merknadene gitt (ellers vil det fremmes innsigelse). 

 

Fylkesmannen vil berømme kommunen for gode plandokumenter, som oppfyller dagens krav til planfaglige 

løsninger og standarder, og fylkesmannen kan i det vesentlige slutte seg til det foreliggende 

plandokumentet med bestemmelser og kart, men ser at noen forhold må justeres for å ivareta krav til 

standarder og sektorhensyn. Spesielt vil FM framheve utredningen av naturmangfold og landbruk, som gir 

en god og fyldig beskrivelse av interessene i de enkelte områdene. Fylkesmannen påpeker at ved å 

sammenfattet landdelen og sjødelen til et felles plandokument (plankart), vil det gi et mer helhetlig 

grunnlag for forvaltning av arealene. En geografisk angivelse av sentrale driftsområder for landbruk og 

reindrift vil større informasjonsverdi samt gi et bedre egnet utgangspunkt for ivareta sentrale hensyn og 

strategiske valg. Planens samlede konsekvenser for miljø og samfunn er godt framstilt (kapittel 6 i 

planbeskrivelsen), men også dette kapittelet kan utvides med konkrete vurderinger av enkeltområder i 
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forhold til en samlet konsekvens. Når det gjelder ROS-analysen, anses denne som oppfylt da de konkrete 

vurderingene av utbyggingsområdene er gjort i KU-en. Men en mangel ved analysen er vurderinger av 

hvordan ny bebyggelse kan påvirke eksisterende bebyggelse og vice versa. Dette bør synliggjøres. Det er 

heller ikke sammenheng mellom risikomomentene ramset opp i ROS-en, og de som senere kartfestes og 

analyseres, eksempelvis fare for brann og eksplosjon, farlig industri eller sårbare objekter. FM kan godta 

dette, da det er stilt krav om en nærmere kartlegging av disse momentene, samt andre momenter som 

mangler, på reguleringsplannivå. FM savner også vurdering av risikomomenter når det gjelder menneske- og 

virksomhetsbaserte farer, for eksempel tilgjengelighet for nødetater. FM er også usikker på holdbarheten av 

alle vurderingene. I KU s. 49, for boligbebyggelse i Burfjord (B 21-24 og B 29) antas grunnforholdene å være 

gode ettersom området allerede er utbygd. FM viser til NVE, som fagmyndighet på bl.a. grunnforhold. 

 

Fylkesmannen har videre følgende merknader: 

For mange hytteområder? For mange fritids- og turistområder? Flere hyttefelt vil føre til omdisponering av 

jord- og skogressurser. Står omfanget av utbyggingsområder i samsvar med behovet? spør Fylkesmannen. 

Vurdering av realistisk behov blir spesielt viktig dersom strandsone, landbruk og reindrift og andre 

samfunnsinteresser skal vike til fordel for utbyggingsinteresser. 

 

Fylkesmannens konkrete kommentarer til enkelte utbyggingsområder/innsigelsesområder: 

Generelt mener Fylkesmannen at det ikke argumenteres godt nok når det gjelder hvorfor områder (spesielt 

BFR- og BFT-områdene) er avsatt i planen. 

Innsigelse: BN 31 Olgolanesset må settes av til LNFR-område da behovet for industriområde ikke er 

dokumentert, og alternativer ikke er utredet. Forslaget er i strid med jordvern. Friluftsliv og rekreasjon i 

strandsonen vil også hindres ved en slik utbygging. Ingen momenter er lagt fram som viser at de nevnte 

interessene bør vike. 

Innsigelse: BFT 12 Toppelbukt må settes av til LNFR-område da tiltaket strider mot jordvern og nedbygging 

av strandsone. Momenter som tilsier en viktig utbygging er ikke lagt fram. 

Innsigelse: VS 11Toppelbukt (småbåthavn) må settes av som LNFR-område. Strandsonevernet må tillegges 

større vekt. 

Innsigelse: BFR 18 Kvænangsbotn 2 må settes av som LNFR-område. Her må jordvernet prioriteres høyt. 

Innsigelse: BFR 24 Storbukta er i strid med jordvernet. Hyttefeltet vil også berøre viktige beiteområder for 

rein. En mindre utbygging som samsvarer med kompromisset mellom D 33-Spalca og grunneierne fra 

2009/2010, kan aksepteres. FM påpeker at bruken av området ikke er endret siden 2009. Det er nå lagt inn 

langt flere hytter (30 tomter). Området må settes av til LNFR-område. 

Innsigelse: BFT 09 Løkvik kan føre til driftsmessige ulemper for landbruket. Arealet må avsettes til LNFR-

område. 

Innsigelse: BFT 11 Gardelvågen er av stor verdi for skogsbruket i Kvænangsbotn. Utbygging her vil også ha 
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negativ innvirkning mht. reindrifta i området. Det er ikke lagt fram momenter som gjør at disse interessene 

skal vike til fordel for andre samfunnsinteresser. Arealet må avsettes som LNFR-område. 

Innsigelse: BFR 22 må tas ut av planen og avsettes som LNFR-område. Begrunnelsen er vern av strandsonen 

som ennå er intakt. 

Innsigelse: BFT 14 Navitfossen camping må begrenses til ovenfor fylkesveien av hensyn til friluftsinteresser 

og allmennhetens mulighet til ferdsel i strandsonen. Arealet på nedsiden av fylkesveien avsettes til LNFR-

område. 

Innsigelse: BRU 15 Jøkelfjord (råstoffutvinning) kan medføre stenging av flyttelei. Steinur hindrer flytting 

høyere opp i terrenget. Arealet må avsettes til LNFR-område. 

Innsigelse: BFR 14 Badderen/Honka vil medføre et nytt stor inngrep, som vil berøre viktige 

reinbeiteområde. Arealet må avsettes som LNFR-område. 

 

LSB 01, 02 og 03: Her må det ikke tillates gjerder og andre stengsler og tekniske innretninger innenfor 

områdene pga. flyttevei. LSB 10 (Kvitebergbukt) og LSB 09 (Kjosen) blir brukt som prammingsplass. 

Prammingsplassen i Kjosen er avmerket på plankartet, men ikke Kvitebergbukt. Utvidelse av 

boligbebyggelse i områdene må plasseres slik at de ikke er til hinder for bruken av prammingsområdene. 

Gjerder og andre hindringer som stenger, kan ikke tillates. Når det gjelder planbestemmelsene, kan 

Fylkesmannen i hovedsak slutte seg til forslaget i planen. Men noen justeringer må til, og Fylkesmannen 

forutsetter at dette gjøres i samsvar med innspill, anbefalinger og krav. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Alle forholdene som Fylkesmannen påpeker er vurdert. Noen har vært 

enkle å ta tak i, andre har vært mer kompliserte og omfattende.  

Oppsummering:  

 Innsigelse hensynssone landbruk: sonen har ligget som hensynssone i plankartet hele tiden, men 

kartlaget var ikke med på pdf-utskriftene som var vedlagt i høringen. Plankartet i SOSI-format 

omfatter alle data og er utarbeidet i henhold til kart- og planforskriften. 

 Innsigelser til 12 utbyggingsområder: se vedlegg 4 for drøfting og konklusjoner. 

 Planbestemmelser: NB! Nummereringen stemmer ikke helt lenger (med nummereringen i 

høringsutkastet) etter nødvendig revidering og endringer gjort i dokumentet. De fleste av 

Fylkesmannens påpekninger er etterkommet. 

 LSB-områdene (spredt boligbygging): Disse er tatt ut av planen. Boligbygging i LNFR-områder 

håndteres etter planbestemmelsen pkt. 5.1.3. 

 For ekspansivt program for fritidsbebyggelse og fritids- og turisme: Se vedlegg 4 for drøftinger, samt 

endringer gjort i planbeskrivelsen. 

 Industriområde med dypvannskai: Se vedlegg 4 for drøftinger, samt endringer gjort i 

planbeskrivelsen. 
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 Kriterier for utvelgelse av kjerneområder landbruk: Se endringer gjort i planbeskrivelse og 

bestemmelser 

 Usikkerheter (tvil om holdbarhet) i konsekvensvurderingen: Der konsekvensvurderingen har 

formuleringer som; «når området allerede er bebygd, anses grunnforholdene og øvrige 

faremomenter som trygge, og samfunnssikkerheten av den grunn ikke er vurdert, gjøres en samlet 

vurdering på områdenivå, med klare presiseringer om at bestemmelse pkt. 1.5.13, 

samfunnssikkerhet, følges opp både i videre reguleringsplanarbeid og når det gjelder enkelttiltak i 

bebygde områder). 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse: Mangler påpekt, knyttet til ROS-analysen (vedlegg 3). 

 Samlede konsekvenser av planforslaget: Mangler påpekt, er skrevet inn i kapittel 6, 

planbeskrivelsen.  

 

2.32 Merknad 32 
Kvænangen Kraftverk (KK) anmoder i sin merknad at det ikke må tillates ny bebyggelse langs de nedre 

delene av Njemenjaikojohka og Abojohka. KK har sendt kommunen en shape-fil som viser berørte arealer 

som følge av dambrudd ved Suoikkatjavri og Småvatnan (Corrojavrrit). KK skriver at det ikke må tillates 

bebyggelse på arealet BFT 11 Gardelvågen. En bebyggelse her vil bli berørt av vannmassene ved et mulig 

dambrudd ved Småvatnan. KK framhever at næringsaktiviteten samt fritids- og turisttrafikken i de 

områdene hvor de har anlegg øker. KK har utarbeidet kart som viser regulerte vann (magasin), dammer, 

veier, rørgater, kanaler, bekk-inntak, lukehols, kraftlinjer og andre tekniske installasjoner i tilknytning til de 

anleggene de har på Kvænangsvidda. KK ber om at kommunen innarbeider disse installasjonene i sine 

plankart, og at de gjøres tilgjengelig for allmennheten. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Installasjonene tas, så langt mulig, inn på plankartet. 

Utbyggingsområdene, som berøres av dambruddsone, tas ut av planen; gjelder BFT 11, BFR 17 og BFR 18. 

B28 flyttes ut av dambruddsonen. 

 

 2.33 Merknad 33 
Skogbrukssjefen for Finnmark og Kvænangen T.H. Sund har kommentarer vedrørende planbeskrivelsen side 

10, punkt 1.3.3 om jordbruk og skogbruk. Sund kommer med en del forslag til endring av teksten. 

Administrasjonssjefens kommentar: Forslag om endring/utvidelse av tekst er innarbeidet i planbeskrivelsen 

(nå som kapittel 2.3.3). 

 

 2.34 Merknad 34 
Grunneierne på strekningen Sørkjosen til Løkeng på Stajord ved Unni Johansen, Eirin Charlotte Svendsen og 

Else Karin Sandbakken. Merknaden omhandler reinbeitekonflikt i området. 
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Administrasjonssjefens kommentar: Det vises til de øvrige kommentarer gitt til merknader fra grunneiere i 

det samme område, bl.a. merknad 3. 

 

 2.35 Merknad 35 
Indre Kvænangen Allmenning, Nàvuona sàmiid searvi, Kvænangen qven og sjøsameforening og Kjækan, 

Kvænangsbotn Grendeutvalg og Kai Petter Johansen (som har sendt inn samme merknad) tar opp 

problemer knyttet til de mange nye hyttefeltene som planen legger opp til i og rundt Kvænangsbotn – to i 

Navit, to i Kvænangsbotn og to i Leirbukt. Disse kommer i tillegg til omfattende hyttebygging og 

bruksendring fra boliger til fritidshus i området de siste 25 årene. Slik situasjonen har vært, og legges opp til 

nå, er det «først til mølla», mener innsenderne. Men det er ikke hovedpoenget i merknaden. 

Hovedpoenget, skriver de, er at de grunneierne og innbyggerne i området, som ikke bygger ut, er med og 

tar belastningene som økt hyttebygging medfører. Statskog SF sitt forslag til hyttefelt i området 

Sildneset/Gardelvågen i Kvænangsbotn er et eksempel på dette, hevder innsenderne. Dette er et tiltak som 

vil ha negative konsekvenser for lokalbefolkningen, landbruk og reindrift i området. Løvviknesset, som ble 

hytteområde for en ti år tilbake, nevnes også som et området i konflikt med lokale interesser. Foreningen 

har igangsatt et arbeidet med tanke på å få rettslig belyst og avklart eierskap og bruksrett til områdene i 

allmenningen. I denne sammenheng håper de å få en avklaring på forholdene når det gjelder Lillestraumen, 

Sildneset, Nordbotnfjæra, verneområdene i Kvænangsbotn/Navitdalen samt andre områder, hvor 

lokalbefolkningens nåværende og historiske bruk har blitt tilsidesatt.  

 

Foreningen ber om at Statskogs planer tas ut, og området avsettes til LNFR-område. De ønsker også at det 

ikke legges ut flere hyttefelt i området Kjækan og Kvænangsbotn. Kommunen må snarest ta kontakt med 

grunneierne, grendelag og andre interesserte for å utarbeide felles strategi for utvikling av fritidsbebyggelse 

og reiseliv. Målet er arbeidsplasser og lokal verdiskaping. Planforslaget om hyttefelt/fritidsboliger på 

Løkviknesset/Lillestraumen retter seg ikke etter reguleringsplan fra 2004 og ekspropriasjonsskjønn fra 1971. 

Foreningen understreker at det er uaktuelt for dem å godta at infrastrukturen benyttes til å fortrenge den 

samme lokalbefolkningen den ble laget for å tjene. Planforslaget på Løkviknesset/Lillestraumen må avvises. 

Øvrig utmarksarealer bør bestå som LNFR-områder da eierskapet er omtvistet og grenser til gårdsbruk i 

Løkvik. Jordene benyttes som tilleggsjord. Ønskelig er det også at det legges en buffersone rundt gårdene i 

Indre Kvænangen for å hindre negativ effekt for framtidige driftsformer. Hyttefelt må ikke legges i tilknytning 

til boligbebyggelse. Kommunen må være restriktive med å tillate bruksendring fra bolig til fritidshus. 

De savner en helhetlig plan og strategi for hytter og fritidsbebyggelse. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: BFR 17, BFR 18, BFT 11 og BFR 22 tas ut av planen. Kommunen har 

under arbeid en sak som omhandler boplikt og konsesjonsgrense. Dette kan få utfall for endring av bruken 

av bolighus til fritidsformål. Strategier for å ta grep om fritidsbebyggelse er forsøkt tatt ved å sette fokus på 
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kjerneområder for fritidsbebyggelse (se vedlegg 4). De øvrige momentene, nevnt i merknadene, må tas opp 

med kommunen for ev. videre håndtering da arealdel til kommuneplan ikke er arenaen for denne type 

problemstillinger. 

 

 2.36 Merknad 36 
Troms fylkeskommune, kulturetaten har en rekke merknader, men ingen innsigelser. 

Planforslaget er ikke avklart iht. lov om kulturminner av 1978, og dette må framgå av fellesbestemmelsene 

til planen. I bestemmelsene 2.1 er gitt retningslinjer angående kulturminner for bebyggelse og anlegg, men 

forholdet til kulturminneloven er ikke avklart, dette gjelder alle formål. Kulturetaten etterlyser hensynssone 

d) på plankartet, automatiske fredete kulturminner (H730). Det må utarbeides bestemmelser til denne 

hensynssonen. Innenfor flere områder avsatt til utbyggingsformål, er det registrert automatisk fredete 

kulturminner, som kan være i konflikt med formålet. Dette vil avklares på reguleringsplannivå. Områdene 

det gjelder er: BFR 12, BFR 23, BFT 14, BFR 07, BFR 10, BAB 10, BGU 01, BFR 01 og BFR 02. 

Kulturetaten anbefaler å ta ut LSB 10 da det ligger flere hustufter fra steinalderen, og potensialet for 

ytterlige funn av automatiske fredete kulturminner i området. Hensynssone c) må legges inn. 

Kulturetaten påpeker at plankartet mht. hensynssoner ikke er leselig. Dette må ordnes. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Bestemmelsen 1.5.10 er utvidet og endret slik at kulturminner iht. 

kulturminneloven er ivaretatt og avklart. Hensynssone d) har ligget som hensynssone i plankartet hele tiden, 

men kartlaget var ikke med på pdf-utskriftene som var vedlagt i høringen. Plankartet i SOSI-format omfatter 

alle data og er utarbeidet i henhold til kart- og planforskriften (må leses i SOSI-format, ellers er de uleselige). 

Hensynssone c) er ikke lagt inn, men beskrivelse av aktuelle kulturmiljøer og bygninger er skrevet inn 

planbeskrivelsen (kapittel 2.9) samt i retningslinjer til planbestemmelse 1.5.10. Alle LBS-områdene tas ut av 

planen. Når det gjelder BFR 23, vil denne inngå i nytt område BKB 01 Sørstraumen. Om dette kjerneområde 

for framtidig fritidsbebyggelse og fritid- og turisme skal kunne realiseres, innebærer det tett dialog med 

kulturminnemyndighetene da det er mange automatisk fredete kulturminner her (se vedlegg 4 for 

drøftinger). 

 

 2.37 Merknad 37 
Troms fylkeskommune (TF) fremmer innsigelse til kommuneplanens arealdel. Innsigelsen er knyttet til BN 31 

Olgolanesset. Begrunnelsen er at behovet for dette området ikke er tilstrekkelig utredet, samt at andre 

alternative lokaliseringer ikke er vurdert. TF er av den oppfatning at planen, på tross av noen småfeil og 

mangler, synes å være godt gjennomarbeidet. TF påpeker at planen tilsynelatende legger opp til en 

ekstensiv arealpolitikk med mange nye spredte områder for utbygging, da med hovedfokus på 

fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål. Men ved nærmere gjennomlesing står planen fram som et 

oppryddingsarbeid. Mye er stadfesting av eksisterende tiltak, samt at mange nye arealavsetninger er små og 
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inngår i tettbygde områder. Når det gjelder KU-en, har TF mye positivt å si, men påpeker at temaet landskap 

er noe mangelfullt, eller er helt fraværende. TF understreker også at det er positivt at arealformålene som 

ikke er tatt med i planforslaget, er vurdert og slik viser de avveiningene som er gjort. I tillegg minner TF om 

at den samlete vurdering er innvirkning på landskap ikke tatt med, samt at av samlete vurdering av 

kulturminner og kulturmiljø også er mangelfull. Landbruket er gjennomgående godt vurdert i KU, flere 

forslag er justert av hensyn til jord- og skogbruksinteresser. Utvelgelse av kjerneområdene for landbruk må 

begrunnes i faglig vurderinger og kriterier. Behandlingen av friluftsområder er godt ivaretatt i planforslaget. 

TF minner om viktigheten av å revidere friluftskartleggingen med jevne mellomrom, samt å få fram 

nyansene i områdene bedre og mindre grovmasket enn slik eksisterende kartlegging framkommer i dag (jf. 

veileder fra Miljødirektoratet M98-2013). Utover innsigelsen knyttet til BN 31 Olgolanesset, har ikke TF 

kommentarer når det gjelder næringsarealer avsatt. Det meste er knyttet til stadfesting av eksisterende 

bruk/utvidelse av dagens næringsområder. 

 

12 nye boligområder med potensial på 56 boliger er foreslått i høringsutkastet. Det er positivt at det ikke 

legges opp til stedsspredning. TF mener at det i områdene for LNFR-spredt bolig, med potensial for 69 nye 

boliger, synes å være mye større enn behovet, all den tid det bygges 1–2 boliger i året. Forslaget angir antall 

boliger innenfor et avgrenset markert område, slik loven krever (jf. pbl § 11-11 nr. 2). Men områdene er 

store, og bestemmelsen er således ikke tilstrekkelig for å kunne ta stilling til søknader. Kriterier som tar 

hensyn til landbruk, avkjørselsproblematikk, kulturminner, friluftsområder, m.m., må presiseres. TF foreslår 

å ta ut alle disse områdene, og heller håndtere søknadene som kommer, som dispensasjonssøknader. Om 

kommunen velger å fastholde planen slik den foreligger når det gjelder dette temaet, anbefaler TF en kritisk 

gjennomgang av de avsatte arealene, og områdene som er minst egnet, og der konfliktnivået potensielt er 

høyt, velges bort/justeres. 

 

13 områder for fritidsbebyggelse er lagt ut i høringsutkastet, med til sammen et potensial på 225 nye hytter. 

Med unntak av BFR 14 Badderen/Honka, som de mener bør tas ut bl.a. av hensyn til friluftsinteresser og 

inngrepsfrie områder, påpeker TF at det i hovedsak er snakk om fortetting/bygging i tilknytning til 

eksisterende områder. Flere av områdene vil komme i konflikt med friluftsinteresser. Dette vil adresseres 

nærmere av TF på reguleringsplannivå. TF påpeker også at arealer avsatt til turisme/opplevelsesaktiviteter 

kan komme i konflikt med de kultur- og naturverdier som er grunnlaget for den turismenæringen det ønskes 

satses på. Kommunen bør her gjøre enn kritisk vurdering om satsingen er forenelig med å ivareta kultur- og 

naturverdiene. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Industriområdet på Olgola (BN 31) tas ut av planen, og innsigelsen er 

løst. Nytt industriområde lokaliseres til Labukta (BN 32). Olgolanesset settes av til LNFR-området med 

unntak av et friområde på deler av kommunens areal (GF 14), samt at BFT 05 og SPA 05 tas tilbake inn i 
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planen. Samlete konsekvenser for landskap (kapittel 6, planbeskrivelsen) er skrevet inn, og forhåpentligvis er 

dette tilstrekkelig slik at ikke hele KU-en må gås igjennom for vurdering av landskap, der disse 

betraktningene mangler delvis. Konsekvenser for kulturminner er utvidet noe. LSB-områdene tas ut, og 

boligbygging i LNFR håndteres etter bestemmelsen pkt. 5.1.3. Kriterier for utvelgelse av kjerneområder for 

landbruk er formulert i planbeskrivelsen. Når det gjelder tvilen rundt det ekspansive programmet for 

fritidsbebyggelse og fritid- og turisme, vises det til noe endring i planbeskrivelsen, samt drøftinger i vedlegg 

4. BFR 14 Badderen/Honka er tatt ut av planen. De øvrige merknadene (detaljerte) er håndtert i revisjonen 

av de ulike plandokumentene. 

 

 2.38 Merknad 38 
Reinbeitedistrikt 33, Spalca understreker i merknaden at reindrifta er fra før sterkt belastet med ulike 

inngrep i reinbeiteområdet jf. punkt 1.5 i distriktsplanen (Orohatplána). På bakgrunn av dette har de 

følgende merknader til planen: De går imot BFR14 Honka i Badderendalen (35 hyttetomter) da det allerede 

er avsatt arealer til fritidsbebyggelse i BFR 04, Jenshumpen. Det stilles spørsmål ved lovligheten av de 

eksisterende hyttene, og at dette må det redegjøres for før ev. nye tiltak planlegges. BAB 13 Løkvik er det 

planlagt vindmøller. De viser til forskning som sier at vindmøller og rein (og andre dyr) går dårlig sammen 

med vindmøller, reinen vil trekke 4–5 km unna. Innsender vil på bakgrunn av dette gå imot planer om 

vindmøller i reinbeiteområder. SPA 07 Nordbotn planlegges det parkeringsplass. En parkeringsplass vil 

medføre økt trafikk og dermed forstyrrelser for beitende dyr, inkl. rein, samt virke forstyrrende for reinens 

naturlige trekkvei. Økt trafikk vil også medføre nedtråkking av vegetasjon, noe som vil være til ulempe for 

reindrifta. De ser det mer naturlig å etablere parkeringsplass tett inntil fylkesvei 367. På BFT 06 Sekkemo er 

det planlagt fritids- og turistformål. Dette er hoved- og eneste trekkvei for rein og andre dyrs naturlige 

ferdsel til og fra Olgolanesset. For reindrifta vil det være store negative konsekvenser om området tas i bruk 

til turistformål. BN 31 Olgolanesset er det planlagt næringsutbyggelse. Olgola er et område med lite eller 

ingen snø fra tidlig vår til sent på høsten, og er derfor et godt og meget viktig beiteområde for reinen. 

Området er også godt skjermet mot forstyrrelser. Rbd 33 vil på det sterkeste gå imot at området legges ut 

som næringsområde. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: BN 31, Olgola tas ut av planen (se også kommentar til merknad 37). 

BFR 14 tas ut av planen. BAB 13 beholdes da det er snakk om gårdsvindmøller i svært begrenset omfang. 

SPA 07 er allerede etablert, om parkeringen skulle flyttes ned til vei, må veien stenges for å hindre kjøring. 

Det er av praktiske årsaker lite aktuelt. BFT 06 beholdes som avsatt i planen. På reguleringsplannivå må 

hensynet til trekkveien ivaretas. Når det gjelder lovligheten av oppførte hytter, er dette noe som ev. må 

undersøkes og håndteres som eget prosjekt i kommunen. 
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 2.39 merknad 39 
Tom-Hugo Pedersen bemerker arealet lagt ut til fritidsbebyggelse på eiendommen 18/8 er redusert av 

hensyn til reindrift og kulturminner. Pedersen ber om at opprinnelige forslag opprettholdes, også av hensyn 

til anmerkning om kraftlinjen som går over eiendommen. Han forutsetter at det jobbes videre med å 

avdekke om kraftlinjen ev. er til hinder for planlagte utbygginger. Ved ev. opparbeiding av hyttefeltet vil 

hensynet til reinens vandring ivaretas ved at omsøkte område («som er å betrakte som innmark») vil 

gjerdes inn. Pedersen skriver også at om kulturminner finnes på eiendommen, vil disse hensyntas ved at 

byggevirksomheten holdes innenfor pålagt avstand. 

Administrasjonssjefens kommentar: Det vises til kommentar til merknad 12. 

 

 2.40 Merknad 40 
Olav Olsen meddeler at sønnen ønsker å bygge hytte på 36/91. I tillegg har Sørstraumen Eiendom AS planer 

om å bygge 2–3 hytter i strandkanten på 36/6. Kart er vedlagt. Innsender vil ha disse prosjektene med i 

planen. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Disse eiendommene ligger innenfor kjerneområdet BKB 01. Det vises til 

kommentar til merknad 4 og merknad 21. Det legges opp til en samlet reguleringer av området på sjøsiden 

av E6. Forutsetningen er at det planlegges samlet på tvers av eiendomsgrensene for å få til helhetlige og 

gode løsninger. Hensynet til bolighus (fastboende) skal ivareta, samt de mange kulturminnene. 

 

 2.41 Merknad 41 
Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) påpeker i sin merknad en del mangler i planen. Noen 

områder mangler vurdering når det gjelder jord- og flomskred. Noen områder ligger innenfor 

aktsomhetskart for skred uten av dette er nevnt i KU. Aktsomhetsområder for skred bør avsettes som 

hensynssone i plankartet. NVE oppfatter elles at kommunen har ivaretatt flomfare langs alle vassdrag 

gjennom å avsette hensynssoner langs vassdragene. 

NVEs anbefalinger og råd: Utbyggingsområdene må vurderes mht. om de ligger innenfor aktsomhetskart 

for flom- og jordskred. Vassdrag bør markers på kartet. Hensynssoner rundt vassdrag bør vises på kartet i 

tillegg til å omtales i bestemmelsene. For verna vassdrag skal hovedvassdraget, samt sidevassdrag, framgå 

av plankartet. Nedbørsfelt bør også markeres i plankart. Noen tiltak er plassert for nærme verna vassdrag, 

f.eks. bør B 24 i Burfjord fjernes. B24 er muligens også flomutsatt og her kan det være kvikkleire. 

I retningslinjene kan det med fordel nevnes at tiltak i vassdrag som kan medføre nevneverdige ulemper for 

allmenne interesser må ha tillatelse etter vannressursloven. Marin grense (MG) bør markeres i plankartet. 

Anlegg for energiforsyning og -overføring, inkludert trafostasjoner skal reguleres som teknisk infrastruktur, 

med unntak av kraftledninger i sentral- og regionalnettet, som skal vises som båndlagte områder. 

NVE påpeker at KU-en varierer i stor grad når det gjelder ulike krav til vurderinger av grunnforhold. 
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Eksempelvis har B 20 og BFR 11 et strengt krav om geotekniske vurderinger og vurderinger av 

områdestabilitet. For område B 24 og BS 10 nevnes det derimot at området er bebygd og derfor trygt. Dette 

må bero på en misforståelse da konsekvensen øker, om det skulle bli et kvikkleireskred. Også her må det 

gjennomføres geotekniske vurderinger. For områdene LSB 01–07 nevnes det at planbestemmelsen ivaretar 

hensyn til kvikkeireskred. De påpeker at KU-vurderingene kunne ha vært mer entydige. Det må vurderes om 

tiltaket ligger under MG, samt hvilke grunnforhold (eks. marine avsetninger eller fjell i dagen). Så skal dette 

følges opp med vurdering av områdestabilitet. Det bør da presiseres at det er kun områder under MG som 

skal vurderes med tanke på kvikkleireskred. Kvikkleire er omtalt, men hensynsoner er ikke avsatt på 

plankartet. Det kan med fordel knyttes vilkår til utredning av fare for kvikkleireskred i planbestemmelsen. 

NVE kommer med forslag til formuleringer i merknaden. Utbyggingsområdet Badderen er lagt innenfor 

aktsomhetskart for skred. Verna vassdrag og nedbørsfeltene bør omtales i planbeskrivelsen, samt vises i 

plankartet. I tillegg bør 100-metersone langs disse avmerkes, og 50-metersone langs sidevassdragene. 

I retningslinje til 6.1.1 kan med fordel stå at tiltak (alle tiltak som fører til oppdemming og framføring av 

vann fra vassdrag) krever behandling etter vannressurslovens bestemmelser. Anlegg for energiforsyning og -

overføring skal avsettes med arealformål teknisk infrastruktur etter pbl § 11-7 nr. 2, og til denne kan det 

også avmerkes hensynssone etter pbl § 11-8 a) – hensynssone med kode 370. Kraftledninger (store) skal 

vises som båndlagte områder etter pbl § 11-8 a) – hensynssone kode 740. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Hensynsone skred (også jord- og flomskred) ligger i plankartet i 

høringsutkastet (må leses i SOSI-format), det samme gjelder vassdrag. De hensynssonene som mangler, og 

områder som skal båndlegges, legges inn. B 24 tas ut av planen. B 25 tas også ut. Anbefalinger når det 

gjelder bestemmelse knyttet til områder under marin grense på marine avsetninger, tas inn. Marin grense 

avsettes på plankartet. Verna vassdrag er skrevet inn i planbeskrivelsen og hensyntatt i planbestemmelsene 

med hensynssone. Alle LSB-områdene tas ut av planen. Når det gjelder manglene i konsekvensvurderingene, 

som er påpekt, søkes disse rettet opp. 

 

 2.42 Merknad 42 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er positiv til at friluftsliv i stor grad er inkludert i planen. De stiller 

seg imidlertid noe skeptisk til det store antallet fritidsboliger og stiller spørsmål ved behovet for disse. 

Konfliktnivået knyttet til dette, med tanke på inngrepsfri natur, naturmangfold og friluftsliv er høyt, for 

eksempel BFR 14 Badderen/Honka. De anbefaler å velge ut færre områder hvor fritidsboliger prioriteres og 

ev. antallet reduseres. De påpeker viktigheten av å ivareta og tilrettelegge for grønne lommer og korridorer i 

områder der det legges opp til fortetting knyttet til eksisterende utbygde områder med eksisterende 

infrastruktur. FNT stiller seg kritisk til BN 31 Olgola. Industriutbygging her vil ha negative innvirkninger på 

friluftsliv, landskap og naturmangfold. Området bør bevares og tilrettelegges for allmennheten, og 

naturmangfoldet som området representerer må ivaretas, skriver de. Barnetråkkregistreringer er positiv, 
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det er også positivt at turstier, skiløyper, rasteplasser o.l. sikres i plan, men at det må følges opp i praksis, 

spesielt viktig er stiene og snarveiene. Strandsonen må sikres for allmennheten. Det oppfordres til at INON-

områdene tillegges vekt i den videre planleggingen. FTF Troms anbefaler å være varsomme med 

utbyggingen av nye småkraftverk og å være spesielt oppmerksom på sumvirkningene. Kommunen bør også 

prioritere arbeidet med å gjennomgå gamle vannkraftverk for høyere effektivitet og bedre miljøvilkår. Når 

det gjelder framtidig plan for skuterløper, må friluftsinteressene ivaretas og sentrale aktører involveres tidlig 

i prosessen. Minst ett friluftsområde bør universelt utformes. God tilrettelegging for parkering ved 

utfartsområder, som brøytes om vinteren, er viktig. Fokus på sikring av gang- og sykkelvei der folk ferdes, 

særlig barn og unge, med godt vedlikehold og brøyting er viktig for å opprettholde aktivitet. Folkehelse (i 

alle former, fysisk og sosialt) er en investering. Å sette av areal til utearenaer for fysisk aktivitet, samt 

tilgjengelige turområder og skilting av turveier bør bli et prioritert satsingsfelt. Samhandling med aktuelle 

frivillige organisasjoner blir viktig i dette arbeidet.  

 

Administrasjonssjefens kommentar: BN 31 Olgola er tatt ut av planen (se kommentar til merknad 37). 

Friområde GF 14 Olgola kunne egne seg godt til å utformes universelt. BFR 14 Badderen/Honka tas ut av 

planen. Når det gjelder strategier for fritidsbebyggelse, vises det til revidert planbeskrivelse, samt vedlegg 4, 

for drøftinger (flere områder er tatt ut av hensyn til bl.a. strandsonevern.) FTF involveres når prosessen med 

skuterløyper for alvor settes i gang. De øvrige momentene håndteres på annen arena enn arealdelen, men 

noen av de øvrige kommentarene fra FTF er tatt inn i revidert planbeskrivelse.  

 

 2.43 Merknad 43 
Rolf Solheim søker om godkjenning til fradeling av tre tomter på eiendommen 9/7, Alteidet. Formålet som 

ønskes er fritidsformål. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: BFR 03 Jøkelfjordeid er satsingsområde (kjerneområde) for 

fritidsbebyggelse. Det settes ikke av flere områder til fritidsbebyggelse i denne delen av kommunen i denne 

planperioden. Det vises for øvrig til planbestemmelsen pkt. 5.1.3, dispensasjoner. Innspillet imøtekommes 

ikke. 

 

 2.44 Merknad 44 
Jøkelfjord grendeutvalg har to innspill til planen. De ønsker å en begrunnelse for at arealet på Jøkelfjordeid 

til fritidsformål ikke er kommet med i planen. Det andre innspillet er generelt knyttet til påstanden om at 

reindrifta setter stopper for mange utbyggingsprosjekt, og fire nevnes: Småbåthavna, Skitrekket, Hyttefelt 

Visjon Nord og et annet privat hyttefelt (som ikke navngis). De påpeker at grunneiere blir fratatt retten til å 

ta i bruk egen eiendom. 
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Administrasjonssjefens kommentar: BFR 03, BFR 27 og BFT 19 Jøkelfjordeidet er et satsingsområde for 

fritidsbebyggelse i planperioden, som ett av fire kjerneområder. Labukta er satt av til industriområde (BN 

32) som erstatning for BN31 Olgola, som ble tatt ut av plan pga. innsigelser og stor motstand. 

 

 2.45 Merknad 45 
Sametinget uttrykker i sin merknad at kulturminner i Kvænangen kommune er lite beskrevet i 

planbeskrivelsen, kun i pkt. 6.6. Sametinget påpeker at kommunen har mange spor etter samisk bosetting, 

særlig sjøsamisk. De nevner som eksempel et pågående prosjekt på Spildra som gjelder tilrettelegging av 

kultursti. Sametinget understreker at de foreslåtte utbyggingsområdene i arealdelen ikke er detaljvurdert 

når det gjelder samiske kulturminner og kulturmiljø. Mangel på kjente kulturminner innenfor et område er 

ikke ensbetydende med at tiltak ikke har negative konsekvenser for kulturminner.  Når det gjelder punkt 

1.5.10 i planbestemmelsene med tilhørende retningslinjer, foreslår Sametinget at retningslinjen erstattes 

med tekst som de foreslår. Retningslinje under punkt 2.2.2 er derimot bra, skriver de. I kapittel 1.3, i avsnitt 

1.3.7 savner Sametinget beskrivelse av reindriftas positive ringvirkninger som næring. De stiller seg 

undrende til standpunktet: «Kommunen må i størst mulig grad arbeide for at reindrifta ikke er til hinder for 

lokal utvikling.» Sametinget påpeker at hyttebyggingen og arealer avsatt til dette formålet, er stort og 

økende. Ulempene av hyttebygging for reindrifta og jordbruk nevnes ikke planbeskrivelsen som en 

utfordring. BFR 03 i Jøkelfjordeid, SPA 01 Jøkelfjordeid, BFR 14 Badderen/Honka, BFR 24 Perten (skal være 

Storbukta, Perten er regulert og utbygd), BFR 04 Jenshumpen er områder som Sametinget har synspunkter 

på. Sametinget etterlyser en samlet redegjørelse av belastningen og konsekvensene for reindrifta i de 5 

reinbeitedistriktene. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Planbeskrivelsen er utvidet og omtale av kulturminner er nå mer 

ivaretatt. Bestemmelsen pkt. 1.5.10 er endret og utvidet etter Sametingets anbefalinger (tidl. retn. under 

pkt. 2.2.2 inngår nå i 1.5.10, dette for å unngå for mange gjentak i planbestemmelsene). Planbeskrivelsen er 

også utvidet når det gjelder kapittel 2.3.7 (tidl. 1.3.7) samt i kapittel 6, som omhandler samlete 

konsekvenser. Når det gjelder BFR 03 Jøkelfjordeid, er dette området ett av fire satsingsområder for 

fritidsbebyggelse i planperioden. Området er trukket ned lia, ned mot veien, og vil ikke være i direkte konflikt 

med reinbeiteområde. Men hyttefeltet vil skape medføre ferdsel. SPA 01 er allerede etablert, men utvides 

noe i planen. Jøkelfjordeidet er et lett tilgjengelig utfartsområde og det er også viktig for folkehelsa at folk 

kan komme seg ut i naturen. Derfor er parkering nødvendig. BFR 14 Badderen/Honka tas ut av planen. Når 

det gjelder BFR 24 Storbukta, innlemmes denne som kjerneområde for fritidsbebyggelse (Kjækan, Perten og 

Storbukta). Derifra og nordover bør det settes full stopp for videre utbygging. Målet er at kommunen, 

gjennom å peke ut kjerneområder, og dermed legge til rette for fritidsbebyggelse i planperioden, kan ta grep 

for å hindre at fritidsbebyggelse kommer overalt. (Se også vedlegg 4 for drøftinger.) 
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 2.46 Merknad 46 
Direktoratet for mineralforvaltning (DFM) mener at området LSB 03 må tas ut av planen ettersom 

konsekvensene for mineralressursen ikke er vurdert. Til de avsatte områdene til råstoffutvinning har ikke 

DFM merknader. Begrunnelsen for å ta ut LSB 03 er at det kan få konsekvenser for framtidig utvinning av 

den regionalt viktige pukkforekomsten Jøkelfjord. Forekomsten er av NGU klassifisert til å ha regional 

betydning ut fra kvalitet og den kystnære beliggenheten. Kvaliteten tilsier at de nest strengeste krav til 

veiformål dekkes. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Alle LSB-områdene tas ut av planen. Spredt boligbygging i LNFR 

ivaretas gjennom bestemmelsen pkt. 5.1.3, og her er et kriterium vedr. forekomster av mineralressurser tatt 

inn.  

 

 2.47 Merknad 47 
Kystverket Troms og Finnmark er av den oppfatning at arealdelen er oversiktlig og gir brukerne god og lett 

tilgjengelig og anvendelig informasjon. Kystverket har imidlertid innsigelse til planen. De viser til 

forhåndsmerknaden datert 12.09.2013, der de gir opplysninger om de statlige fiskerihavnene, og hvilke 

intensjoner, føringer og bestemmelser som gjelder. Havnene er Segelvik, Reinfjord og Spildra. Reinfjord kan 

per i dag sees bort fra da undersøkelser har vist at denne ikke egner seg for havneutbygging. Innsigelsen går 

ut på at innspillet ikke er ivaretatt i forslag til kommuneplanens arealdel. 

Kystverket kommer med følgende løsningsforslag: 

De sjørettete arealene i Spildra fiskehavn kan innlemmes i LNFR-området på samme måte som i Segelvik. 

Det må da lages bestemmelser og retningslinjer for dispensasjon, som sørger for at tiltak med fiskeriformål 

ikke anses som hindre eller ulempe for oppfylling av plan. Dispensasjonssøknadene sendes Kystverket for 

uttalelse og behandling etter § 28. I bestemmelsene/retningslinjene må det også stå at det ikke kan 

påregnes tillatelse til tiltak som vil kunne være til hinder for statens formål med etablering av 

fiskerihavnene. Alternativ løsning er at havnene settes av på plankartet med tilhørende bestemmelser. 

Administrasjonssjefens kommentar: Spildra og Segelvik er avsatt på plankartet (SHA 02 og SHA 03). Og 

bestemmelser knyttet til formålet er formulert i pkt. 2.16. Innsigelsen ansesmed dette som løst. 

 

 2.48 Merknad 48 
Reinbeitedistrikt 32 – Silvetnjarga v/styret går imot at råstoffutvinningsområde BRU 15 i Jøkelfjord 

etableres/utvides da den berører flytte- og trekkvei for rein. Rbd 32 kan akseptere utbygging av 

Isbresenteret på 7/4 og 7/36 selv om dette er område for reinbeite og kalving, samt trekk- og flyttelei. 

Grensen for reindriftas aktiviteter kan ev. flyttes/settes til veiene som går forbi til Saltnes og Ytre Jøkelfjord. 

Når det gjelder de to basecampene i Koppi og Skalsa, går de imot at det bygges permanente anlegg på disse 

stedene. Begge områdene er svært viktige beiteområder, samt samlingsplass, trekk- og flyttevei for rein. 
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Koppi er i tillegg kalvingsområde. (Isbresenteret AS har bare nevnt basecamp Skalsa i sin merknad (merknad 

53.) 

 

Administrasjonssjefens kommenter: BRU 15 reduseres i omfang, og avgrensingen på området legges ved 

kraftlinjen. Slik opprettholdes flytte- og trekkveien, om enn noe redusert. Fylkesmannen har også innsigelse 

til BRU 15 pga. flytte- og trekkveien (se drøftinger vedlegg 4). Koppi er ikke lansert som basecamp av 

tiltakshaver. Skalsa basecamp (BFT 17) legges inn, med tydelige vilkår for aktiviteten (se bestemmelsen med 

retningslinje, pkt.2.6.1). Isbresenteret er regulert og ligger nå inne som H 910_24. 

 

 2.49 Merknad 49 
Merknad 49: Eva Borkenhagen og Gunnar Jørstad påpeker at innspillet deres til første høringsutkast ikke er 

imøtekommet. Plankartet harmonerer ikke med skissen for drift av eiendommen. De jobber med en 

driftsplan og vil kunne levere denne vår/sommer 2016.  

 

Administrasjonssjefens kommentar: Som konsekvensvurderingen i høringsutkastet viser, var det flere 

forhold som tilsa reduksjon av arealet. I merknadsbehandlingen av høringsutkastet er flere forhold kommet 

fram. Området ligger i dambruddsonen, og Kvænangen kraftverk (merknad 32 og 53) påpeker at det ikke 

bør komme flere hyttefelt (og boligfelt) enn de som allerede er planlagte i denne sonen. Dette tar 

kommunen på alvor. I tillegg har det årelangt vært et press på å få tatt i bruk områder i Kvænangsbotn og 

omegn til fritidsbebyggelse. Dette påvirker øvrige samfunnsinteresser, samt fastboende, som vil bo og drive 

næringsvirksomhet i bygda. Merknadene 35 og 50 handler mye om disse problemstillingene. Kommunen har 

lansert kjerneområder for fritidsbebyggelse, og fire områder er foreslått, Indre Kvænangen er ikke en av 

disse (se vedlegg 4 for drøftinger). Utpeking av kjerneområder foreslår kommunen for å kunne ta nødvendig 

styring med arealbruken og samtidig opprettholde tilbudet om hyttetomt og hytteliv i Kvænangen. På 

bakgrunn av merknadsbehandlingen tas BFR 17 ut av planen, og området tilbakeføres til LNFR-areal.  

 1.50 Merknad 50 
Kai Petter Johansen har levert en merknad som trekker opp historiske linjer for utviklingen i kommunen, 

spesielt nevner han tilbakegangen i aktivitet når det gjelder de små næringsaktørene. Han mener det er 

grunnet manglende satsing på disse, samt at spesielt de tradisjonelle primærnæringene blir skviset til fordel 

for rekreasjon- og fritidsformål. Johansen framhever at Kvænangen har landområder og sjøområder som 

kan gi betydelige muligheter for næringsutvikling på sikt. Innsender mener at «nødbremsen» må på med 

tanke på hyttebyggingen som skjer. Han påpeker at arealdelen i stor grad dreier seg om hytter og andre 

fritidsformål, og at innspillene ofte kommer fra personer utenfor kommunen. Han skriver at planen mangler 

ambisjoner, og fokuset som planen har, svekker mulig utvikling for kommunen, til grensen av en uansvarlig 

arealutnyttelse. Å sikre spredt bosetning er viktig for å sørge for kontinuitet i befolkningstall, næringsliv og 

nødvendig infrastruktur. Johansen mener Statskog er med på å bygge ned verdifulle områder og bidrar til å 
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svekke utviklingen gjennom enda flere hyttefelt, friområder og sekundærboliger. Johansen påpeker også 

forholdene Løkviknesset/Lillestraumen, og Statskog sine planer her. Kommunen må etterleve 

reguleringsplanen fra 2004. På Sildneset i Gardelvågen har Johansen innvendinger mot planene. «Begeret er 

fullt» når det gjelder dette området. I behandling av søknader som kommer inn, må det føres en meget 

restriktiv holdning, og ev. kreve konkrete, troverdige og forpliktende planer for næringsutvikling, som kan 

rettferdiggjøre planene. Skytebanen har vært til plage for de fastboende. Fricampen har også voldt 

problemer med forsøpling, hogst, tjuvfiske, etc. En bom er satt opp, og veien ved Gerbikelva er gravd over. 

Dette hindrer lokalbefolkningen å komme til sitt strandområde. Johansen bruker veien i forbindelse med 

sauedrift. Bommen er nå imidlertid sagd av. Innsender mener at problemene nevnt for dette området, bør 

løses. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Leirduebane (BIA 11) flyttes til Alteidet (Koppi) og samlokaliseres med 

riflebanen der. BFT 11 Gardelvågen tas ut av planen. Det samme gjelder BFR 17 og 18 på bakgrunn av 

innsigelser og øvrige momenter (bl.a. pga. innvendinger kommet inn i høringsrunden). I tillegg er strategien 

«kjerneområde for fritidsbebyggelse» lansert (se vedlegg 4). Kommunen har som mål å ta styring med 

retningen for, og lokalisering av, ny fritidsbebyggelse, med tanke på å sikre øvrige samfunnsinteresser samt 

profesjonalisere kommunen som «hyttekommune». Om man lykkes, vil det kunne bli næringsmessige 

ringvirkninger. Det samme gjelder for øvrig satsingen på fritid- og turisme. Friområde GF 13 i Nordbotn tas 

ut av planen. Området er omfattet av Kystsoneplanen som ble vedtatt i 2015. Den hjemler muligheten for å 

lage reguleringsplan med aktuelle tiltak i dette området. (se bestemmelsen pkt. 1.4.2).  

 

 1.51 Merknad 51 
Kvænangen jeger og fiskeforening (KJJF) arbeider, sammen med Kvænangen skytterlag, om å etablere 

leirduebane i tilknytning til eksisterende skytebane på Alteidet. KJJF ber om at området for skytebanen 

utvides iht. vedlagt kart, eiendom 9/71 – nordvest for eksisterende bygg i nordvestlig retning. 

Sikkerhetssone blir på eiendom 9/5 og 9/10. 

Administrasjonssjefens kommentar: Merknaden er imøtekommet. 

 

 1.52 Merknad 52 
Alfon Jakobsen ønsker et areal ved fylkesveien (ved Storstein) avsatt til fritidsbebyggelse, samt et areal på 

nedsida avsettes til naustområde. En gapahuk, og ei skogskoie i skogen ovenfor gården, ønskes også. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Naustområdet ligger allerede inne i plan (BAB 11). Når det gjelder 

oppføring av gapahuk og skogskoie, vises det til bestemmelsen pkt. 5.1.3. Ønske om fritidsbebyggelse 

imøtekommes ikke. Arealet er en del av et kjerneområde for landbruk, og helheten i landskapet er viktig for 

å sikre grunnlaget for framtidig jord- og skogbruksdrift i et langt tidsperspektiv.  Det vises også til strategier 
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for fritidsbebyggelse 

 

 1.53 Merknad 53 
Isbresenteret AS informerer om Basecamp Skalsa. Basecampen er tenkt som en del av reiselivsprosjektet 

Isbresenteret AS i Jøkelfjord. Basecamp Skalsa er foreslått lokalisert der Iselva renner ut i Skalsavannet. 

Basecampen vil ligge 430 m fra Jøkelfjorden, ca. 30 moh. Basecampen kan nåes med kajakk/båtstranport 

1,7 km på Skalsavannet. Campen kan også nåes ved å gå 2,3 km langs vannkanten. Kratt og annet skal 

ryddes til en oppmerket tursti. Basecampen skal benyttes som utgangspunkt for dagsturer til breene 

Langfjordjøkelen og Øksfjordjøkelen, for toppturer, for fisking, padling, bærplukking, jakt eller bare for å 

være i naturen. Statskog SF er grunneier av området det planlegges aktivitet på. Isbresenteret er i dialog 

med Statskog vedrørende dette. Senteret har også hatt møte med reinbeitedistrikt 32, Silvetnjarga der 

sårbarhet med tanke på økt aktivitet i området, var tema. Isbresenteret opplyser i merknaden at gruppene 

vil bli på 2–8 personer. Ved et tenkt belegg på 50 % vil 7–28 personer være i området, spredt over en uke. I 

perioder med flytting og oppsamling av rein, vil ikke det pågå aktivitet (muntlig avtale på møtet i Kautokeino 

28. oktober 2015). Innholdet i Basecamp Skalsa vil være stein-/glasshytte eller gamme, sanitæranlegg og 

leirplass (bålgrue, benker, gapahuk). Det planlegges ikke tilretteleggingsanlegg i fjæresona. Isbresenteret 

ønsker at omtalte område settes av til turismeformål i arealdelen. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Kvænangen kommune har alt (mye) som skal til for å kunne satse 

innenfor næringssegmentet fritid og turisme. Basecamp Skalsa inngår i et konsept med Isbresenteret som 

utgangspunkt. Tiltaket ønsker kommunen å imøtekomme, og Basecamp Skalsa settes av som BFT 17 på 

plankartet. Rbd 32 (se merknad 48) har sterke innvendinger pga. at området er særdeles viktig for reindrifta. 

Det settes vilkår for omfanget av aktiviteten knyttet til tidspunkt og perioder der reinen skal og må ha fred. 

Dialog med Rbd 32 er en klar forutsetning, som ikke kan fravikes. (Se planbestemmelsen pkt. 2.6.1.) 

 

 2.54 Merknad 54 
Kvænangen Kraftverk (KK) AS har sendt ny merknad (jf. merknad 32), som utdyper den tidligere sendte. Ved 

B18 må rørgaten og adkomstveiene markeres på plankartet. BFT 11, vil bli berørt av ev. brudd på dammen 

ved Småvatnan. Det planlagte området må sannsynligvis begrenses. Deler av områder langs 

Njemenjaikojoka vil bli berørt av brudd på dammen ved Suoikkatjavri. Her må det ikke legges til rette for 

flere bolig- og fritidshus enn det er i dag. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Nevnte installasjoner er, så langt det er hensiktsmessig, tatt inn på 

plankartet. For øvrig vises det til kommentar merknad 32, samt øvrige merknader der framtidig arealbruk i 

Indre Kvænangsbotn er kommentert (35, 49, 50). 
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 2.55 Merknad 55 
Eirin Svendsen, Unni Johansen, Else-Karin Sandbakken og Ingrid Karlsen på vegne av grunneierne på 

strekning Kjosen til Løkeng, har ført merknaden i penn. De har også lagt ved utdrag av skriv fra 

Landbruksdirektoratet, som gjelder informasjon vedr. reindriftskart. Merknaden omhandler reindrift i det 

nevnte området. Innsenderne er kritiske til hvordan arealdelen har behandlet tema for arealene på 

strekningen, dette gjelder både planbeskrivelsen og plankartet med hensynssoner. Alt over 1 moh. er avsatt 

til vår- og sommerbeite for reindrifta. Trekkvei er lagt over slåtteeng og dyrkamark i bruk. Ingen av 

grunneierne har gitt sitt samtykke til at deres eiendom kan bli brukt som reinbeite. Historisk sett har ikke 

dette vært reinbeiteområde, grunneierne har selv har benyttet område på ulike måter; jordbruk, dyrehold 

med kyr, sauer og geiter, plantefelt, et 100-talls torvmyrer, vedhogst, bærplukking. De forventer referat og 

svar på hvordan saken behandles i kommunen, og hva som blir gjort for å rette opp feil og mangler. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Forholdene påpekt i denne merknaden er kommentert i forbindelse 

med tidligere merknader. Det vises til disse.  

 

 2.56 Merknad 56 
Jørn Eikanger ønsker eiendommen 7/1 i Jøkelfjord til fritidsformål. Han mener at Jøkelfjord har stort 

potensiale for næringsvirksomhet av ulikt slag, deriblant turisme. Kort avstand til Alta teller også positivt. 

Det er lenge siden det ble drevet jordbruk på eiendommen. 

 

Administrasjonssjefens kommentar: Innspillet ble vurdert i høringsutkastet, men ble ikke tatt inn i planen 

da området ligger i viktig flytte- og trekklei, og der mulighet for andre traseer for forflytning ikke finnes. 

Konklusjonen fra høringsutkastet opprettholdes med samme begrunnelse. Kjerneområde for 

fritidsbebyggelse i denne delen av kommunen legges til BFR 03 Jøkelfjordeidet (se drøftinger vedlegg 4).  

  

 2.57 Merknad 57 
Svein Tømmerbukt ønsker utvidelse av avsatt område BFT 16, Sørstraumen. 

Administrasjonssjefens kommentar: I merknadsbehandlingen har det utpekt seg fire kjerneområder for 

fritidsbebyggelse samt fritids- og turistformål. Området på sjøsiden av E6 er ett av disse. BFT 16 vil inngå i 

kombinasjonsområdet BKB 01, der det stilles krav om samlet regulering av hele kombinasjonsområdet, og 

der grunneiere må samarbeide på tvers av eiendomsgrenser for å oppnå de optimale fellesløsninger for 

infrastruktur og kvalitativt god arealbruk. Se bestemmelsene pkt. 2.3.3 og pkt. 2.6.1 Grunnen til at dette 

området utpeker seg, er først og fremst at det er mange grunneier med planer om igangsetting av tiltak. For 

at området ikke skal «gå tapt» gjennom en bit-for-bit-utbygging, forslås dette grepet. I prosessen skal de 

mange kulturminnene ivaretas. 
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 2.58 Merknad 58 
Margitha Gildhof og Ole Ronni Henriksen ønsker endring av gjeldende reguleringsplan H910_7 Kjækan. Det 

gjelder deler av arealene på sjøsiden av fv. 367. Disse ønsker avsatt til servicebygg og rorbuer.  

 

Administrasjonssjefens kommentar: Området settes av som nytt fritids- og turismeformål, BFT 18. 

Omregulering er påkrevd jf. bestemmelsen pkt. 2.6.1. 
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1. Innledning 
Plikten til ROS-analyser, konsekvensutredninger, samt hjemmelen for innsigelsesretten gjelder både 

kommuneplanens arealdel (oversiktsnivå) og regulerings- og bebyggelsesplaner (detaljnivå). 

Nødvendige utredninger skal være tilpasset plannivået, og detaljeringen må være relevant i forhold til 

de beslutninger som skal tas. Basert på dette gjøres det derfor konsekvensvurderinger av areal og 

tiltak.  

Konsekvensvurderingen har som formål å avdekke potensielle farer og risikoforhold ved et areal, som 

kan ha negativ effekt på forslag, i henhold til føre-var-prinsippet. Videre skal det komme frem hvilke 

forhold som skal redegjøres nærmere for i konsekvensutredningen og detalj-ROS, herunder også hvilke 

undersøkelser som anses nødvendige for å klargjøre mulige virkninger av reguleringsforslaget.  

I tillegg er det krav etter naturmangfoldloven om å utrede alle fremtidige områder etter lovens §§ 8-

12. Denne vurderingen er integrert i konsekvensvurderingen. Områder som grenser inntil hverandre 

er i stor grad vurdert sammen som en helhet for å forenkle prosessen noe, samt at det er naturlig med 

tanke på vurdering av samlet belastning etter naturmangfoldlovens § 10 for områdene. 

Denne konsekvensvurderingen er todelt. Først vurderes alle områder i distriktet, deretter alle områder 

innenfor det kommunen har definert som sentrumsområde. 
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 Samfunnssikkerhet 
Følgende samfunnssikkerhetstema er vurdert for hvert innspill: 

Naturrisiko: 

o Snøskred – NVEs aktsomhetskart og NGIs 

faresonekart 

o Steinskred – NVEs aktsomhetskart og 

NGIs faresonekart 

o Steinsprang – NVEs aktsomhetskart og 

NGIs faresonekart 

o Løsmasseskred – NVEs aktsomhetskart 

(jord- flom og sørpeskred) og NGIs 

faresonekart, samt NGUs løsmassekart. 

NVEs skredatlas med blant annet 

registrerte skredhendelser brukes 

o Flom i vassdrag – NVEs 

flomsonekartlegging 

o Stormflo – Tall fra klimagruppa (DSB, KLIF 

og FM) 

o Havnivåstigning – Bjerknes-rapporten 

o Grunnforhold – NGUs løsmassekart og 

MG 

o Kvikkleireskred– NGUs løsmassekart og 

MG 

o Radonfare - ikke vurdert 

 

Kartdata er supplert med lokal kunnskaper. 

Virksomhetsrisiko: 

o Nærhet til virksomheter med stor fare for 

brann eller eksplosjon. 

o Nærhet til virksomheter med stor fare for 

kjemikalieutslipp eller akutt forurensning. 

o Elektromagnetiske felt 

o Trafikkfare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartdata er hentet fra DSBs kartinnsyns løsning og 

fra kommunens egne data og registreringer. 

 

 Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven (heretter NML) trådde i kraft 1. juli 2009. NML § 7 som sier at prinsippene i §§ 8-

12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. I lovens § 8 framgår det 

at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om 

arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 

naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 

blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et 

tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade 

på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter 
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NML § 11, jamfør § 7, er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å 

hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut 

fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter NML § 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, 

teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og 

fremtidige bruken av mangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. 

NML kapittel II kommer inn i alle saker der det fattes vedtak etter plan og bygningsloven (heretter PBL) 

som berører naturmangfold. Dette omfatter både regionale planer, kommuneplaner, 

reguleringsplaner og enkeltsaker. NML skal også legges til grunn i arbeidet med regionale og 

kommunale planstrategier. Kommuneplanens arealdel har visse rettsvirkninger, jf. plan- og 

bygningsloven § 11-6, og er mer konkret og detaljert enn regional plan. Naturmangfoldloven kapittel 

II må derfor som hovedregel behandles langt grundigere på dette plannivået. 

Alle planvedtak etter PBL bygger på en interesseavveiing. Hvilken vekt prinsippene i §§ 8 - 12i NML, 

sammen ved forvaltningsmålene i §§4 og 5, blir tillagt i denne avveiingen, avhenger av hvilke 

naturmangfoldverdier som finnes, i hvilket omfang de vil bli berørt og av andre hensyn i saken. For å 

sikre mest mulig ensartet forvaltning i tråd med prinsippene, kreves det i § 7 i NML at vurderingen og 

vektleggingen av prinsippene skal framgå av beslutningen. Det innebærer en plikt til å synliggjøre 

hvordan prinsippene er vurdert i den enkelte sak, i hvilken grad de er relevante, og hvilken vekt de er 

tillagt.  

Dersom planvedtaket berører: 

• naturtyper som er truet eller nær truet på Norsk rødliste for naturtyper 2011 

• verdifulle naturtyper Norge har et særlig ansvar for 

• truete eller nær truete arter på Norsk Rødlistefor arter 2010  

• verdifulle arter Norge har et særlig ansvar for 

skal prinsippene i §§ 8-12 tillegges større vekt. 

 Jordbruk, skogbruk og reindrift 
Jordbruk, skogbruk og reindrift er generelt arealkrevende næringer, og arealbruken er av særlig stor 

betydning for å ivareta ressursgrunnlaget i primærnæringene på kort og lang sikt. Jordlova gir sterke 

føringer for hvordan arealressursene skal forvaltes. Forvaltningen skal være miljøforsvarlig og verne 

om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, 

helse og trivsel. Hensyn til framtidige generasjoners behov er også vektlagt i jordlovens formål. Dette 

innebærer at vurderingene skal være objektiv med hensyn på hvilke arealressurser som påvirkes 
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direkte og indirekte av tiltakene, og ikke ta vesentlig hensyn til eiendomssituasjon eller hvordan arealet 

drives på det nåværende tidspunkt.   

Informasjon om arealverdier er henta fra markslagskartet AR5, temakart for nydyrking fra DMK og 

reindriftskart, samt tilgjengelige flyfoto. Areal som berøres direkte blir alltid vurdert, men areal som 

berøres indirekte, som innbygging av eksisterende areal, dårlig arrondering på gjenværende areal o.l. 

kommenteres der det er relevant.  

 Kulturminner 
Nye byggeområder er vurdert med tanke på fredete kulturminner i henhold til Riksantikvaren sin 

database Askeladden våren 2015 og høsten 2017.   

 Andre forhold 
Konsekvenser for andre relevante tema er vurdert. Sentrale tema er friluftsliv, barn og unge, hensyn 

til andre brukergrupper m.m. 

Det er gjennomført friluftskartlegging i Kvænangen, vedtatt i 2012. Registeringene er utført i henhold 

til DN-håndbok 25, 2004: «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder». Videre er det samlet inn og 

kartfestet informasjon om viktige turstier, skiløyper, rasteplasser, utsiktspunkt m.m. under arbeidet 

med arealplanen.  

I arealplanarbeidet er det også gjort innsamling av barn og unges områdebruk gjennom det digitale 

verktøyet «Barnetråkk». Registreringene er gjort på ungdomstrinnet på Burfjord barne- og 

ungdomsskole. 
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2. Aktuelle innspill 
Konsekvensvurdering av tiltak gjøres for delområder/strekninger:   

 Storeng – Alteidet – Jøkelfjord 

 Burfjord 

 Stajord – Kviteberghalvøya 

 Badderen – Sørstraumen – Kjøllefjord – Kvænangsfjellet 

 Navit – Sørfjordbotn – Toppelbukt – Ytre Lillestraumen 

 Kvænangsbotn - Sekkemo 

 Spildra – Skorpa - Nøklan 

 Reinfjorden – Olderfjord – Segelvik 

 Delområde: Storeng – Alteidet - Jøkelfjord 
Kode for formålsflate Formål SOSI-kode 

B 20 Boligbebyggelse 1110 

B 31 Boligbebyggelse 1110 

BFR 10 Fritidsbebyggelse 1120 

BFT 02 Fritids- og turistformål 1170 

BN 20 Næringsbebyggelse 1300 

BN 21 Næringsbebyggelse 1300 

BN 22 Næringsbebyggelse 1300 

BN 32 Næringsbebyggelse 1300 

BIA 10 Idrettsanlegg 1400 

BIA 11 Idrettsanlegg 1400 

BAB 10 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg  1500 

BRU 15 Råstoffutvinning 1200 

SV 01 Veg 2010 

SPA 01 Parkering 2080 

SPA 02 Parkering 2080 

GF 10 Friområde 3040 

L 10-12 og 14-24 LNFR 5100 
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Boligbebyggelse (1110) 

B 20 – Boligbebyggelse (1110) 

Beliggenhet: Alteidet. GBR 11/5  

Forslagsstiller: Alteidet grendeutvalg 

Foreslått formål: Boligbebyggelse 

Gjeldende formål: LNF-B 

(boligbebyggelse: kanskje) 

Arealstørrelse: 8 dekar 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Tiltaket ligger under MG. Løsmassekartet viser elveavsetninger. Det må derfor 

foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring.  

Nærhet til Duikkàsjohka, med hensynssone. Forslaget ligger på en høyde i forhold til nevnte elv. 

Sjansen for påvirkning av flom i elva er liten. Men pga. mulig erosjonspåvirkning fra elv, bør området i 

reguleringsplanen trekkes så langt bort fra elva som mulig. 

Området er ikke berørt av øvrige skredfarer. 

Natur og miljø: Hoveddelen av området består av barskog av lav bonitet, i tillegg er det i skråningen 

mot elva impediment lauvskog og nærmest elva et lite område med lauvskog av middels bonitet, jf. 

AR5-kart hos Kilden (7.10.2014). Det går en eksisterende vei igjennom foreslått areal fra E6 til 

Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie 

naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (7.10.2014). Ingen trua eller sårbare arter 

er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (7.10.2014).  Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, som relativt lav.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Området er utredet med tanke på fremtidig uttak av drikkevann fra grunnvannsforekomsten i 

området. Dette må hensyntas ved utbygging, og tiltak som kan redusere kvaliteten på 

drikkevannskilden bør ikke tillates. 

Landskap: Tiltaket ligger på en skogkledt flate. Påvirkningen på landskapet ansees for å være relativt 

lav. 

Foreslått areal i innspill. 
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Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk/skogbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5)  0   

Overflatedyrka (AR5)  0   

Innmarksbeite (AR5)  0   

Dyrkbart areal (DMK)  1 I bunn av skråning mot elva. Vil neppe berøres i praksis. 

Barskog   13 Lav bonitet, furu. Jorddekt fastmark, gode driftsforhold. 

Lauvskog  4 Lav bonitet i bakkeskråning, flommarkskog på flata ned mot 
elva. 

Annet areal  Skogsbilveg klasse 3 går gjennom arealet. Skogsvegen dekker et 
svært viktig skogområde med store granplantefelt.  

Tiltaket har negative konsekvenser for skoginteressene.  

Reindrift: Reindriften berøres i liten grad. Tiltaket er bygdenært, men er i reindriftskart definert som 

sommerbeite.  

Andre forhold: Foreslått avgrensning av området er noe uhensiktsmessig i forhold til terrenget og 

områdets grenser bør derfor justeres noe. Administrasjonen foreslår å trekke arealet noe sørover slik 

at det blir plass til en husrad sør for eksisterende vei, samtidig vil området trekkes noe unna bratte 

skrenter mot elva. 

Konklusjon: 

Området reduseres av hensyn til grunnvannskilde, minikraftverk i vest og nærliggende grustak. Det 

stilles krav om dokumenterte grunnvurderinger med ev. avbøtende tiltak. Fremtidig uttak av 

drikkevann fra grunnvannsforekomsten i området må hensyntas ved utbygging, og tiltak som kan 

redusere kvaliteten på drikkevannskilden bør ikke tillates. De endelige justeringene gjøres på 

reguleringsplannivå.  

Tiltaket berører viktige skogbruksinteresser. Det må stilles krav om at vegen ikke påvirkes slik at den 

bli uegnet til tømmertransport med tømmerbil og henger. Vegen skal etter eventuell utbygging ikke 

påvirkes slik at den ikke kan driftes og vedlikeholdes som vegklasse 3 i henhold til Normaler for 

landbruksveier fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2013. 

Merknadsbehandling – 1. gangs høring 

Alteidet grendeutvalg ønsker B 20 utvidet til å gjelde begge sider av Moenveien. Dette 

imøtekommes. Da vil boligfeltet nærme seg noe minikraftverket. Den endelige avgrensingen, vurdert 

opp mot disse forholdene, må gjøres i reguleringsplanen. Noe mer av skogen blir også berørt. Nytt 

område totalt ca. 16 daa. 
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 Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål med utvidelse 

 

B 31 – Boligformål (1110)         

Beliggenhet: Jøkelfjord  

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: boligformål 

Gjeldende formål: LNFR 

Arealstørrelse: ca. 80 daa.  

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Tiltaket ligger under MG. Løsmassekartet viser moreneavsetninger og marine 

avsetninger. ØK og flyfoto viser at delaer av arealet har fjell i dagen.  Området ligger ikke i 

aktsomhetssone for snøskred og steinsprang, heller ikke i flom- og jordskredsone. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller prioriterte arter. jf. 

Artskart (30.1.2016). 

Landskap: Boligområdet legges i storslått natur, i et område med linjebebyggelse, på sjøsiden av 

veien, mot strandområdet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner innenfor området, men i nærheten ligger 

Havnebukt og Slettnes der det er finnes bosetningsområde og kulturmiljø/bygninger. 

 

 

utvidelse 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 12   

Innmarksbeite (AR5) 16   

Dyrkbart areal (DMK) 40  

Barskog  0  

Lauvskog 20 I all hovedsak lav bonitet og uproduktivt.  

Annet areal 30 Bebyggelse, myr, strand 

Både skog og jordbruksarealene er relativt lite drivverdige.  

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres i liten grad. Området er definert som vår og høstbeite i 

reindriftskartet, men det ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse og offentlig veg og er i 

litengrad aktuelt som reinbeite. Deler av arealet er også dyrka. Tiltaket berører ikke flyttlei eller 

trekklei. 

Konklusjon: 

Tiltaket innarbeides i planen. Landbruksarealene og strandsonen må vike da det ikke er mange steder 

i Jøkelfjord som ikke ligger i aktsomhetssone for skred.  

 

nytt boligområde avsatt 
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Fritidsbebyggelse (1120) 

BFR 10 – Fritidsbebyggelse (1120) 

Forslag 1: 

Beliggenhet: Låvan. GBR 9/8 og 9/24  

Forslagsstiller: Lena M. Holm og Arnt-

Roger Holm 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Gjeldende formål: LNF og LNF-B 

Arealstørrelse: 19,5 daa avsatt sammen 

med forslag på GBR 9/17. 

 

Forslag 2: 

Beliggenhet: Låvan. GBR 9/17. 

Forslagsstiller: Odd Jensen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Gjeldende formål: LNF-A 

Arealstørrelse: 9,1 daa foreslått. 19,5 daa 

avsatt sammen med forslag på GBR 9/8. 

 

 

Vurdering forslag 1: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Løsmassekartet til NGU viser tynne marin 

avsetninger og fjellblotninger med en tykkelse på mindre enn 0,5m, men den kan lokalt være større. 

Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal vurderes.  

Planområdet går ned til fjæra og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Planforslaget ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred og steinskred, jord- og flomskred. Den 

berøres av aktsomhetsområde for steinsprang. Fare for snø- og steinskred, jord- og flomskred, samt 

steinsprang må undersøkes før plan sendes på høring, og ev. sikringstiltak må dokumenteres. 

Flomfare i elver og bekker i området skal vurderes og dokumentere, samt ev. skadeforebyggende 

tiltak.  

 Foreslått areal i innspill 1. 

 Foreslått areal i innspill 2. 
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Natur og miljø: Det arealet som foreslås avsatt påvirker ikke INON-områder, selv om forslaget i sin 

helhet vil berøre slikt areal. Forslaget berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua 

eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene 

til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Den samla belastningen på økosystemene i det arealet som foreslås avsatt til fritidsbebyggelse, jf. 

NML § 10, ansees for å være lav. Området vil fremstå som en fortetting av eksisterende bebyggelse. 

Av hensyn til natur og miljø vil fortetting av et eksisterende areal være å foretrekke fremfor mer 

arealkrevende måter å bygge på. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Området fremstår i dag som et areal med en relativt samlet, men allikevel samlet 

bebyggelse. En liten bygd ved fjellfoten langsmed fjorden. En fortetting av bebyggelsen vil forsterke 

inntrykket av bebyggelse. Dette antas å ikke nødvendigvis å utgjøre en negativ påvirkning av 

landskapet, da området fra før fremstår som bebygd. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 1,6   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) Ca. 12  

Barskog  Ca. 20 Plantefelt, ikke registret i AR5. Jorddekt fastmark middels og lav 
bonitet. Relativt bratt og tungdrevet. 

Lauvskog 420 Mesteparten lav bonitet og impediment. Bratt og tungdrevet.  

Annet areal 8 Ikke skogkledd fastmark, veg, strandeng. Det er også store 
utmarksareal over tregrensa, men de vurderes som lite relevant 
for utbygging. 

Planforslaget berører noe dyrkbar jord, men det er lite aktuelt å dyrke denne jord pga størrelse og 

arrondering. Øvrige jordbruksareal i nærområdet er små, dårlig arrondert og tungdrevne. Store deler 

av arealene er skogkledd. Mesteparten er lauvskog på lav bonitet, men det er også planta noe 

barskog på teigen som ligger lengst inne. Driftsforholdene er tunge pga. bratt terreng. 

Reindrift: Reindriftsinteressene er store. Det er viktig beiteareal i de sørvendte liene. Reindriftskartet 

definerer området både som vår-, sommer- og høstbeite. Planforslaget er av generell karakter og 
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omfatter flere teiger. Konsekvensene kan reduseres betydelig dersom arealet begrenses til et lite 

areal i tilknytning til eksisterende veg og bebyggelse.    

Andre Forhold: Det går en mye brukt tursti utover langs fjorden til Vassnes der det blant annet er en 

gammel tysk utkikkspost og den samiske offersteinen Simalango.  

Vurdering forslag 2: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Løsmassekartet viser tynne marin avsetninger. 

Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. 

Deler av planforslaget berøres av aktsomhetsområde for jord- og flomskred, steinsprang og 

steinskred. Hele området berøres av aktsomhetsområde for snøskred.  Reell skredfare må vurderes 

og dokumenteres, samt avbøtende tiltak ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. 

Den samla belastningen på økosystemene i det arealet som foreslås avsatt til fritidsbebyggelse, jf. 

NML § 10, ansees for å være lav. Området vil fremstå som en fortetting av eksisterende bebyggelse. 

Av hensyn til natur og miljø vil fortetting av et eksisterende areal være å foretrekke fremfor mer 

arealkrevende måter å bygge på. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Området fremstår i dag som et areal med en relativt samlet, men allikevel samlet 

bebyggelse. En liten bygd ved fjellfoten langsmed fjorden. En fortetting av bebyggelsen vil forsterke 

inntrykket av bebyggelse. Dette antas å ikke nødvendigvis å utgjøre en negativ påvirkning av 

landskapet, da området fra før fremstår som bebygd. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (16.03.2015) 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 6,5   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 2 Gårdstun og gammel fjøs. 

Planforslaget berører overflatedyrka areal som ikke er i drift og en gammel fjøs. Jordbruksarealene 

som blir berørt og øvrige jordbruksareal i nærområdet er små, dårlig arrondert og tungdrevne. 

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres i liten grad da tiltaket er bygdenært og lokalisert på dyrka 

mark.    

Andre Forhold: Det er søkt om fritidsbolig på eiendommen 9/8. Områdene bør sees i sammenheng i 

en eventuell reguleringsprosess for å sikre gode helhetsløsninger. Dette vil også inkludere areal på 

eiendom gnr/bnr 9/18.   

Konklusjon: 

De to feltene lengst mot vest i forslag 1 tas ikke med i plan av hensyn til flere forhold, som INON, 

skredfare, reindrifta, nærhet til sjø og klimatiske endringer. Felt ved veien reduseres, og det stilles 

krav om dokumenterte grunnvurderinger og vurdering av områdestabilitet, samt skredvurderinger 

med ev. avbøtende tiltak.  

På bakgrunn av aktsomhetskart (NVE), anbefales det ikke å etablere/utvide evt. felt for 

fritidsbebyggelse i dette området. Det er fare for usikker grunn, påvirkning av springflo, stormflo og 

havnivåstigning.  Ytterste område fra vei tas ut. Øvrige felt ved veiende reduseres.  

Forslag 2, sammen med deler av forslag 1, tas inn i høringsutkastet. Det stilles krav til dokumenterte 

vurderinger på grunnforhold og skredfare med ev. avbøtendetiltak. 

 

 Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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BFR 03 – Fritidsbebyggelse (1120) og 

BFR 27 – Fritidsbebyggelse (ny) (1120) 

Beliggenhet: Jøkelfjordeidet. GBR 9/6  

Forslagsstiller: Håkon Thomassen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Gjeldende formål: Fritidsbebyggelse og LNF 

Arealstørrelse (avsatt): 

Eksisterende areal BFR 03 = 182 daa 

Nytt areal BFR 27 = 389 daa 

Samlet areal 789 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Tiltaket (endret plassering i merknadsbehandlingen) ligger delvis i områder med 

skredfare.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). I området er det 

en registrering av snøsoleie, kategorisert som nær truet. I nærheten av området er det gjort flere 

observasjoner av gaupe (rovbase), kategorisert som sårbar, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, antas å reduseres når man 

sammenlikner foreslått avsatt areal med tidligere avsatt areal i gjeldene arealdel. Arealet er omkring 

halvert både fra gjeldende plan og i forhold til nytt forslag. Snøsoleie er knyttet til snøleier og 

grusmark med overrisling fra smeltende snøfonner og breer. Planten er i observert tilbakegang på 

grunn av uttørking av snøleier og gjengroing. Generelt er planter tilknyttet snøleier i tilbakegang da 

de mister egna voksesteder i takt med at snøleiene tørker inn og tidligere faste snøfonner smelter 

vekk. Områder med snøleier bør derfor ivaretas. Foreslått avsatt areal antas å ikke komme i konflikt 

med snøleiesamfunn sett ut ifra flyfoto. Registering av snøsoleie i artskart antas å være gjort høyere 

opp i fjellet en hva foreslått formål er plassert. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet.  

Landskap: Landskapet fremstår som et fjellområde med myrer og noe skog. Området er påvirket av 

FV 365, samt av vei til Mikaltind og radiomast på toppen. Området er ikke påvirket av andre 

 Opprinnelig foreslått areal i innspill. 
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terrenginngrep. Området opp mot toppen er synlig i landskapet, særlig ut Lille Altafjorden.. 

Utbygging kan derfor gi en landskapsmessig virkning. Gjennom utbyggingsstrategien er det tenkt at 

området skal få en helhetlig arkitektur tilpasset landskapet.  

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  10  

Lauvskog Ca. 
300 

Ung gjengroingsskog ikke oppdatert i AR5.  

Annet areal 480 Veg til radiomast, små myrer og lyngrabber 

Planforslaget berører ikke jordbruksareal. Deler av arealet er skogkledd, ungskog av bjørk på lav 

bonitet høyt over havet. Skogsverdien er relativt liten. 

Reindrift: Reindriftsintessene i tilgrensende områder er store. Tiltaket berører areal avmerket som 

vår-, sommer og høstbeiter i arealbrukskartene. Jøkelfjorddalen er et sentralt område i forbindelse 

med flytting og samling av rein. Området er utformet med tanke på å ikke stenge flyttlei ut mot 

Kopartind. Et stort hyttefelt vil generere mer trafikk i utmarksområdene og dermed ha indirekte 

konsekvenser for reindrifta. 

Andre Forhold: Friluftsinteressene er svært store. Mikaltinden et populært turmål. Området for øvrig 

benyttes mye til friluftsliv til alle årstider, og særlig i skisesongen.  

Området er vurdert til å være et område med særlig stort potensiale for å utvikle fritidsbebyggelse i 

tråd med overordna strategi.  

Konklusjon: 

Utbyggingsområdet trekkes ned og legges på begge sider av vegen opp til Mikaltind.   

 

Areal som beholdes til ønsket formål (høringsutkast) 
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Merknadsbehandling – 1. gangs høring: 

Avgrensingen er endret i tråd med merknad fra Håkon Thomassen og politiske synspunkt i forhold til 

kjerneområdetankegangen. Det innebærer at et tilstrekkelig stort område settes av og at topplatået 

forbeholdes turistbasert næringsvirksomhet. Deler av området er skredutsatt. Det må derfor gjøres 

omfattende fagkyndige vurderinger i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Reindriftsinteressene 

berøres negativt.  

  

Avgrensing etter merknadsbehandling 

Etter 2. gangs høring er BFR 27 redusert, dratt ut av hensynssonen for reindrift og det bratteste 

arealet. 

 

Forslag til redusert areal, BFR 27. BFT 19 tas ut av arealplan for å vurderes på et senere tidspunkt. 
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BFT 02 – Fritids- og turistformål (1170) 

Beliggenhet: Alteidet, GBR 9/57  

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Fritids- og turistformål  

Gjeldende formål: Senterfunksjoner 

Arealstørrelse: 11,7 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under 

marin grense på elveavsetninger. Området 

kan være flomutsatt. Det ligger også i jord- og flomskredsone. 

Natur og miljø: Da arealet allerede er utbygd mener kommunen at en vurdering av tiltaket etter NML 

§§ 8-12 ikke er nødvendig. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk: Ikke landbruksjord. 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 12 Campingplass 

 

Reindrift: Ikke vurdert. 

 

Konklusjon: 

 Areal som er foreslått avsatt. 
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Tiltaket er allerede etablert og stadfestes nå i plan. Ved ev. videre utbygging må det i 

reguleringsplanen foretas vurderinger med tanke på de nevnte forholdene under samfunnssikkerhet, 

jf. planbestemmelsene.   
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Råstoffutvinning (1200) 

BRU 15 – Råstoffutvinning (1200) 

Beliggenhet: Jøkelfjord 8/5  

Forslagsstiller: Ø.B. Maskin 

Foreslått formål: Råstoffutvinning 

(avgrensingen er endret etter 

merknadsbehandlingen) 

Gjeldende formål: LNF-A  

Arealstørrelse: 33,5 dekar 

 

 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger nedenfor MG. Det må derfor foretas geotekniske 

vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres.  

Planforslaget ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred og steinskred, jord- og flomskred og 

steinsprang. Fare for snø- og steinskred, løsmasseskred, samt steinsprang fare må undersøkes før 

plan sendes på høring, og ev. sikringstiltak må dokumenteres. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor området. Det er derimot gjort flere observasjon av gaupe i 

nærheten, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i 

området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vil være relativt stor lokalt. Dette 

begrunner vi med at et grustak vil føre til at naturen innenfor foreslått areal slik den er i dag fjernes. 

Inngrepsfrie naturområder vil berøres, men i mindre grad ved at tiltaket spiser seg inn i terrenget 

bort fra eksisterende tiltak. Naturmangfoldet som berøres er av en type som er relativt vanlig i 

området slik at arter som lever (fugler, dyr og insekter) innenfor foreslått areal vil ha nærliggende 

arealer å flytte til. Det teller positivt for tiltaket at det ligger i umiddelbar tilknytting til eksisterende 

vei. Videre så vi et grustak i denne delen av kommunen redusere miljøbelastningen knytta til 

transport fra grustak lenger unna.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger behov for næringsvirksomhet og arbeidsplasser.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Grustak er synlige sår i landskapet og vil dermed generelt ha en forstyrrende innvirkning.  

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, men en lokalitet på Varneset, jf. 

Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 15 Lav bonitet og impediment. Lite drivverdig. 

Annet areal 19 Lyngmark.  

Jord- og skogbruksinteressene er små. Området er lyngmark og noe lauvskog på lav bonitet og 

impediment.  

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres. Tiltaket er i direkte konflikt med registrert flyttelei i 

reindriftskartet. Området er også definert som vår, sommer og høstbeite i reindriftskartet.  

Andre Forhold: Kraftlinje går gjennom området. Det er tatt ut noen masser i området fra før.  

 

Konklusjon: 

Den faglige vurderingen tilsa at tiltaket ikke skulle 

innarbeides i planen pga. konflikt med flyttelei for 

reindrifta.  

Under førstegangsbehandling i planutvalget ble det 

konkludert med at tiltaket innarbeides i planen. I 

høringsrunden kom det innsigelse til området pga. av 

reindriftsinteressene. Også reinbeitedistriktet 

protesterte. Området reduseres derfor noe. 

Avgrensingen trekkes ved kraftlinja. 

Det stilles krav om grunn- og skredvurderinger, med 

ev. avbøtende tiltak.  

Merknadsbehandling – 1. gangs høring 

Pga. innsigelse er avgrensingen redusert.   
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Næringsbebyggelse (1300) 

BN 20 – Næringsbebyggelse (1300) 

Beliggenhet: Jøkelfjord, GBR 7/1/1 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Næringsbebyggelse 

Gjeldende formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Avsatt 4,5 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på elveavsetninger. Marine avsetninger i 

bakkant. Kan være flomutsatt. Ligger ikke i aktsomhetsområde for snø- og steinsprang, ei heller for 

jord- og flomskred. 

Natur og miljø: - 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Eksisterende næringsbebyggelse (smoltanlegg) som stadfestes i plan. Vurderinger utover 

samfunnssikkerhet anses ikke som nødvending 
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BN 21 – Næringsbebyggelse (1300) 

Beliggenhet: Jøkelfjord, GBR 8/54 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Næringsbebyggelse 

Gjeldende formål: LNF-A 

Arealstørrelse: Avsatt 1,6 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på hav- og fjordavsetninger. Det berøres av 

aktsomhetssone for snøskred og steinsprang, samt jord- og flomskred. 

Natur og miljø: - 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Eksisterende næringsbebyggelse (landanlegg for akvakultur) som stadfestes i plan. Vurderinger 

(utenom samfunnssikkerhet) anses ikke som nødvendige da dette er et etablert tiltak der allerede 

utbygd areal stadfestes med eget formål i plan.  
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BN 22 – Næringsbebyggelse 

(1300) 

Beliggenhet: Alteidet. GBR 11/17 og 

11/5  

Forslagsstiller: Alteidet grendeutvalg 

Foreslått formål: 

Næringsbebyggelse/Industri 

Dagens Formål: LNF-B og 

Råstoffutvinning 

Arealstørrelse: Foreslått 10,4 daa. 

Avsatt 8,1 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Nærhet til Langdalselva, med hensynssone. Fare for flom, erosjon og isgang skal vurderes, samt ev. 

avbøtende tiltak, før plan sendes på høring.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (7.10.2014). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (7.10.2014). Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som lav. Foreslått areal 

er allerede påvirket av tilgrensende råstoffutvinning (grustak) og vei til dette. Og delvis av 

eksisterende bygning tilknyttet Alteidet vannverk. Langdalselva må hensyntas ved utbygging, og det 

bør bevares et belte med skog nærmest elva ved utbygging. Dette for å forebygge utvasking, samt å 

ivareta de naturlige kantsonene til vassdraget. Kantvegetasjon representerer spesielt rike og 

verdifulle områder med stort artsmangfold. Vannressursloven § 11 sier at «Langs bredden av 

vassdrag med års sikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte 

som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr». Langdalselva er ikke en del av et verna 

vassdrag. 

Området er utredet med tanke på fremtidig uttak av drikkevann fra grunnvannsforekomsten i 

området. Dette må hensyntas ved utbygging, og tiltak som kan redusere kvaliteten på 

drikkevannskilden bør ikke tillates. 

Foreslått areal i innspill. 
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Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket ligger på en skogkledt flate i direktetilknytning til elv. Synligheten i terrenget vil 

være lav dersom man ferdes på den samme flaten, og ved ferdsel på E6. Hvordan synligheten vil bli 

etter utbygging kommer an på hva som bygges ut og i hvor stor skala, samt hvordan tiltak er tilpasset 

terrenget.  Synlighet vil være størst for de som ferdes i fjellsidene i nærområdet.. Påvirkningen på 

landskapet ansees for å være relativt lav. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  5 Lav bonitet. Furu. Gode driftsforhold. 

Lauvskog 5 Lav bonitet. Gode driftsforhold.  

Annet areal  Kraftstasjon, riggområde.  

Området har verdi for skogbruket, men arealet er lite så de negative konsekvensene er moderate.   

Reindrift: Reindriften berøres i liten grad. Tiltaket er bygdenært, men er i reindriftskart definert som 

sommerbeite.  

Andre Forhold: Området er påvirka av anleggsvirksomhet i forbindelse med kraftutbygging.  

Konklusjon: 

Det settes av et området i forbindelse med bl.a. Langdalselva kraftverk (vannverk) (under utbygging/i 

drift (NVE). Det stilles krav om grunn- og flomvurderinger, med ev. forebyggende tiltak. Området 

sees også i forhold til reduksjon av næringsareal på nedsida av vegen.  

 

 Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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Merknadsbehandling:  

Området som ligger inne i gammel plan til råstoffutvinning omfattes av kraftstasjonen og er derfor 

tatt ut og sammenføyd med BN 22. 

 

BN 32A Næringsbebyggelse (1300)                                      

Beliggenhet: Labukta, Alteidet  

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått tiltak: Industriområde med 

dypvannskai  

Dagens Formål: LNF-B 

(boligbebyggelse: kanskje) 

Arealstørrelse: ca. 100 dekar 

 

 Vurdering lokalisering A: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG på marine avsetninger og morenemateriale. Det 

antas å være vanskelige/usikre grunnforhold da flyfoto viser at havbunnen utenfor har hatt 

utglidninger. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, 

hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planforslaget ligger i nærhet til sjø. Det må også 

redegjøres for konsekvensene av springflo, stormflo og havnivåstigning, samt ekstrem vind. 

Labuktelva har sitt utløp her. Det skal utføres vurderinger av elve- og bekkeløp og vise til at planen 

tar hensyn til fare for jord- og flomskred.  Planområdet går ned til fjæra og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan.  

Natur og miljø: Det er ikke registrert sårbare, trua eller sterkt truete arter i området 

Landskap: Tiltaket vil være et stor inngrep i landskapet. I dag ligger det skogkledt og elles urørt. 

Kulturminner: Det er registrert en kulturminne sørvest i området, jf. Askeladden (12.01.2015), en 

større boplass fra metalltid. 

 

 

 

 

 

 

 Lokalisering 32 A 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 80 Store areal med areal som kan dyrkes opp i området. 
Arealet benyttes til skogproduksjon.  

Barskog  80 Plantefelt på middels bonitet. Middels gode 
driftsforhold. 

Lauvskog 5  

Skoginteressene berøres negativt. Arealet er tilplanta med barskog. Arealet er stort, 

sammenhengende, lett tilgjengelig og dermed av stor verdi for skogbruket. Skogen er i hogstklasse 3.  

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres i liten grad. Arealet ligger på nedsida av vegen og er bevokst 

med tett skog.  

Andre Forhold: Det er store friluftsinteresser i området.  

Utvidelse av lokalisering A: 

Etter politisk innspill 22.03.17 utvides arealflaten 

BN 32A til å også omfatte sjøarealene som er 

aktuelle for utfylling. 

Beliggenhet: Labukta, Alteidet  

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått tiltak: Industriområde med 

dypvannskai  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: ca. 240 dekar (totalareal) 

Tilleggs vurdering lokalitet BN 32A: Arealet 

aktuelt for utfylling er i dag avsatt til et fremtidig 

naturområde i kystsoneplan for kommunen. Å 

bruke dette arealformålet i området som vil være 

aktuell for utfylling er ikke hensiktsmessig. Det 

foreslås derfor å flyttet dette arealformålet inn i 

vika på bakgrunn av Naturbase og viktige 

naturtyper, som vil være en mere hensiktsmessig 

avgrensing for arealformål Naturområde. 

I tillegg gjelder de vurderingene som er nevnt i 

«Vurdering lokalisering A».  

 

Arealformål Næringsbebyggelse - Utvidet 

Viktige naturtyper - Naturbase kart 
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Konklusjon: 

BN 32 foreslås lokalisert til Labukta på Alteidet. 

 

BN 32B Næringsbebyggelse (1300) 

Beliggenhet: Badderen-klubben, Badderen  

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått tiltak: Industriområde med 

dypvannskai  

Dagens Formål: LNFR 

Arealstørrelse: ca. 100 dekar 

Vurdering lokalisering B: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense delvis på marine avsetninger og noe bart 

fjell. Det ligger ikke i aktsomhetssone for snøskred og steinsprang, heller ikke i sone for jord- og 

flomskred.  Grunnforholdene i Badderen-området er generelt usikre.  

Natur og miljø: Det er ikke registrert sårbare, trua eller sterkt truete arter i området 

Landskap: Tiltaket vil være et stor inngrep i landskapet. Klubben framstår som et landmerke med sin 

karakteristiske form. Tiltaket krever at Klubben bankes ned, jevnes til en flate for å kunne tjene 

industriformålet. 

Kulturminner: Ikke registrert kulturminner i området. 

Landbruk: Ikke vurdert 

Reindrift: Ikke vurdert 

Friluftsliv: Området ligger nært vei og er lett tilgjengelig. Det er også et vakkert sted med lune viker 

og gammel slåttemark, strender. Friluftsinteressene vil bli sterkt berørt.  

Konklusjon: 

Begge alternativene har utfordringer når det gjelder grunnforhold. Begge ligger sentralt og nært E6. 

Begge tilfredsstiller dybde for å kunne ta inn store båter. Begge har nødvendig arealkapasitet til 

formålet.  

Den avgjørende faktoren er konsekvenser for landskap og friluftsinteressene.  

BN 32 foreslås lokalisert til Labukta på Alteidet. 

Også Rakkenes og Slettnes i Jøkelfjord ble vurdert i utgangspunktet. Disse ble i første runde silt ut 

pga. kulturminner, bratt og smalt område (Rakkenes), usentralt (Jøkelfjord), m.m. 

 

  lokalisering 32 B 
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Idrettsanlegg (1400) 

BIA 10 – Idrettsanlegg (1400) 

Beliggenhet: Jøkelfjord 

Forslagsstiller: Kvænangen 

kommune 

Foreslått formål: Idrettsanlegg 

(fotballbane) 

Dagens Formål: Friområde 

Arealstørrelse: 8,2 dekar 

 

 

 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense. Men berøres ikke av snøskred eller 

steinsprang, eller jord- og flomskred. 

Natur og miljø: - 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

 

Konklusjon: 

Vurderinger ansees ikke som nødvendige da dette er et etablert tiltak der allerede etablert areal 

stadfestes med eget formål i plan.  

 

  

Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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BIA 11 – Idrettsanlegg (1400) 

Beliggenhet: Alteidet  

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Idrettsanlegg 

(leirduebane) 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 16 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Ved utarbeidelse av 

tiltak må gjeldende regler for 

etablering/utvidelse av skytebane, og 

retningslinjer for støy følges. Det vises til 

tema Støy i planbestemmelsene for KPA 

og i Areal-ROS. 

Natur og miljø: Området berører ikke 

trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, 

prioriterte arter, inngrepsfrie 

naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller sårbare arter 

er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som lav. Forstyrrelser fra 

økt aktivitet og tilhørende støy vil være merkbar nå anlegget er i bruk, men samlokaliseringen med 

eksisterende riflebane gjør at vi vurderer den totale økningen i forstyrrelser som lavere enn om det 

hadde vært en nyetablering i et område uten slik aktivitet fra før. Ved etablering av leirduebane her 

planlegges det at eksisterende leirduebane i Nordbotn avvikles, og den samla belastningen fra 

aktiviteten i kommunen vil være lik. Det største tapet av naturmangfold vil være av skogområdet som 

må ryddes og tilrettelegges, men kommunen vurderer dette som akseptabelt. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger samlokalisering av skytebaner i sin helhetsvurdering. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Området vil ha relativt lav synlighet for forbipasserende pga. terrengets utforming ved at 

tiltaket vil ligge på en flate i et ellers stigende terreng.  

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (17.04.2015). 

 Arealet til venstre er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 16  

Barskog  2 Granplantefelt hkl 3. Middels bonitet. Gode 
driftsforhold. Ligger på skytterlagets eiendom. 

Lauvskog 14 Middels bonitet. Gode driftsforhold. 

Annet areal 0  

Jord og skogbruksinteressene berøres negativt. Planforslaget omfatter deler av et granplantefelt og 

lauvskog på middels bonitet. Driftsforholdene er gode. Arealet er også klassifisert som dyrkbart. 

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres. Området er definert som vårbeite i reindriftskartet. Arealet 

har høy bonitet og er produktivt beite.  

Andre Forhold: Tiltaket omfatter utvidelse av eksisterende skytebane. Det er hensiktsmessig å samle 

denne aktiviteten på en plass. Området er godt egnet til skytebane.  

Konklusjon: 

Tiltaket innarbeides i planen. Konsekvensene for skogbruksinteressene er betydelige, men det legges 

vekt på at tiltaket lokaliseres til eksisterende skytebane og at arealet er godt egnet til formålet.  

Merknadsbehandling – 1. gangs høring 

Det er søkt om utvidelse av arealet (ca. 250 m i to retninger i retning fjellet), dette imøtekommes. 

Denne endringen påvirker ikke konsekvensvurderingene utført i høringsutkastet utover at noe større 

skogareal berøres. 

.    
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (1500) 

BAB 10 – Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg (1500)  

Beliggenhet: Storeng. GBR 12/3. 

Forslagsstiller: Ivar Kaino 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse (11 

tomter i østre del av området) med 

naustområde.  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 76,5 daa foreslått. 8 + 1 

dekar avsatt. 

 

 Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Løsmassekartet viser marin strandavsetninger. 

Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet går ned til fjæra og deler vil kunne berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal undersøkes ved utarbeidelse av detaljplan. Pr. i dag går det en kraftlinje i del av 

planområdet. Det må innhentes opplysninger om spenning i kV med tilhørende byggeforbudssone fra 

eier av linje på tiltaksnivå, iht. NRPA brosjyre: Bolig nær høyspent.  

Det må tas hensyn til Storengelva med sitt flomløp, isgang og havnivåstigning ved planlegging av 

tiltak, faren må vurderes og avbøtende tiltak skal dokumenteres. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Det er registrert 

en observasjon av gaupe, men området ansees ikke som viktig leveområder for gauper. Ingen trua 

eller sårbare arter er for øvrig registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene 

til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav. Arealet 

synes ikke å være i konflikt med store naturverdier.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

ønsker å gjøre ferdig arbeidet som ble påbegynt for tilhørende sjøområder som ble avsatt i 

kystsoneplanen, og vektlegger derfor etablering av naustområde med adkomstvei for å supplere 

avsatt småbåthavn i den relativt ferske kystsoneplan for Kvænangen. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

 Foreslått areal i innspill. 
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avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Landskapet er svakt hellende mot sjøen og deler er bevokst med skog. Utbygging av 

fritidsboliger vil bli svært synlig. Landskapsopplevelsen for de besøkene på kirkegården vil bli berørt. 

Naustområde ved sjø vil ikke komme i konflikt i like stor grad. 

Kulturminner: Det er registrert flere kulturminner i området og i nærheten av, jf. Askeladden 

(10.02.2015). Det vil være svært uheldig å etablere fritidsbebyggelse i direkte tilknytning til 

eksisterende kirkegård, som ved foreslått tiltak vil omringes. I et fremtidig perspektiv, med tanke på 

et fremtidig behov og bruk, er det lite gunstig å bygge inn kirkegården.  

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 7,5   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 60  

Barskog  Ca. 25 Plantefelt furu HKL 2. Jorddekt fastmark med lav bonitet. 
Gode driftsforhold. 

Lauvskog Ca. 35 Lav bonitet. Kantsone mot elv.  

Annet areal Ca. 8 Strandeng, strandareal, kraftgate 

Planforslaget berører overflatedyrka jord og store sammenhengende arealer med dyrkbar jord. Det 

er flere store teiger med verdifulle jordbruksareal nærmiljøet, men ikke gårdsbruk med aktiv drift. 

Det er likevel stort potensiale for jordbruksdrift i Storeng-området. Videre så er mesteparten av 

arealet tilplantet med furuskog som i dag er i hogstklasse 2. Boniteten er lav, men godt egnet til furu. 

Driftsforholdene er gode. Arealet har stor verdi for landbruket.  

Reindrift: Reindriftsinteressene blir i liten grad berørt. Arealet er bygdenært og omgitt av 

innmarksarealer.  

Andre Forhold: Planforslaget omkranser gravplassen. Det kan oppfattes som uheldig å ha fritidsbolig 

og turisme så tett på.      

Konklusjon: 

Av hensyn til ro på gravplass og landbruksverdier tas område for fritidsbebyggelsen ikke med. 

Område for naust og tilhørende vei tas med, med krav om at det tas hensyn til klimatiske endringer, 

stormflo og grunnforhold. Vurderinger med ev. avbøtende tiltak skal dokumenteres.  
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Arealer som er foreslått avsatt til ønsket formål. 

Merknadsbehandling – 1. gangs høring 

Tiltakshaver ønsket området for fritidsbebyggelse tilbake i planen. Dette er ikke imøtekommet.  

 

Parkering (2080) 

SPA 01 – Parkering (2080) 

Beliggenhet: Jøkelfjordeidet 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Parkering 

Dagens Formål: LNF 

Arealstørrelse: 1,7 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: I området er det ikke sikkerhetsmessige forhold 

som tilsier at plan ikke bør tas med. Plan vil ikke få negative 

konsekvenser for menneskers liv og helse, og heller ikke for 

eksisterende bebyggelse 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte 

naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller 

utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (18.6.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er for øvrig registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(18.6.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene 

til NML § 8. 

 Areal som er foreslått avsatt. 
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Den samla belastningen på naturmangfoldet i området vurderes for å være lav. Deler av foreslått 

areal er per i dag fylt ut som en stopplomme langs vei. Området på begge sider av veien benyttes til 

friluftsformål hele året. Både Laslettind og Mikaltind er populære topptur fjell. For å begrense 

kjøreskader og heve trafikksikkerheten for friluftsutøvelse i området ønsker kommunen å prioritere 

tilrettelegging for dette ved å anlegge en parkeringsplass med muligheter for enkel rasting og 

oppsett av informasjon. Deler av tiltaket vil berøre kanten av et myrområde. Det må derfor utvises 

hensyn ved etablering av tiltak. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger at tiltaket vil være positivt for friluftslivet. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket er plassert på et eid mellom to fjellpartier. På den konkrete delen av 

veistrekningen er det delvis skogkledt langs vei. Tiltaket vil vurderes å ikke ha negativ konsekvens for 

landskapet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. askeladden (18.6.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 1,7 Ung gjengroingsskog ikke oppdatert i AR5. Lav bonitet 

Annet areal 0  

Tiltaket har ingen konsekvenser for landbruksinteressene. 

Reindrift: Reindriftsinteressene i området er store. Tiltaket berører vår, sommer og høstbeiter. 

Området ligger også tett på oppsamlingsområde og trekklei i reindriftskartet. En utvidelse av 

parkeringsplassen kan generere mer ferdsel i utmarksområdene og dermed ha indirekte 

konsekvenser for reindrifta. Det er likevel i skisesongen det er mest ferdsel her i dag, og på vinteren 

og tidlig vår er det ikke rein i området.  

Andre Forhold: Tiltaket gjelder utvidelse av eksisterende parkeringslomme som til tider har for liten 

kapasitet i dag. Friluftsinteressene er svært store. Mikaltinden og Laslettinden er populære turmål. 

Området for øvrig benyttes mye til friluftsliv til alle årstider, og særlig i skisesongen.  

Konklusjon: 

Tiltaket innarbeides i planen.   
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SPA 02 – Parkering (2080) 

Beliggenhet: Låvan 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Parkering 

Dagens Formål: LNF 

Arealstørrelse: 2,4 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Tiltak ligger under MG, det må derfor gjøres grunnvurderinger av området, samt 

vurderinger av områdestabilitet.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (18.6.2015). Det er gjort 

registreringer av en rekke plantearter i nærområdet, men ingen trua eller sårbare arter er registrert 

innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (18.6.2015).  Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen, jf. NML § 10, ansees for å være liten. Ønsket tiltak vil være en utvidelse av 

eksisterende snuplass i enden av veien. En bedring av parkerings og snumulighetene i området 

vurderes for å være positivt, spesielt med tanke på friluftslivet. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger at tiltaket vil være positivt for friluftslivet. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket er plassert i en veiende. Terrenget skrår fra fjorden og relativt bratt opp mot 

fjellet. Arealene i nærområdet er delvis bebygd. Det vurderes at en tilrettelegging med bedre 

muligheter for snuplass/parkering vil være positivt for opplevelsen av landskapet for besøkende. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. askeladden (18.6.2015). 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 2 Lite areal på nedsida av veg. Ikke i bruk.   

Dyrkbart areal (DMK) 2  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 0  

Planforslaget berører noe dyrkbar jord, men det er lite aktuelt å dyrke denne jord pga størrelse og 

arrondering. Øvrige jordbruksareal i nærområdet er små, dårlig arrondert og tungdrevne.  

Reindrift: Arealet ligger innimellom bebyggelse og innmark, så reindriftsinteressene berøres ikke 

direkte.  Det er viktige beiteområder lenger ute. Det er viktig beiteareal i de sørvendte liene. 

Tilrettelegging for ferdsel kan dermed få indirekte konsekvenser for reinens områdebruk.  

Andre Forhold: I dag benyttes snuplassen på den kommunale vegen til parkering, og dette reduserer 

muligheten for å snu her. Stien utover mot Vassnes og Simalango er mye brukt til friluftsformål. Det 

er behov for bedre parkeringsmuligheter her.  

Konklusjon: 

Det må gjennomføres grunnvurderinger før tiltaket kan gjennomføres.  

 

Areal som foreslås avsatt til parkering. 
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Friområde (3040) 

GF 10 – Friområde (3040) 

Beliggenhet: Alteidet. GBR 11/6  

Forslagsstiller: Alteidet grendeutvalg 

Foreslått formål: Friområde/Lekeområde 

Dagens Formål: Senterfunksjoner 

Arealstørrelse: 5,2 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Hvis det skal oppføres bygg 

eller annet i området må fare for spring- og 

stormflo og havnivåstigning, samt flom i 

Duikkàsjohka tas med i vurdering, samt 

grunnvurderinger. Flomsikring bør vurderes. Området berøres av aktsomhetsområde for jord- og 

flomskred.  

Natur og miljø: Området berører naturtypene deltaområde og bløtbunnsområder i strandsonen, 

kategorisert som svært viktig og viktig, i tillegg ligger en lokalitet med gråor-heggeskog i umiddelbar 

nærhet. Arealet berører for øvrig ikke andre trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Det er gjort 

registeringer av flere arter i og i nærområdet av planter og fugl. Av trua og sårbare arter er krykkje, 

svartand, teist og stær registrert. Ingen øvrige trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om 

naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes å være liten. Det vil kun 

være snakk om enkel tilrettelegging for friluftslivet innenfor formålsflaten, og ingen tyngre inngrep. 

Tiltaket antas ikke å få konsekvenser for trua og sårbare arter som er registrert i nærområdet. Det 

antas at disse benytter seg av deltaområdet som grenser inntil foreslått formål. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Det vektlegges 

at dette er en lokalitet for lavterskel nærfriluftsliv til boliger og besøkende i området.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: tiltaket er lokalisert til en flate i en fjordbunn. Området preges av deltaområdet det ligger i 

og omkringliggende bebyggelse. Tiltaket vurderes å være positivt for området. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 2 Lite egna til beite. 

Dyrkbart areal (DMK) 2 Lite areal, lite relevant. 

Barskog  0  

Lauvskog 2 Lav bonitet. Gode driftsforhold. Relativt lite areal på 
nedsida av E6. Liten skogsverdi. 

Annet areal 1 Strandeng og strand 

Planforslaget berører strandeng (klassifisert som innmarksbeite i AR5) og lauvskog på lav bonitet. 

Arealet er relativt lite og benyttes ikke til beiting av bufe. Tiltaket har liten konsekvens for jord og 

skogbruksinteressene. 

Reindrift: Reindriftsinteressene synes lite berørt. Området ligger på nedsida av fylkesvegen og 

bebygde områder. Arealet er ikke klassifisert i reindriftskartet.  

Andre Forhold: Området benyttes til turområde i dag.  

Konklusjon: 

Området settes av til friområde. På grunn av viktige naturtyper reduseres eksisterende 

industriområde, og tilbakeføres til LNFR. Det settes av et nytt industriområde på andre siden av 

veien, like ved parkering til småkraftverk. Ved større inngrep eller tiltak stilles det krav til 

dokumenterte vurderinger av grunnforhold, flomfare, påvirkning av klimatiske endringer og stormflo 

med ev. avbøtende tiltak. 

 

Areal som er grønt på kartutsnittet er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100) 

L 10-24 – LNFR areal (5100) 

L 10 Olderfjord 1 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 11 Olderfjord 2 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 12 Olderfjord 3 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

     

L 14 Jøkelfjord 2 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 15 Jøkelfjord 3 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 16 Jøkelfjord 4 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 17 Jøkelfjord 5 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 18 Låvan 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 19 Jøkelfjordeidet 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 20 Alteidet 1 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 21 Alteidet 2 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 22 Alteidet 3 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 23 Alteidet 4 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 24 Alteidet 5 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

 

Konklusjon: 

Arealer som av ulike årsaker er gjort om fra forskjellige bebyggelsesformål i kommuneplanens 

arealdel for Kvænangen kommune vedtatt i 1995 til LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og 

reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Omgjøring av 

formål er vurdert til ikke å ha negativ konsekvens for grunneiere. Ytterligere vurdering er ikke vurdert 

som nødvendig. 
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 Delområde: Burfjord 

Generelt om Burfjord sentrum med tilstøtende område 

I merknadene ble det av Fylkesmannen og NVE påpekt at områder ikke kan anses som trygge selv om 

de allerede er utbygd (slik en del av samfunnssikkerhetsvurderingene antok).  Burfjord sentrum og 

omegn ligger i sin helhet under marin grense, stort sett på elveavsetninger. Men det har vært utrasing 

i sjø, og i noen områder er det påvist ustabil grunn (ved Jonaselva bl.a.). Dessuten kan områdene langs 

Burfjordelva være flomutsatte. Elveerosjon kan også være en problemstilling. Havnivåstigning, 

stormflo og springflo (samt oversvømmelser) er momenter som må legges inn i 

reguleringsplanarbeidet for områdene som kan bli berørt av dette. I deler av de bebygde områdene 

ovenfor E6, mot fjellet, ligger i aktsomhetssone for jord- og flomskred. 

I Burfjord sentrum og omegn, bør forsiktighet utøves med tanke på de nevnte faktoren, og 

planbestemmelsene mht. samfunnssikkerhet når det gjelder reguleringsplanarbeid og enkelttiltak, må 

etterleves.  

Kode for formålsflate Formål SOSI-kode 

BS 10 Sentrumsformål 1130 

VS 12 Småbåthavn 6230 

B 30 Boligbebyggelse 1110 

B 23 Boligbebyggelse 1110 

BFR 11 Fritidsbebyggelse 1120 

BOP 24-28 Offentlig eller privat tjenesteyting 1160 

BRU 10 Råstoffutvinning 1200 

BIA 12 Idrettsanlegg 1400 

SPA 03 Parkering 2080 

L 25-28 og 41 LNFR 5100 

VS 10 Småbåthavn 6230 

VFI 01 Fiske 6300 

 

Sentrumsformål 

BS 10 – Sentrumsformål (1130) 

KU for innspill som nå inngår i sentrumsformålet finnes under kapittel 3.3. 

Det utarbeides en kommunedelplan for Burfjord sentrum. 

Områdene som nå inngår i sentrumsformålet: 

B-kode Navn SOSI-
kode 

Formål Status 

B 04 Burfjord 2 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 05 Burfjord 3 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 21 Burfjord 9 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

B 22 Burfjord 10 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

B 29 Burfjord 13 1110 Boligbebyggelse Framtidig  

BS 02 Burfjord 1 1130 Sentrumsformål Nåværende 

BF 10  Burfjord 1 1150 Forretninger Framtidig 

BF 11 Burfjord 2 1150 Forretninger Framtidig 
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BOP 07 Burfjord 2 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende 

BOP 08 Burfjord 3 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende 

BOP 09 Burfjord 4 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting  Nåværende 

BOP 20 Burfjord 9 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting  Framtidig 

BOP 21 Burfjord 10 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig 

BOP 22 Burfjord 11 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig 

BOP 23 Burfjord 12 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig 

BOP 33 Burfjord 1 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig 

BFT 03 Burfjord gjestgiveri 1170 Fritids- og turistformål Framtidig 

BN 08 Burfjord 1 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 09 Burfjord 2 1300 Næringsbebyggelse Nåværende 

BN 23 Burfjord 5 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

BN 24 Burfjord 6 1300 Næringsbebyggelse Framtidig 

SV 02 Burfjord 2010 Veg Framtidig 

SHA 01 Burfjord 2040 Havn Nåværende 

SHS 01 Burfjord 2050 Hovednett for sykkel Framtidig 

GF 11 Burfjord 2 3040 Friområde Framtidig 
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Boligbebyggelse (1110) 

B 30 – boligbebyggelse (1110) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Boligbebyggelse 

Dagens formål: LNFR 

Arealstørrelse: ca. 375 daa 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på morene- og skredmateriale. Det ligger 

ikke i aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang, ei heller jord- og flomskred. Men Jonaselva har 

sitt utløp nært ved området. De nevnte forholdene må hensynstas i reguleringsplanarbeidet. 

Natur og miljø: Det er registrert en billeart i området (VU – sårbar). 

Landskap: Området har preg av spredt bebyggelse. Strandsonene berøres. 

Kulturminner: Ikke registrert kulturminner i området. 

Landbruk: 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) Ca 30  Fordelt på mange eiendommer og teiger. 

Overflatedyrka (AR5) Ca 12  Fordelt på mange eiendommer og teiger 

Innmarksbeite (AR5) Ca 10  Fordelt på mange eiendommer og tiger. 

Dyrkbart areal (DMK) Ca 100 Store areal med areal som kan dyrkes opp i området. 
Arealet benyttes til skogproduksjon.  

Barskog  50 Plantefelt på middels bonitet, og noe naturlig furu. 
Relativt gode driftsforhold. 

Lauvskog Ca 200 Middels bonitet relativt gode driftsforhold.  

Annet areal Ca 50 Bebyggelse, hage, veg,  

Arealene er produktive og har verdi både for jord- og skogbruk. Jordbruksarealene har ikke vært 

høstet på lenge og er delvis gjengrodd.  Skoginteressene berøres negativt. Deler av arealet er 

tilplanta med barskog. Skogen er i hogstklasse 2 og 3.  

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres i liten grad. Arealet ligger tett på sentrumsområdene i 

Burfjord.  

Friluftsliv: Området ligger nær Burfjord og er et viktig område for lokalbefolkningen som 

dagligfriluftsområde. Hensynet til denne brukergruppen kan i stor grad ivaretas med å sikre gode 

korridorer ut i bakenforliggende areal. Dette vil også være viktig for fremtidige beboere i nytt 
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boligområde.  Lysløypa i Burfjord går like på oversida av feltet, men bebyggelsen kan tilpasses slik at 

den ikke berøres.  

 

Konklusjon: 

Området settes av til boligformål. Området er godt egnet. Ligger vekk fra E6, nært skolen og 

sentrum. Området vil gi kommune arealreserve til framtidig boligbygging. 

 

 

B 23 - Boligbebyggelse (1110) 

Beliggenhet: Burfjord. GBR 13/4 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune  

Foreslått formål: Boligformål 

Dagens Formål: LNFR 

Arealstørrelse: 80 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger  delvis 

under MG. Det må derfor foretas geotekniske 

vurderinger av området før plan sendes på 

høring, hvor områdestabilitet skal 

dokumenteres. 

På oversiden av høyspent berøres området av 

aktsomhetsområde for snø- og steinskred. 

Lengere ned berøres det av aktsomhetsområde 

for jord- og flomskred. Reell skredfare må 

vurderes og dokumenteres, samt avbøtende 

tiltak ved utarbeidelse av detaljplan. 

 Foreslått areal i innspill. 
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Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).   

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke 

er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registret kulturminner i området, jf. Askeladden (18.03.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal (Dekar) Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 5   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 3   

Dyrkbart areal (DMK) 3  

Barskog  25 Furu på lav bonitet, tunge driftsforhold pga lite 
totalareal, bebyggelse, kraftlinje og topografi.  

Lauvskog Ca. 30 Lav og middels bonitet. Innblanding av bartrær. 

Annet areal Ca 15 Boligtomter, gårdstun, veg, våningshus, fjøs, sagbruk 

Området omfatter gårdstun på en stor landbrukseiendom. Økt utbygging vil føre til driftsmessige 

ulemper. Eiendommen har ikke husdyrhold i dag. Eiendommen ligger tett på Burfjord sentrum og det 

er satt opp en rekke bolighus i dette området fra før. Dette ville gitt store driftsmessige utfordringer 

alt i dag. Dersom det skal startes opp med husdyrhold igjen vil det gjerne være en driftsmessig bedre 

løsning å bygge ny driftsbygning lenger oppe på eiendommen slik at den kommer lenger bort fra 

tettbebyggelsen i sentrum. På flat ovenfor foreslått område er det en stor sammenhengende teig 

med dyrka mark. Det er viktig at framtidig utbygging holder god avstand for å unngå driftsmessige 

ulemper for jordbruksdrifta  

Reindrift: Reindrifta berøres i liten grad. Området er bygdenært og ligger i tilknytning til innmark. 

Tiltaket er heller ikke i konflikt med reindriftskartet.    

Andre Forhold: Det er mange ledige boligtomter i Burfjord, men omsøkt området har vist seg å være 

mer populært for utbygging. 

Konklusjon: 

Området er sentrumsnært og det er bygd flere boliger her i nyere tid. Landbruksinteressene berøres i 

stor grad. Samtidig er det mange byggeklare boligtomter i Burfjord. I takt med utviklingen vil det 

være naturlig at tettstedet vokser inn på landbrukseiendommene som grenser til. Det kan likevel 

være best å vente med å sette av området og se an utviklingen innen landbruk og den generelle 

sentrumsutviklingen i Burfjord. Arealet beholdes som LNFR inntil videre. 

Ny konklusjon: 

Det settes av et større sentrumsnært areal til boligutbygging.    
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Fritidsbebyggelse (1120) 

BFR 11 – Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Jørstad. GBR 12/1 

Forslagsstiller: Rosita og Inge Jørstad 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: 42 dekar foreslått. 9,2 dekar avsatt. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Planforslaget ligger innenfor aktsomhetsområde for snø- og steinskred, jord- og flomskred, 

steinsprang. Fare for snø- og steinskred, jord- og flomskred, samt steinsprang må undersøkes før plan 

sendes på høring, og ev. avbøtende tiltak må dokumenteres. 

Planområdet går ned til fjæra og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Pr. i dag går det en kraftlinje i del av planområdet. Det må innhentes opplysninger om spenning i kV 

med tilhørende byggeforbudssone fra eier av linje på tiltaksnivå, iht. NRPA brosjyre: Bolig nær 

høyspent. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder (INON) eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua 

eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(14.4.2015). Hettemåke (NT- Nær truet), Fiskemåke (NT) og teist (VU – sårbar) er registrert på fjorden 

utenfor foreslått areal.  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller 

kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav etter 

reduksjon av foreslått areal. Opprinnelig foreslått areal virket unødvendig stort jf. beskrevet tiltak. 

Arealet er trukket vekk fra sjø, og ned fra fjellsiden. Dersom tiltak utføres ovenfor dagens kraftlinje vil 

INON-områder berøres. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 
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Landskap: Tiltakets virkning på landskapet antas å være relativt lav. Slik området oppleves fra E6 vil 

det bli en fortetting av eksisterende bebyggelse på strekningen.  

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 8 Lite aktuelt å benytte til bufe. 

Dyrkbart areal (DMK) 8 Lite aktuelt å dyrke her. 

Barskog  0  

Lauvskog 34 Middels og lav bonitet. Relativt bratt. Relativt tunge 
driftsforhold.  

Annet areal 0  

Tiltaket har noe negative konsekvenser for skogbruksinteressene. 

Reindrift: Reindriftsnæringa berøres noe gjennom tap av beiteareal. Området grenser til 

eksisterende bebyggelse og innmark. Området er definert som sommerbeite i reindriftskartet.  

Andre Forhold: Området er lite brukt til friluftsliv.  

Konklusjon: 

Forslag tas med, men reduseres på grunn av flere forhold. Området ved sjø tas ikke med, 100 meters 

belte mot sjø. Området på over siden reduseres på grunn av høyspent linje, samt flom og skredfare. 

Det stilles krav til dokumenterte fagkyndige grunnvurderinger, skred- og flom vurderinger med ev. 

avbøtende tiltak.  

 

 Arealer som er foreslått avsatt til ønsket formål.  
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Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 

BOP 24-28 – Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Offentlig eller privat tjenesteyting 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: BOP 24 – 4,6 daa, BOP 25 – 3,0 daa, 

BOP 26 – 2,9 daa, BOP 27 – 2,7 daa, BOP 28 – 3,9 daa. 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin 

grense på elve- og bekkeavsetninger. Det er trolig marine avsetninger under. Området ligger ikke i 

aktsomhetssone for skred. 

Natur og miljø: Områdene er i stor grad utbygd til formålene per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 

ansees ikke for å være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk og reindrift: - 

Andre Forhold: - 

 

Konklusjon: 

BOP 24: Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. Barnehage. 

BOP 25: Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. Ungdomsklubb. 

BOP 26-28: Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. Offentlig areal tilknyttet Kvænangen barne- og 

ungdomsskole. 

  

Arealer foreslått avsatt. 
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Råstoffutvinning (1200) 

BRU 10 – Råstoffutvinning 

(1200) 

Beliggenhet: Burfjord. GBR 13/4 

Forslagsstiller: Nils-Arnold Nilsen 

Foreslått formål: Råstoffutvinning 

(fjelluttak)  

Dagens Formål: LNF-B og Industri 

Arealstørrelse: 75,5 dekar  

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Øvre del av planforslaget berøres av aktsomhetsområde for jord- og flomskred. 

Reell skredfare må vurderes og dokumenteres, samt avbøtende tiltak, ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller 

utvalgte kulturlandskap. Det er gjort en registrering av fjellstjerneblom i kategori særlig stor 

forvaltningsinteresse, i nærheten, jf. Naturbase (14.4.2015). Inngrepsfrie naturområder vil også bli 

berørt. Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. 

Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller 

kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vil være relativt stor lokalt. Dette 

begrunner vi med at et steinbrudd vil føre til at naturen innenfor foreslått areal slik den er i dag 

fjernes. Inngrepsfrie naturområder vil berøres, men i mindre grad ved at tiltaket spiser seg inn i 

terrenget bort fra eksisterende tiltak. Naturmangfoldet som berøres er av en type som er relativt 

vanlig i området slik at arter som lever (fugler, dyr og insekter) innenfor foreslått areal vil ha 

nærliggende arealer å flytte til. Det teller positivt for tiltaket at det ligger i umiddelbar tilknytting til 

eksisterende vei.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. Kommunen vektlegger behov for 

næringsvirksomhet og arbeidsplasser.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket vil ha negativ innvirkning på landskapet dess større steinuttaket har, dersom man 

ser på landskapet som en del av naturen. Samtidig vil et aktivt næringsområde virke positivt med 

tanke på å vise at det er aktivitet og arbeidsplasser i området. 

 Foreslått areal i innspill. 
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Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:    

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  60 Furu med lauvinnblanding. Lav bonitet. Grunt 
jordsmonn. Lett kupert. Greie driftsforhold.  

Lauvskog 10 Lauvdominert skog i nedre del. Fastmark med gode 
driftsforhold.  

Annet areal 1 Eksisterende steinbrudd, prøveuttak. 

Tiltaket omfatter viktige skogareal. Skogen består av furuskog med noe lauvinnblanding på lav 

bonitet. Driftsforholdene er middels gode. 

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres. Området er definert som vår- og sommerbeite i 

reindriftskartet.  

Andre Forhold: Området har stein av god kvalitet og er lett tilgjengelig. Arealet har en gunstig 

topografi og jordsmonnet som dekker bergryggen er tynt.  Det er god adkomst til veg. 

Konklusjon: 

Området tas med. Det er et betydelig næringspotensial og flere faktorer som taler for. Arealet er 

egna til formålet. Konsekvensene for skogbruk, reindrift og miljø bør vike. Kommunen vektlegger 

verdiskaping som en større verdi for kommunene en foreslått felt for fritidsbebyggelse i umiddelbar 

nærhet. 

 

 Areal til høyre er foreslått avsatt til ønsket formål.   
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Idrettsanlegg (1400) 

BIA 12 – Idrettsanlegg (1400) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Idrettsanlegg 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: 33,2 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på elveavsetninger.  

Natur og miljø: Området er utbygd til formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees ikke for å 

være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Stadfesting av eksisterende idrettsanlegg i plan. Bl.a. fotballbaner, friidrett og skistadion.  

 

 Areal som foreslås avsatt. 
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Parkering (2080) 

SPA 03 – Parkering (2080) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: - 

Foreslått formål: - 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: 0,9 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Parkeringen må utformes slik at trafikksikkerheten ivaretas. Tiltaket generer 

biltrafikk, og mange barn benytter seg av idrettsanleggene. Utforming som reduserer behov for 

rygging, bør tilstrebes. God belysning og oversiktlige forhold må stå sentralt i utformingen.  

Natur og miljø: Deler av området er utbygd til formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees 

ikke for å være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk:  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Utvidelse av eksisterende parkeringsplass tilknyttet idrettsanlegg. 

 

 Areal som foreslås avsatt.  
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Småbåthavn (6230) 

VS 10 – Småbåthavn (6230) 

Beliggenhet: Burfjord, GBR 13/260 og 13/11 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Småbåthavn 

Dagens Formål: Fiske 

Arealstørrelse: 9,9 dekar 

 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på breelvavsetninger. Det ligger i 

aktsomhetssone for snøskred og steinsprang. Disse forholdene må undersøkes og dokumenteres i 

reguleringsplan.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (21.6.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, kan være relativt lav dersom man i 

videre planlegging og bruk av området følger retningslinjene til ren marina og de miljøkrav som 

settes der. En småbåthavn kan potensielt være et utslippssted for en rekke miljøgifter som påvirker 

liver i sjøen i stor grad, og spesielt lokalt, dersom man ikke er oppmerksom på bruken av området. 

Man må være spesielt oppmerksom dersom det skal tilrettelegges areal for båtpuss innenfor 

området. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av småbåthavn forebygge utslipp av forurensende stoffer til miljøet 

og tilgrensende vassdrag. Kommunen vektlegger behov for småbåthavn, samt at dette er en 

korrigering av en feil plassert småbåthavn i nylig vedtatte kystsoneplan for Kvænangen kommune.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket vil påvirke opplevelsen av nærlandskapet. Det vurderes at påvirkningen ikke vil 

være negativ. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i områdene, jf. Askeladden (21.6.2015). 

 Areal foreslått avsatt i plan vises som blå 
figur nederst. 
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Landbruk: Tiltaket ligger på opparbeidet areal mellom veg og sjø og berører ikke areal som er av 

verdi for landbruket.  

Konklusjon: 

Det ble avsatt et geografisk feilplassert areal til småbåthavn i kystsoneplanen. Feil rettes opp ved å ta 

arealet inn i kommuneplanens arealdel, avsette arealet til fiske her og flytte område for småbåthavn 

til opprinnelig tiltenkt sted.  

 

VS 12 Småbåthavn (6230) 

Beliggenhet: Burfjord. GBR 13/4 

Forslagsstiller: Nils-Arnold Nilsen 

Foreslått formål: Småbåthavn  

Dagens Formål: Fiske (kystsoneplan) 

Arealstørrelse: 4 dekar 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Grunnforhold og evt. avbøtende tiltak må vurderes og dokumenteres. 

Planområdet ligger i kystsoneplan som fiske. Området vil kunne berøres av havnivåstigning, springflo 

og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og avbøtende tiltak skal gjøres ved utarbeidelse 

av detaljplan.   

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (07.11.17). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (07.11.19).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (07.11.17) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal  Sjøareal 

 

Tiltaket grenser til LNFR på land og må ses i sammenheng med foreslått arealbruk.  

Reindrift: Planforslaget befinner seg sentrumsnært, i bebygd område og berører ikke 

reindriftsinteresser. 

Andre Forhold: Området har tidligere ligget i plan med arealformål småbåthavn.  Det kan være fare 

for kvikkleire. Ising om vinteren. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og avbøtende tiltak skal 

gjøres ved utarbeidelse av detaljplan.  
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Fiske (6300) 

VFI 01 – Fiske (6300) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Fiske 

Dagens Formål: Småbåthavn 

Arealstørrelse: 8,5 dekar. 

 

 

 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger innenfor aktsomhetsområder for jord- og flomskred, snø- og 

steinskred. Reell skredfare må vurderes og dokumenteres, samt ev. avbøtende tiltak. Området heter 

Leirbukt, og i tilknytning til Kainoelva vises en stor skredvifte. Fare for flom må vurderes og 

dokumenteres, samt ev. avbøtende tiltak. Kainoelva med tilhørende flomsone må hensyntas. Navnet 

på område kan tyde på leirforekomster, det må derfor fortas grunnvurderinger, på land og i sjø.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (21.6.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen av tiltaket på økosystemene i området, jf. NML § 10, er liten. Endringen fra 

småbåthavn til fiske ansees for å være positiv for naturmangfoldet. Påvirkningen på naturmiljøet vil 

ikke endres vesentlig fra dagens tilstand der småbåthavn per i dag ikke er etablert. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: tiltaket vil ikke ha innvirkning på landskapet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i områdene, jf. Askeladden (21.6.2015). 

Landbruk: Ingen vurdering. 

 Areal som foreslås avsatt i plan. 
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Konklusjon: 

Areal som ble avsatt til småbåthavn på feil sted i kystsoneplanen. Feil rettes opp ved å ta arealet inn i 

kommuneplanens arealdel, avsette arealet til fiske her og flytte område for småbåthavn til 

opprinnelig tiltenkt sted. Det må foretas vurdering av grunn og områdestabilitet. Fare for skred og 

flom i forbindelse med Kainoelva må vurderes, ev. avbøtende tiltak skal dokumenteres.  

 

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

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100) 

L 25-28 – LNFR areal  

 

L 25 Burfjord 1 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 26 Burfjord 2 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 27 Burfjord 3 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 28 Burfjord 4 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 41 Burfjord 5 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv 

Framtidig 

 

Konklusjon: 

Arealer som av ulike årsaker er gjort om fra forskjellige bebyggelsesformål i kommuneplanens 

arealdel for Kvænangen kommune vedtatt i 1995 til LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og 

reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Omgjøring av 

formål er vurdert til ikke å ha negativ konsekvens for grunneiere. Ytterligere vurdering er ikke vurdert 

som nødvendig. 
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 Delområde: Stajord – Kviteberghalvøya 
Innenfor delområdet er det satt av følgende arealformål: 

Kode for formålsflate Formål SOSI-kode 

BFR 12 Fritidsbebyggelse 1120 

BAB 11 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

BAB 12 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

 

Fritidsbebyggelse (1120) 

BFR 12 – Fritidsbebyggelse (1120) 

Forslag 1: 

Beliggenhet: Løkeng. GBR 18/2 

Forslagsstiller: Ingrid Boberg 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: 31,2 daa foreslått. 16,2 daa avsatt sammen med 

forslag fra T.H. Pedersen. 

 

 

 

 

 

Forslag 2: 

Beliggenhet: GBR 18/8. Slotten.  

Forslagsstiller: Tom Hugo Pedersen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

5 tomter.  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 26,4 daa foreslått. 16,2 daa avsatt 

sammen med forslag fra I. Boberg. 

  

 Foreslått areal i innspill. 

 Foreslått areal i innspill. 
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Vurdering 1: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG på morenemateriale. Grunnforholdene må 

vurderes. Flom i små bekker og elver må vurderes, samt ev. skadeforebyggende tiltak. Det må 

vurderes om planområdets nedre del vil på enkelte plasser berøres av stormflo, springflo og 

havnivåstigning. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes 

ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, etter reduksjon av areal, vurderes 

som relativt lav. Dette begrunnes med at tiltaket plasseres i direkte tilknytning til eksisterende 

infrastruktur. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket vil føre til en mindre endring av hvordan nærlandskapet oppleves. Påvirkning ikke 

vurdert som negativ, da tiltak plasseres i direktetilknytning til eksisterende infrastruktur. 

Kulturminner: Planforslaget berører tre-fire lokaliteter, to registrerte kulturminner ved Løkeng og to 

ved området Slotten, jf. Askeladden.  

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 10 Fragmentert, lite egnet for moderne drift, men utgjør en 
viss beiteressurs 

Innmarksbeite (AR5) 11 Fragmentert av fraskilte tomter, men utgjør en viss 
beiteressurs  

Dyrkbart areal (DMK) 11 Lite aktuelt å dyrke opp. 

Barskog  0  

Lauvskog 8 Lav bonitet. Gjengroingsskog i tilknytning til innmark. 
Relativt enkle driftsforhold. 

Annet areal 2 Strandeng, strand 

Småbruk, som er lite drivverdig, men arealene har verdi som beite og skogbruksareal. Planforslaget 

berører dyrka i hovedsak overflatedyrka mark og innmarksbeite, men det er også noen areal med 

lauvskog på lav bonitet. Jordbruksarealene er ikke i næringsmessig drift. Arealene er fragmentert av 

fradelte tomter. 
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Reindrift: Utmarksområdene på Klubben benyttes til reinbeite, men dette er omtvistet. Forslaget 

berører ikke i trekkvei, flyttvei eller oppsamlingsområde. Det er i hovedsak i tilknytning til innmark og 

bebyggelse.  

Andre Forhold: Friluftsinteresser berøres. Området er startpunkt for mye brukte stier opp mot 

Kubben.  

Vurdering 2: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG på morenemateriale. Det må derfor foretas 

geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring. Grunnforholda må vurderes 

Kraftlinjen som berører deler av området vil sannsynligvis medføre en byggeforbudssone på 15 m på 

begge sider av linja. 

Nesten hele planforslaget dekkes av aktsomhetsområde for jord- og flomskred, i forbindelse med 

Rundelva. Reell skredfare må vurderes og dokumenteres, samt avbøtende tiltak ved utarbeidelse av 

detaljplan. Det går en eller flere bekker/små elver i området, som kan utgjøre en fare med tanke på 

flom, erosjon, isgang. Det skal utføres vurderinger av elv og bekkeløp og vise til at planen tar hensyn 

til fare for flom, erosjon, isgang, sørpe- og løsmasseskred.  

Planområdet vil muligens berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Se vurdering 1. 

Landskap: Se vurdering 1. 

Kulturminner: Det er registrert to kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 4 Fragmentert, lite egnet for moderne drift, men utgjør en 
viss beiteressurs  

Overflatedyrka (AR5) 0 
 

Innmarksbeite (AR5) 8 Fragmentert av fraskilte tomter, men utgjør en viss 
beiteressurs  

Dyrkbart areal (DMK) 10 Lite aktuelt å dyrke opp. 

Barskog  0  

Lauvskog 13 Lav bonitet. Gjengroingsskog i tilknytning til innmark. 
Relativt enkle driftsforhold. 

Annet areal 1 Strandeng, strand 

Småbruk, som er lite drivverdig, men arealene har verdi som beite og skogbruksareal. Planforslaget 

omfatter i hovedsak dyrka mark og innmarksbeite. Arealene er ikke i næringsmessig drift. Den dyrka 

marka utgjør 3,8 dekar og er litt tungdreven pga. lite areal. Resten av arealene består av lauvskog på 

lav bonitet med gode driftsforhold. 
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Reindrift: Utmarksområdene på Klubben benyttes til reinbeite, men dette er omtvistet. Forslaget 

berører ikke i trekkvei, flyttvei eller oppsamlingsområde. Det er i hovedsak i tilknytning til innmark og 

bebyggelse.   

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslag 1 reduseres av hensyn til kulturminner. Området sees i sammenheng med forslag på gnr/bnr 

18/2 og samles mot vegen. Det er også hensiktsmessig med tanke på antall tomter som ønskes. Det 

stilles krav til dokumenterte grunnvurderinger og flomvurderinger med ev. avbøtende tiltak. 

Forslag 2 tas med, men reduseres av hensyn kulturminner. Området sees i sammenheng med forslag 

på gnr/bnr 18/2 og samles mot vegen. Det stilles krav til dokumenterte vurderinger av grunnforhold, 

skred- og flomfare, påvirkning av klimatiske endringer og stormflo, samt ev. avbøtende tiltak.  

 

 Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (1500) 

BAB 11 – Andre typer nærmere 

angitt bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Sørkjosen. GBR 15/5, 

15/11  

Forslagsstiller: Stajord bygdelag 

Foreslått formål: Andre typer nærmere 

angitt bebyggelse og anlegg  

(Naust/Kaianlegg/Flytebrygge/Gapahuk) 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 7,5 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. På vestre side av planforslaget er det kartlagt et 

stort område med tykk marine avsetninger og tykk strandavsetninger, samt randmorene. Det må 

derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet 

skal dokumenteres. Det må også vurderes og dokumenteres hvilken effekt tiltak i fjæra kan ha på 

eksisterende bebyggelse.  

Planområdet går ned til fjæra og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor området, jf. Artskart (21.6.2015).  Fiskemåke og storspove (begge 

NT – Nær truet) er registrert i nærheten. Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i 

området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen av tiltaket på økosystemene i området, jf. NML § 10, vil være relativt lav. 

Endret bruk av arealene vil måtte gjøres på en slik måte at det ikke er til hinder for allmenhetens 

bruk av strandområdene. Det er flere tilsvarende arealer i nærheten så ev. fauna som fortrenges av 

planlagte tiltak vil har erstatningsarealer innenfor rimelig rekkevidde. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltakenes påvirkning på landskapet vil være relativt lav. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk: 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 7,5 Strandeng, strand og noe lauvkratt. 

Arealet er lite og avgrensa av veg og sjø. Konsekvensene for landbruk er små.  

 

Reindrift: Tiltaket er lokalisert på nedsida av vegen i omgitt av innmark og bebyggelse og kan 

vanskelig utnyttes til beite.  

Andre Forhold: Området er svært langgrunt.  

Konklusjon: 

Areal avsettes i plan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.  

 

Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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BAB 12 – Andre typer nærmere angitt bebyggelse og 

anlegg (1500) 

Beliggenhet: Løkeng. GBR 18/2 

Forslagsstiller: Stajord bygdelag 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt bebyggelse 

og anlegg  

(Naust/Kaianlegg/Flytebrygge/Gapahuk) 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 1 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det 

må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før 

plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal 

dokumenteres. Det går en eller flere bekker/små elver i 

området, som kan utgjøre en fare med tanke på flom, 

erosjon, isgang. Det skal utføres vurderinger av elv og bekkeløp og vise til at planen tar hensyn til fare 

for flom, erosjon, isgang, sørpe- og løsmasseskred. Det må også vurderes og dokumenteres om disse 

bekkene kan ha innvirkning på grunnforholdene i området ved etablering av formål.  

Planområdet går ned til fjæra og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor området, jf. Artskart (21.6.2015).  Fiskemåke og hettemåke 

(begge NT – Nær truet), samt teist (VU – sårbar) er registrert i nærheten. Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen av tiltaket på økosystemene i området, jf. NML § 10, vil være relativt lav. 

Endret bruk av arealene vil måtte gjøres på en slik måte at det ikke er til hinder for allmenhetens 

bruk av strandområdene. Det er flere tilsvarende arealer i nærheten så ev. fauna som fortrenges av 

planlagte tiltak vil har erstatningsarealer innenfor rimelig rekkevidde. Det antas at tiltaket ikke vil ha 

innvirkning på trua og sårbare arter som er registrert i nærområdet. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landskap: Tiltakenes påvirkning på landskapet vil være relativt lav. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 1 Strandeng, strand. 

Arealet er lite og avgrensa av veg og sjø. Konsekvensene for landbruk er små.  

 

Reindrift: Tiltaket er lokalisert på nedsida av vegen i omgitt av innmark og bebyggelse og kan 

vanskelig utnyttes til beite. 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Området tas med i plan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge. 

 

 Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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 Delområde: Badderen – Sørstraumen – Kjøllefjord – 

Kvænangsfjellet 
 

Kode for formålsflate Formål SOSI-kode 

BFR 14 Fritidsbebyggelse 1120 

B 26-27 Boligbebyggelse 1110 

BFR 13 Fritidsbebyggelse 1120 

BFR/BFT/B-25 Kombinasjonsformål 1120 

BFR 26 Fritidsbebyggelse 1120 

BF 12 Forretninger 1150 

BOP 32 Offentlig eller privat tjenesteyting 1160 

BFT 04 Fritids- og turistformål 1170 

BFT 05 Fritids- og turistformål 1170 

BFT 06 Fritids- og turistformål 1170 

BFT 07 Fritids- og turistformål 1170 

BRU 11 Råstoffutvinning 1200 

BRU 13 Råstoffutvinning 1200 

BRU 14 Råstoffutvinning 1200 

BN 25 Næringsbebyggelse 1300 

BN 26-28 Næringsbebyggelse 1300 

BIA 13 Idrettsanlegg 1400 

SV 04 Veg 2010 

SPA 04 Parkering 2080 

SPA 05 Parkering 2080 

SPA 06 Parkering 2080 

GF 14 Friområde 3040 

L 29-33 LNFR 5100 

BN 19 Kombinasjonsformål 1120/1170 

 

Boligbebyggelse (1110) 

B 25-27 – Boligbebyggelse (1110) 

Beliggenhet: Badderen, Sætra 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Boligbebyggelse 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: -  

 

 

 

Vurdering: 

Arealer som foreslås avsatt i plan.  

26 

27 
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Samfunnssikkerhet: 26-tomta er bygd ut og ligger aktsomhetssone for snøskred og steinsprang. B 27 

ligger utenfor sonen. Men en god del av eksisterende bebyggelse ligger innenfor nevnte skredsone. 

Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan for Sætra må disse forholdene ivaretas. Ny boligbygging i 

aktsomhetssona må være seg disse forholdene bevisst (se planbestemmelsen 1.4.2). Nesten hele 

bebyggelsen ligger nedenfor MG på marine avsetninger. Ved tiltak må det foretas vurderinger av 

grunn og områdestabilitet.  

Natur og miljø: Ingen registrereringer funnet. 

Landskap: Ingen innvirkning på landskapet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i områdene, jf. Askeladden (21.6.2015). 

Landbruk: Ikke vurdert. Landbruksarealer av betydning berøres ikke. 

Konklusjon: 

Områdene tas med i plan for å fortette eksisterende boligområde, samt for å stadfeste eksisterende 

tiltak i plan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.  

 

Fritidsbebyggelse (1120) 

BFR 14 – Fritidsbebyggelse (1120)  

Beliggenhet: Badderen, Honka, GBR 32/1 

Forslagsstiller: Erling Johansen m.fl. 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-C 

Arealstørrelse: Avsatt 40,7 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Det må tas hensyn til Badderelva og tilhørende fare for flom. Det må 

dokumenteres at flomvurderinger har blitt gjort før plan sendes på høring.  

Natur og miljø: Tiltaket ligger helt på grensa til inngrepsfrie naturområder. Området ligger inne i 

verneplan for vassdrag for Badderelva. Forøvrig berøres ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, 

prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). 

Ingen trua eller sårbare arter, utover gaupe, er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av 

området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i 

området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes å være middels. Tiltaket 

vil ha stor innvirkning på inngrepsfrie naturområder, da slikt areal vil reduseres med én kilometer. 

Økt aktivitet, generert av fritidsboligene, vil også føre til økte forstyrrelser i området. 
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Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger ønske om etablering av fritidsboliger i tilknytning til eksisterende snøskuterløype.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Foreslått tiltak vil ha negativ innvirkning på landskapet ved at et ellers relativt uberørt 

område bygges ut.  

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i områdene, jf. Askeladden (21.6.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 40,7 Snaufjell ned mot tregrensa. Varierende jorddybde. Noe 
fjell og stein i dagen. Vegetasjonsdekket, middels til lite 
produktivt. 

Arealet har relativt liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en betydelig beiteverdi, men 

arealet er lite i forhold til tilsvarende areal som er tilgjengelig. Fjellbeite er ikke en begrensende 

faktor for landbruket i Kvænangen.  

Reindrift: Arealet er markert som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Det går ei flyttlei like nord 

for planlagt felt. Hyttefeltet kommer langt inn i viktige reindriftsområder og er planlagt langt fra 

annen større byggeaktivitet. Tiltaket vil føre til økt aktivitet i området og vil dermed ha betydelig 

negativ effekt på reindriften.  

Andre Forhold: Den gamle anleggsveien går forbi på motsatt side av elva. Denne veien er planlagt 

opprusta i forbindelse med bygging av 420 kV linja som er planlagt. Det vil derfor være grei adkomst 

til feltet.  

Konklusjon: Området ble tatt ut etter første høring på grunn av innsigelser. Området er tatt inn 

igjen etter politisk vurdering 22.03.17, innspillet opprettholdes. 

Etter innsigelsesbehandling og innledende forhandlingsrunder med Fylkesmannen opprettholdes 

feltet, noe redusert i arealutstrekning (nå ca. 13 dekar) og med et tak på 8 hytter plassert i hyttetun. 
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Gult felt er arealavgrensingen frem til nå. Blått felt er ny avgrensing. 
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BFR 13 – Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Dorras/Baddereidet GBR 

24/4 

Forslagsstiller: Henning Mortensen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått ca. 13 daa. 

Avsatt 2,2 daa. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget i S 

ligger under MG. Det må derfor foretas 

geotekniske vurderinger av området før 

plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres.  

Pr. i dag går det en kraftlinje i del av 

planområdet. Det må innhentes 

opplysninger om spenning i kV med 

tilhørende byggeforbudssone fra eier av 

linje på tiltaksnivå, iht. NRPA brosjyre: 

Bolig nær høyspent. 

Området ligger innenfor aktsomhet 

område for snø- og steinskred. Det må 

foretas skredfaglige vurderinger, og 

dokumentere avbøtende tiltak.  

Natur og miljø: Området berører område 

for viktig naturtype; naturbeitemark. For 

øvrig berøres ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder 

eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller sårbare arter er registrert 

innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, kan være middels ved etablering 

av foreslått tiltak ved at ubebygde arealer uten tilgrensende infrastruktur bebygges og viktig 

naturtype vil påvirkes negativt. Dersom arealet reduseres til kun det nedre av de to foreslåtte 

plasseringene og i tillegg legges inntil vei, vil den smalede belastningen ved tiltaket bli lav.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Arealet vil ha liten påvirkning på landskapet slik det foreslås i redusert utgave. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (16.03.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0 Det er planta mye furu på eiendommen. Arealet er ikke 
befart og det r ukjent om omsøkt areal er tilplanta.  

Lauvskog 9 Ytterdalen: Lav bonitet. Beitepåvirka. Det er planta mye 
furu i området som er i hkl 2 og framgår ikke av 
markslagskartet. Arealet i ytterdalen grenser til skogsveg 
og har gode driftsforhold. 

Annet areal 4 Foreslått område i nedre del av teigen ligger på 
grunnlendt skogsmark med hoveddekning av berg i 
dagen 

Arealet i Ytterdalen berører verdifullt areal for skogbruket. Området har relativt lav bonitet og egner 

seg godt til furu. Det er gode driftsforhold og det er investert i veg og omfattende planting i området. 

Området har også store beiteverdier.  

Teigen som er foreslått lenger nede ligger på uproduktivt areal og har isolert sett liten 

landbruksmessig verdi. Det er likevel fare for ulemper for beitebruk i utmark når det tas i bruk nye 

områder. Det er ett sauebruk i drift i området og lite dyr i dag.   

Reindrift: Arealene ligger inne som sommerbeite i reindriftskart. Særlig forslaget i Ytterdalen vil 

berøre viktige beiteområder. Arealtapet er lite, men en utbygging vil generere økt ferdsel og 

forstyrrelser i viktige beiteområder.  

Andre Forhold: Arealet i Ytterdalen ligger langs med skogsveg som benyttes mye til friluftsliv.  

Konklusjon: 

Det nordlige forslaget ligger i et ubebygd område som har stor verdi for landbruket, reindrifta og 

friluftsinteresser, og tas derfor ikke med i plan. Den er innenfor dagens LNF-B/C område 

Nedre hyttefelt som omfatter to hytter flyttes ned mot veien for å samle bygningsmassene. Det 

stilles krav om reguleringsplan (tre hytter er allerede fradelt).  

Forslaget dekkes av aktsomhetsområde for snø- og steinskred. Det fremgår av NGI sine skredkart at 

beregningene er av lav nøyaktighet. Det stiles også krav til dokumenterte vurderinger av 
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grunnforhold og skredfare, samt. ev. avbøtende tiltak. Det må også hensynstas og innhentes 

opplysninger om info om spenning i høyspent med til hørende byggeforbud sone.  

 

Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 

 

BFR 28 og BFR 29 – Fritidsbebyggelse  

Beliggenhet: Sandnesdalen 

Nytt avsatt areal: 787 da 

 

Bakgrunn: Området lå inne i gjeldende 

plan (1995). I merknadsbehandlingen av 

høringsutkastet ble kommunen 

oppfordret av Irene Sandnes (merknad 18) 

å justere grensene for BFR 05 og BFR 06. I 

merknadsbehandlingen ble også 

Sandnesdalen utpekt som kjerneområde 

for fritidsbebyggelse. Grensene er justert 

og utvidet.  

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Arealet avsatt ligger i et område som ligger utenfor aktsomhetsområde for 

snøskred og steinsprang. Mulig skredfare mot vest, må undersøkes i reguleringsplan. Området ligger 

over marin grense.  
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Natur og miljø: Ingen sårbare, trua eller kritisk trua arter registrert. 

Landskap: Dette er et stort og åpent område til fjells. Det finnes allerede en del hytter. Landskapet vil 

bli berørt av mer bebyggelse, veier, etc. Området er ikke eksponert. 

Reindrift: Berører ikke trekklei, men berører beiteområder. Flere hytter i område vil føre til økt 

ferdsel og mulige forstyrrelser. 

Landbruk: Området omfatter høyereliggende  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 25 Ikke i bruk og delvis gjengrodd  

Innmarksbeite (AR5) 80 Ikke i bruk og delvis gjengrodd  

Dyrkbart areal (DMK) 80  

Barskog  0  

Lauvskog 30 Lav bonitet 

Annet areal  Lyngmark, med noe lauvskog, bebygd areal 

 

Kulturminner: Det finnes ett kjent kulturminne registrert i området. Dette vil kunne ivaretas i 

reguleringsplanen. 

Annet: Tiltaket Utvidelse av eksisterende områder BFR 05, BFR 06, Forholdet til ny E6, 

Kvænangsfjellet må ivaretas. 

 

 Konklusjon etter 1. gangs merknadsbehandling: 

BFR 05 og BFR 06 utvides og justeres med områdene BFR 

28 og BFR 29. Reguleringsplanen bør utarbeides som én 

felles plan. Alternativt at området reguleres med 

infrastruktur som én områdeplan, så kan 

reguleringsplaner utarbeides innenfor delområder. 
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BFR 26 – Gåsnes  

Beliggenhet: Gåsnes 28/31 

Forslagsstiller: Arvid Oddmund Konst 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse  

Dagens Formål: regulert til friluftsområde (H 910_9) 

Arealstørrelse: Avsatt 15 daa. 

 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på marine avsetninger.  

Natur og miljø: Området er regulert. Tiltaket endrer deler av reguleringsplanen. Natur og miljø ikke 

vurdert. 

Landskap: Ikke særlig ytterligere påvirkning. 

Reindrift: Ikke berørt. 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 1  

Barskog  0  

Lauvskog 7 Lav bonitet 

Annet areal 1 Strandeng 

Arealet som berøres direkte har begrenset verdi for landbruket. Nordstraumhalvøya er et viktig 

landbruksområde, og utbygging kan påvirke omkringliggende arealer. Fra før er det vedtatt en 

reguleringsplan her med fritidsbebyggelse. En liten utvidelse av dette feltet vil ikke medføre økt 

oppstykking og vesentlig økt press på landbruksinteressene. Området grenser til drivverdig dyrka 

mark, men konsekvensene kan avgrenses med en buffersone med skog.  

Kulturminner: Ikke berørt. 

 

Konklusjon etter 1. gangs merknadsbehandling: 

Tiltaket tas med i planen. God buffer mot jordbruksarealene på tilstøtende eiendommer er påkrevd i 

reguleringsplan. 
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Fritids – og turistformål (1170) 

BFT 04 – Fritids- og turistformål (1170) 

 

Beliggenhet: Sekkemo camping 

Forslagsstiller:  

Foreslått formål: Fritids- og turistformål 

Dagens Formål: LNFR 

Arealstørrelse: 8 daa 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense, stort sett på berg i dagen. 

Natur og miljø: Ingen arter registrert. 

Landskap: - 

Jordbruk: - 

Kulturminner: - 

Reindrift: Berøres ikke. 

 

Konklusjon: 

Området eksisterer og blir stadfestet i plan.  
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BFT 06 – Fritids- og turistformål (1170) 

Forslag 1: 

Beliggenhet: Skogmo GBR 27/9 

Forslagsstiller: Vera Hagerup m.fl.  

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse (2 tomter) 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Avsatt 81 daa. 

 

 

 Forslag 2: 

Beliggenhet: Skogmo GBR 27/9  

Forslagsstiller: Vera Hagerup m.fl. 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse (5 tomter)  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått 11,5 daa. Avsatt 81 

daa.  

 

 

 Forslag 3: 

Beliggenhet: Skogmo GBR 29/7 

Forslagsstiller: Vera Hagerup m.fl. 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (Naust) 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått 1 daa. Avsatt 81 daa. 

 

 

  

Foreslått areal i innspill. 

 Foreslått areal i innspill. 

 Foreslått areal i innspill. 
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 Forslag 4: 

Beliggenhet: Skogmo GBR 27/9  

Forslagsstiller: Vera Hagerup m.fl. 

Foreslått formål: Fritids- og turistformål 

(Sommercafé) 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Avsatt 81 daa. 

 

 

Forslag 5: 

Beliggenhet: Skogmo GBR 29/7 

Forslagsstiller: Vera Hagerup m.fl. 

Foreslått formål: Fritids- og turistformål 

(Oppstillingsplass for bobil og campingvogner) 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: Avsatt 81 daa. 

 

 

Forslag 6: 

Beliggenhet: Skogmo GBR 29/7  

Forslagsstiller: Vera Hagerup m.fl. 

Foreslått formål: Fritids- og turistformål (Rorbu 

m/kai) 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått 2,8 daa. Avsatt 81 daa. 

 

  

 Foreslått areal i innspill. 

 Foreslått areal i innspill. 

 Foreslått areal i innspill. 
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Vurdering 1: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. I området Nord-Straumen-Sekkemo er det av 

SVV foretatt grunnboringer ved utarbeidelse av veg. Undersøkelsene resulterte i flere kvikkleirefunn. 

Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (21.6.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes til å være lav til middels. 

Det er et større areal som avsettes til bebyggelsesformål og naturen i området vil endres. Samtidig er 

området sterkt påvirket av eksisterende E6 og andre veier. Deler av området benyttes av sjøfugl til 

hvile og spiseområde. Avhengig av hvordan området bygges ut og aktivitetsnivået som kommer vil 

deler eller hele området gå tapt til dette formålet. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger behovet for utvikling av næring og arbeidsplasser i sin vurdering, og ser på alle foreslåtte 

tiltak på Olgolaneset samlet. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltakets påvirkning på landskapet antas å være lav. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Landbruk: 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 7 Lavproduktiv åpen fastmark med spredt lauvskog. Beite-
/Kulturpåvirket.  

Arealet har liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en viss beiteverdi og en utbygging og 

oppdeling av arealet vil kunne redusere denne muligheten.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Tiltakene kan avskjære tilkomst til 

Olgolaneset. Lavlandsbeiter med tidlig vår er en mangelvare for reinbeitedistriktet. Arealene på 
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Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er lite, men tiltaket har likevel en betydelig negativ 

effekt på reindriften.  

Vurdering 2: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. I området Nord-Straumen-Sekkemo er det av 

SVV foretatt grunnboringer ved utarbeidelse av veg. Undersøkelsene resulterte i flere kvikkleirefunn. 

Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i kystsonen og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Se vurdering 1. 

Landskap: Se vurdering 1. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 2 Uproduktiv lauvskog 

Annet areal 10 Lyngmark på grusavsetning 

Arealet har liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en viss beiteverdi og en utbygging og 

oppdeling av arealet vil kunne redusere denne muligheten.  

 

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Tiltakene kan avskjære tilkomst til 

Olgolaneset. Lavlandsbeiter med tidlig vår er en mangelvare for reinbeitedistriktet. Arealene på 

Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er lite, men tiltaket har likevel en betydelig negativ 

effekt på reindriften.  

Andre Forhold: - Olgolaneset er viktig for friluftsliv og rekreasjon. Bygging av bolig og fritidsbolig an 

virke privatiserende.    

Vurdering 3: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i 

kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på 

funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Se vurdering 1. 
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Landskap: Se vurdering 1. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 1 Lyngmark på grusavsetning 

 

Arealet har liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en viss beiteverdi og en utbygging og 

oppdeling av arealet vil kunne redusere denne muligheten.  

 

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Tiltakene kan avskjære tilkomst til 

Olgolaneset. Lavlandsbeiter med tidlig vår er en mangelvare for reinbeitedistriktet. Arealene på 

Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er lite, men tiltaket har likevel en betydelig negativ 

effekt på reindriften.  

Andre Forhold: - Olgolaneset er viktig for friluftsliv og rekreasjon. Bygging av naust kan virke 

privatiserende.    

Vurdering 4:  

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. I området Nord-Straumen-Sekkemo er det av 

SVV foretatt grunnboringer ved utarbeidelse av veg. Undersøkelsene resulterte i flere kvikkleirefunn. 

Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan 

sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Natur og miljø: Se vurdering 1. 

Landskap: Se vurdering 1. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 
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Landbruk: 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog  Uproduktiv lauvskog 

Annet areal  Lyngmark på grusavsetning 

Arealet har liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en viss beiteverdi og en utbygging og 

oppdeling av arealet vil kunne redusere denne muligheten.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Tiltakene kan avskjære tilkomst til 

Olgolaneset. Lavlandsbeiter med tidlig vår er en mangelvare for reinbeitedistriktet. Arealene på 

Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er lite, men tiltaket har likevel en betydelig negativ 

effekt på reindriften.  

Andre Forhold: - 

 

Vurdering 5: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. I området Nord-Straumen-Sekkemo er det av 

SVV foretatt grunnboringer ved utarbeidelse av veg. Undersøkelsene resulterte i flere kvikkleirefunn. 

Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan 

sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres.  

Natur og miljø: Se vurdering 1. 

Landskap: Se vurdering 1. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Landbruk: 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 2 Uproduktiv lauvskog 

Annet areal 10 Lyngmark på grusavsetning 

Arealet har liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en viss beiteverdi og en utbygging og 

oppdeling av arealet vil kunne redusere denne muligheten.  
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Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Tiltakene kan avskjære tilkomst til 

Olgolaneset. Lavlandsbeiter med tidlig vår er en mangelvare for reinbeitedistriktet. Arealene på 

Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er lite, men tiltaket har likevel en betydelig negativ 

effekt på reindriften.  

Andre Forhold: I forbindelse med etablering av bobil og campingvognparkering bør man være 

oppmerksom på værforhold. Området er utsatt for vind. 

Vurdering 6: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. I området Nord-Straumen-Sekkemo er det av 

SVV foretatt grunnboringer ved utarbeidelse av veg. Undersøkelsene resulterte i flere kvikkleirefunn. 

Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan 

sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i kystsonen og vil 

berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og 

skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Se vurdering 1. 

Landskap: Se vurdering 1. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk: 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 2 Uproduktiv lauvskog 

Annet areal 10 Lyngmark på grusavsetning 

Arealet har liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en viss beiteverdi og en utbygging og 

oppdeling av arealet vil kunne redusere denne muligheten.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Tiltakene kan avskjære tilkomst til 

Olgolaneset. Lavlandsbeiter med tidlig vår er en mangelvare for reinbeitedistriktet. Arealene på 

Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er lite, men tiltaket har likevel en betydelig negativ 

effekt på reindriften.  

 

Konklusjon: 

Forslagene på GBNR 27/9 sees i sammenheng og må reguleres samlet. Område 1 og 5 foreslås satt av 

som fritid- og turistformål. Det settes rekkefølgebestemmelser på utbygging, der arealer til næring 
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må bygges ut og tas i bruk før det kan bygges fritidsbebyggelse i området. Det stilles krav til 

dokumenterte vurderinger av grunnforhold og områdestabilitet. 

Under førstegangsbehandling i Formannskapet ble det konkludert med at områdene på nordsiden av 

veien inngår i større næringsareal (BN 31) og forslagene 2,3,4 som ligger på nordsiden av Europaveg 

6 tas derfor ikke til følge.  

 

Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål.   
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BFT 07 – Fritids- og turistformål 

(1170) 

Beliggenhet: Sørstraumen, GBR 28/39 

Forslagsstiller: Gammene Navuona Siida 

SA v/Ragnhild Enoksen  

Foreslått formål: Fritids- og turistformål 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Avsatt 1,6 daa. 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i 

kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på 

funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området grenser inntil den viktige naturtypen sterke tidevannsstrømmer, med ID: 

BN00035739 i naturbase. Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua 

eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene 

til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, ansees for å være relativt lav. 

Området planlegges tilrettelagt for turister og allmenheten for å kunne se på tidevannsstrømmen. 

Det er ikke tanke om større bygninger, noe som av hensyn til samfunnssikkerhet heller ikke er å 

anbefale. I dag benyttes området allerede av turister, men området er ikke tilrettelagt for dette. 

Enkel tilrettelegging i området vil kunne gi bedre kår både miljømessig og opplevelsesmessig. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger utvikling av næring og arbeidsplasser i sin vurdering. Vurderingen sees i sammenheng 

med forslag om tilliggende parkeringsplass. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Enkel tilrettelegging vil kunne være positivt for opplevelsen av landskapet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Landbruk:  

 Foreslått areal i innspill. 
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Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 2 Kjørespor, vegfylling og restareal som er noe tilgrodd 
med løvskog. Grenser til overflatedyrka mark.  Strandeng 
i nedre del.   

Arealet har liten verdi for landbruket, og tiltaket fører ikke til driftsmessige ulemper.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er lite og omslutta av dyrka 

mark og Europaveg 6. PÅ motsatt side av E-6 er det også reingjerde rundt innmarka, så tiltaket vil 

ikke føret til økt fragmentering.  

Andre Forhold: Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for turister som ønsker å stoppe å se på 

tidevannsstrømmen. En del turister stanser i området per i dag, men det er ingen tilrettelegging for 

dette i området. Dersom planområdet utvikles i tråd med forslaget vil dette kunne stramme opp 

dagens bruk og gi en bedre opplevelse for både besøkende og fastboende. Sees i sammenheng med 

forslag om tilliggende parkeringsplass.  

Konklusjon: 

Forslag tas med i plan, sees i sammenheng med tilliggende ønske om parkering. Hvis etablering av 

bygg stilles det krav til dokumentert vurdering av grunnforhold. Stormflo springflo og 

havnivåstigning, samt ev. avbøtende tiltak.  

 

Areal til venstre er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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BFT 05 – Fritids- og 

turistformål (1170) 

Forslag 1: 

Beliggenhet: Sørstraumen, GBR 

28/2 

Forslagsstiller: Gammene 

Navuona Siida SA v/Ragnhild 

Enoksen 

Foreslått formål: Fritids- og 

turistformål. 

Gammetun, informasjon og 

båtstøe. 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått 6,7 

daa. Avsatt 13 daa. 

Forslag 2: 

Beliggenhet: Sørstraumen, GBR 

28/2  

Forslagsstiller: Gammene 

Navuona Siida SA v/Ragnhild 

Enoksen og 

Kvænangen kommune 

Foreslått formål: friområde  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse:  

Vurdering 1: 

Samfunnssikkerhet: 

Planforslaget ligger under MG. I området Nord-Straumen-Sekkemo er det av SVV foretatt 

grunnboringer ved utarbeidelse 

av veg. Undersøkelsene 

resulterte i flere kvikkleirefunn. 

Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i kystsonen og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

 Foreslått areal i høringsrunden. Ble tatt ut og erstattet med BN 31 
industriområde. 

Etter 1. gangs merknadsbehandling: BFT 05, SPA 05 tas tilbake inn i plan. G 14 
legges inn som et større friområde. 

BFT 05 

SPA 05 

 



90 
 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes til å være relativt lav 

dersom man ser på tiltaket alene. Sammen med øvrige foreslåtte tiltak i nærområdet vil den samla 

belastningen være noe høyere som følge av økt aktivitet.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltakets påvirkning på landskapet antas å være lav. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 7 Lavproduktiv åpen fastmark med spredt lauvskog. Beite-
/Kulturpåvirket.  

Arealet har liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en viss beiteverdi og en utbygging og 

oppdeling av arealet vil kunne redusere denne muligheten.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Tilrettelegging for økt ferdsel kan 

føre til økt forstyrrelse av reinen.  Arealene på Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er 

lite, men tiltaket har likevel en betydelig negativ effekt på reindriften. Lavlandsbeiter med tidlig vår 

er en mangelvare for reinbeitedistriktet.  

Andre Forhold: Området har kulturhistorisk verdi og omsøkt tiltak vil være med på å formidle 

kunnskap om historien. Området benyttes mye til friluftsliv og rekreasjon. 

Vurdering 2: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres (så fremt det 

planlegges tiltak som innebærer graving, oppsett av bygg etc.) 
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Natur og miljø: Se vurdering 1. 

Landskap: Se vurdering 1. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 2   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 8  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 11 Lyngmark, med noe lauvskog. 

Arealet har liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en viss beiteverdi og en utbygging og 

oppdeling av arealet vil kunne redusere denne muligheten.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Tilrettelegging og økt ferdsel kan 

begrense reinens bruk av området. Lavlandsbeiter med tidlig vår er en mangelvare for 

reinbeitedistriktet. Arealene på Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er lite, men tiltaket 

har likevel en betydelig negativ effekt på reindriften. 

Andre Forhold: Se vurdering 1. 

Konklusjon etter 1. gangs merknadsbehandling: 

Forslagene tas tilbake inn i plan etter at industriområdet med dypvannskai (BN 31) ble tatt ut 

(innsigelse) og foreslås lokalisert til Labukta på Alteidet (BN32). For GF 14, friområde, gjelder de 

samme konsekvensvurderingene utført. GF 14 reduseres til å omfatte arealene som kommunen eier 

(28/2). 
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Kombinert arealformål (1800) 

BKB 01 - kombinert formål  

Fritidsbebyggelse (1120) 

Fritids- og turistformål (1117) 

Bolig (1110) 

 

Bakgrunn: I høringsutkastet lå BFR 23, 

BFT 15, BFT 16 og BIA 15 inne. Det kom 

inn fire nye innspill (merknad 4, 21,40 

og 53) i første gangs høring. Med de tre 

utbyggingsområdene som lå i 

høringsutkastet, sammen med de fire nye, ble området praktisk talt fylt opp. Valget stod mellom å ta 

inn de fire nye som enkeltprosjekter, og behandle dem hver for seg, og samtidig beholde de som lå 

der fra før. Resultatet ville bli fragmentert. Derfor har kommunen valgt å se området som en helhet, 

der tiltakshavere må samarbeide på tvers av eiendomsgrensene i reguleringsplanarbeidet for å 

oppnå gode kvaliteter og helhetlige løsninger. Prosjektene er en blanding av fritidsbebyggelse, fritids- 

og turistformål og boliger. Området konsekvensutredes under ett.  

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG på marine avsetninger og morenemateriale. Det 

må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. Kartet viser strandavsetninger med mektighet større en 0,5 

meter(NGU). Gode trafikale løsninger mot E6 må ivaretas. Nærhet til havet betinger at hensyn tas til 

havnivåstigning, stormflo og springflo.  

Natur og miljø: Deler av området berører viktig naturtype, israndavsetninger Området berører ellers 

ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte 

kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).   

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, antas å være relativt lav. Deler av 

foreslått areal er allerede utbygget, og området for øvrig er sterkt påvirket av omkringliggende 

bebyggelse og veier.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Området ligger eksponer, men er allerede mye utbygd.  

Kulturminner: Dette er et området som er svært rikt på kulturminner. Slik sett er forslaget om at 

Sørstraumen utpekes som et kjerneområde for fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål, uheldig. 
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Men kommunen har likevel valgt å prøve dette grepet, gitt at området er under press fra mange 

tiltak (se bakgrunn ovenfor). En helhetlig reguleringsprosess kan også bidra til å få kartlagt og sikret 

kulturminnene på en bedre måte. 

Landbruk: Området omfatter en del jordbuksareal som har vært ute av drift i lang tid. Mye av 

arealene er sterkt fragmentert av bebyggelse og lokalisert på lite produktive areal. Tiltaket påvirker i 

liten grad landbruksinteresser.  

 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 25 Ikke i bruk og delvis gjengrodd  

Innmarksbeite (AR5) 80 Ikke i bruk og delvis gjengrodd  

Dyrkbart areal (DMK) 80  

Barskog  0  

Lauvskog 30 Lav bonitet 

Annet areal  Lyngmark, med noe lauvskog, bebygd areal 

 

Reindrift: Området er lokalisert nede i bygda og arealene er sterkt fragmentert av bebyggelse. 

Reindriftsinteressene berøres derfor i liten grad.  

Andre forhold: Et overordnet prinsipp for kommunen er at sammenblanding av boligbebyggelse og 

fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål ikke skal blandes. I dette området brytes dette prinsippet.  

 

Konklusjon etter 1. gangs merknadsbehandling: 

Området settes av til kombinert formål BKB 01. Tiltakshavere skal samarbeide i tett dialog med 

kulturminnemyndighetene. De skal også utarbeide reguleringsplanen på tvers av eiendomsgrensene, 

slik at de beste løsningene kan oppnås. Tidligere avsatte område (i høringsutkastet) BFR 23, BFT 15 

og BFT 16 ligger innenfor det avsatte området. De nye tiltakene (merknad 4, 21, 40 og 53) inngår 

også. Når det gjelder BIA 15 (fotballbane), skal området benyttes til brakkerigg i forbindelse med 

utbygging av kv 420 (midlertidig tiltak). 

 

Konklusjon etter 2. gangs merknadsbehandling: 

BKB 01 skal sees under et, men gis retningslinjer der området «Sørstraumen» og området «Karvik/ 

Tømmerbukt» kan vurderes gitt tillatelse til å reguleres i to områder, områdene kan deles mellom gnr 

36 og 37 dersom dette viser seg mest hensiktsmessig og gjennomførbart. Dette er en naturlig 

avgrensing da de to områdene blant annet har egen avkjøring. Krav om utarbeidelse av en samlet plan 

for hvert av disse områdene opprettholdes. 
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Avgrensing for å dele opp arealet i forhold til krav om felles plan. 

 

Forretninger (1150) 

BF 12– Forretninger (1150) 

Beliggenhet: Sørstraumen 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Forretninger 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: 3,1 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på marine avsetninger. Ingen andre 

potensielle skredfarer i området. Trafikale forhold knyttet til E6 må ivaretas. 

Natur og miljø: Området er utbygd til formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees ikke for å 

være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. Sørstraumen handel AS. 
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Areal som foreslås avsatt i plan. 
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Offentlig og privat tjenesteyting (1160) 

BOP 32 – Offentlig og privat tjenesteyting (1160) 

Beliggenhet: Sørstraumen, Kvænangshagen Verdde. 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Offentlig og privat tjenesteyting 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: 7,8 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på elveavsetninger. 

Natur og miljø: Området er utbygd til formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees ikke for å 

være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. Kvænangshagen Verdde. 

 

 Areal som foreslås avsatt i plan.  
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Råstoffutvinning (1200) 

BRU 11 – Råstoffutvinning (1200) 

Beliggenhet: Badderen,  

Gnr/bnr 28/16 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Råstoffutvinning 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 16,9 daa. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Natur og miljø: Området ligger innenfor verneplan for vassdrag for Badderelva. Området berører 

ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte 

kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om 

naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, er relativt lav. Dette begrunner vi 

med at det er en utvidelse av eksisterende grustak og ikke et nytt grustak på nytt sted.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. Kommunen vektlegger næringsinteresser i 

sin vurdering, og mener det er hensiktsmessig å utvide et eksisterende grustak fremfor etablering av 

nye. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: En utvidelse av eksisterende grustak vil ha liten innvirkning på landskapet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i områdene, jf. Askeladden (21.6.2015). 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 16 Eksisterende grustak og lyngmark på grusavsetning. Noe 
gjengroing med ung bjørk. Arealet er også egna til furu, 
men det vil kreve planting. Tidligere var området også 
benytta som beiteareal for gårdene på 
Nordstraumhalvøya.  

Tiltaket har relativt liten konsekvens for landbruket, og tiltaket vil i liten grad ødelegge for framtidig 

bruk. 

Reindrift: Arealet er markert som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Det er også et felt med 

boliger som reinbeitedistriktet benytter på motsatt side av elva. Disse kan berøres negativt av støy og 

støv.  

Andre Forhold: Utvidelse av eksisterende masseuttak.  

Konklusjon: 

Areal tas med i plan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge. 

 

Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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BRU 13 – Råstoffutvinning (1200) 

Beliggenhet: Kjærrinsberget, Sørstraumen, GBR 

36/2  

Forslagsstiller: Svein Tømmerbukt  

Foreslått formål: Råstoffutvinning 

Dagens Formål: LNF-C 

Arealstørrelse: 7,2 daa 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Forslag berøres av 

aktsomhetsområder for snø- og steinskred. 

Skredfare må vurderes og dokumenteres, samt ev. 

avbøtende tiltak.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare 

eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte 

kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua 

eller sårbare arter er registrert innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om 

naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav. 

Området består av blokkmark i direkte tilknytning til fylkesvei 367.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltakets påvirkning på landskapet ansees for å være lav. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 7 Steinur, rasur med stein og blokk, Ingen vegetasjon 

Tiltaket påvirker ikke landbruksressurser.  

Reindrift: Arealet består av grov stein og blokk, og har ikke verdi for reindrifta.  

Konklusjon: 

Forslag tas med i plan, med krav om reguleringsplan. Det stilles krav til dokumenterte vurdering av 

rasfare i området, samt ev. avbøtende tiltak. Rasfare skal vurderes for selve tiltaket, for eksisterende 

vei og trafikk. Drift av massetak må ikke medføre økt risiko for skred. Videre skal videre skal 

Direktoratet for mineralforvaltning sine bestemmelser og krav følges.  

 

Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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BRU 14 – Råstoffutvinning 

(1200) 

Beliggenhet: Sørstraumen GBR 

37/8  

Forslagsstiller: Svein Tømmerbukt 

Foreslått formål: Råstoffutvinning 

(utvidelse av eksisterende grustak 

med inntil 10.000 m3) 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Avsatt 24 daa. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget 

ligger under MG. Det må derfor 

foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, 

hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, ansees for å være relativt lav. 

Dette begrunner vi med at store deler av området fremstår som og har vært et grustak tidligere. 

Utvidelsen utgjør en mindre del av totalarealet, selv om hele arealet må avsettes som et fremtidig 

areal.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. Kommunen vektlegger at det er bedre å 

utvide eksisterende grusuttak fremfor å etablere nye i sin vurdering. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket vurderes til å ha liten innvirkning på opplevelsen av landskapet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

  

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 24 Eksisterende grustak og lyngmark på grusavsetning.  

Arealet har liten verdi for landbruket.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er lite og grenser til 

Europaveg 6 og Fylkesveg 367. Tiltaket har små konsekvenser for reindrifta. 

Andre Forhold: Store deler av arealet eksisterer som grusuttak i dag. Forslaget representerer en 

utvidelse på ca. 4 daa østover. 

Konklusjon: 

Forslag tas med i plan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge. 

 

 Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 

  



103 
 

Næringsbebyggelse (1300) 

BN 19 - Næringsbebyggelse  

Beliggenhet: Kvænangsfjellet 

 GBR 39/7 og 39/1 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse og Fritids- og turistformål (1120/1170) 

Dagens Formål:  

Området som er avsatt til næringsbebyggelse per i dag (blått areal). 

Arealstørrelse: ca. 770 daa 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området som i dag står som næringsbebyggelse berøres av aktsomhetsområder 

for snø- og steinskred. Spesielt området sør for vannet, Demninga, er innenfor utløsnings- og 

utløpsområdet for snø- og steinskred. Skredfare må vurderes og dokumenteres, samt eventuelle 

avbøtende tiltak. 

Landskap: Dette er et stort og åpent område til fjells. Området er delvis utbygd til formålet per i dag 

med Gildetun og tilhørende utleiehytter.  
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Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap. Det er heller ingen trua eller sårbare arter 

som er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området. Jf. Naturbase og Artskart (02.11.17).  

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, antas å være lav.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (02.11.2017) 

Landbruk: 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal Ca 770 Snaufjell   

Arealet har relativt liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en betydelig beiteverdi, men 

arealet er lite i forhold til tilsvarende areal som er tilgjengelig. Fjellbeite er ikke en begrensende 

faktor for landbruket i Kvænangen.  

Reindrift: Arealet ligger innenfor sommerbeite til rein. Det er markert inn to flyttlei traséer i 

reindriftskartet i tilknytning til det foreslåtte arealet. Den ene krysser gjennom det aktuelle området 

og den andre passerer utenfor, nedenfor E6 og Gildetun. Flyttleier er særverdiområder for reindrifta 

og utbygging i slike traséer må vurderes grundig. Tiltaket kan ha negative konsekvenser for reindrift i 

forhold til bruk av de ulike traséene.   

Andre Forhold: - 

 

BN 25 – Næringsbebyggelse (1300) 

Beliggenhet: Badderen, Hjellnesbukta, GBR 22/23 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Næringsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-A 

Arealstørrelse: Avsatt 5,2 dekar. 
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Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på marine avsetninger.  

Natur og miljø: Området er utbygd til formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees ikke for å 

være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: -  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Eksisterende næringsbebyggelse (landanlegg for akvakultur) som stadfestes i plan. Ytterligere 

vurderinger ansees ikke for å være nødvendige. 

 

Areal som foreslås avsatt.  
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BN 26-28 – Næringsbebyggelse (1300) 

Beliggenhet: Badderen 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Næringsbebyggelse 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslag ligger under MG, delvis på marine 

avsetninger, på elveavsetninger. Det må derfor fortas grunnvurdering 

og vurdering av områdestabilitet før plan sendes på høring. For tiltak 

nær Badderelva må fare for flom, erosjon og isgang vurderes, samt 

ev. avbøtende tiltak. For tiltak i nærhet til strandsone må fare for 

springflo, stormflo og havnivåstigning vurderes, samt ev. avbøtende 

tiltak.  

Natur og miljø: Områdene berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015), men områdene 

ligger inne i verneplan for vassdrag for Badderelva. Ingen trua eller sårbare arter er registrert 

innenfor eller i umiddelbar nærhet av områdene, jf. Artskart (21.6.2015).  Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen, jf. NML § 10, ansees for å være liten. Arealene er i stor grad påvirket av 

eksisterende tiltak, og en fortetting av området synes å være en hensiktsmessig arealdisponering 

med tanke på naturmangfoldet. Det må imidlertid utvises hensyn langs Badderelva. Badderelva er 

har en god bestand med laks.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. Kommunen vektlegger utvikling av næring 

og arbeidsplasser i sin vurdering. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket vurderes til ikke å påvirke landskapet i særlig grad. Områdene er i dag allerede 

delvis bebygget.  

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i områdene, jf. Askeladden (21.6.2015).  

Landbruk: Arealene var omdisponert til Friområder i gammel plan og er ikke av landbruksmessig 

betydning.  

Arealer som foreslås avsatt i plan. 
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Andre Forhold: Arealene er justert i forhold til eksisterende bruk og for å få en større helhet i 

områdene.  

Konklusjon: 

Arealer tas med i plan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må vurderes.  

 

Idrettsanlegg (1400) 

BIA 13 – Idrettsanlegg (1400) 

Beliggenhet: Badderen, Sætra 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Idrettsanlegg  

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: - 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under 

marin grense på marine avsetninger. 

Natur og miljø: Området er utbygd til 

formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 

ansees ikke for å være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

 

Vurdering: 

Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. 

  

 Areal som foreslås avsatt. 
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Veg (2010) 

SV 04 – Veg (2010) 

Beliggenhet: E6 Badderen 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Veg 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: - 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Området er utbygd til formålet per i dag. 

Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees ikke for å være 

nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: -  

Andre Forhold: - 

 

Vurdering: 

Stadfesting av eksisterende tiltak, E6. Ytterligere vurdering ansees ikke for å være nødvendig. 

  

 Areal som foreslås avsatt. 
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Parkering (2080) 

SPA 04– Parkering (2080) 

Beliggenhet: Bankenes 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Parkering 

Dagens Formål: Fritidsbebyggelse 

Arealstørrelse: 3,0 dekar  

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Ingen 

samfunnssikkerhetsmessige forhold som tilsier 

at tiltak vil medføre risiko for liv, helse eller 

infrastruktur. 

Natur og miljø: Området er avsatt som 

byggeområde – fritidsbebyggelse i gjeldene plan. Videre vurdering er ikke ansett for å være 

nødvendig. Endringen vil være positiv for friluftslivsinteressene. 

Landskap: Tiltaket vil ikke virke negativt inn på opplevelsen av landskapet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i områdene, jf. Askeladden (21.6.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 1  Del av en teig på ca. 10 dekar. Tunge driftsforhold. 
Kulturlandskapsverdi.  

Innmarksbeite (AR5) 0    

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 1 Lauvskog lav og middels bonitet. Lite areal.  

Annet areal 1 Eksisterende snuplass og vei.  

Tiltaket har relativt liten verdi for landbruket. 

Reindrift: Arealet er markert som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Det er også et felt med 

boliger som reinbeitedistriktet benytter på motsatt side av elva. Disse kan berøres negativt av støy og 

støv.  

Andre Forhold: Mye brukt friluftsområde fra vei enden og utover. 

Konklusjon: 

Areal avsettes i plan. 

 Areal som foreslås avsatt. 
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SPA 06 – Parkering (2080) 

Beliggenhet: Sørstraumen, GBR 

28/2 

Forslagsstiller: Gammene Navuona 

Siida SA v/Ragnhild Enoksen  

Foreslått formål: Parkering 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: Avsatt 0,9 daa. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget 

ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på 

høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i kystsonen og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området grenser inntil den viktige naturtypen sterke tidevannsstrømmer, med ID: 

BN00035739 i naturbase. Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua 

eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene 

til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, ansees for å være relativt lav. 

Området ved siden av planlegges tilrettelagt for turister og allmenheten for å kunne se på 

tidevannsstrømmen. I denne sammenheng er det behov for parkeringsplass i ordnete former. I dag 

benyttes området allerede av turister, men området er ikke tilrettelagt for dette, og det er mye 

villparkering. Enkel tilrettelegging i området vil kunne gi bedre kår både miljømessig og 

opplevelsesmessig. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger utvikling av næring og arbeidsplasser i sin vurdering. Vurderingen sees i sammenheng 

med forslag om tilliggende fritids- og turistformål. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Enkel tilrettelegging vil kunne være positivt for opplevelsen av landskapet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 1  

Arealet har liten verdi for landbruket, og tiltaket fører ikke til driftsmessige ulemper.  

 

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er lite og omslutta av dyrka 

mark og Europaveg 6. PÅ motsatt side av E-6 er det også reingjerde rundt innmarka, så tiltaket vil 

ikke føret til økt fragmentering.  

Andre Forhold: Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for turister som ønsker å stoppe å se på 

tidevannsstrømmen. En del turister stanser i området per i dag, men det er ingen tilrettelegging for 

dette i området. Dersom planområdet utvikles i tråd med forslaget vil dette kunne stramme opp 

dagens bruk og gi en bedre opplevelse for både besøkende og fastboende. Sees i sammenheng med 

forslag om tilliggende tilrettelegging som er omsøkt. 

Konklusjon: 

Forslag tas med i plan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge. Sees i sammenheng med 

tilliggende ønske om fritids- og turistformål. 

 

 Areal til høyre er foreslått avsatt til ønsket formål.  
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SPA 05 – Parkering (2080) 

Beliggenhet: Sørstraumen, GBR 

28/2 

Forslagsstiller: Gammene 

Navuona Siida SA v/Ragnhild 

Enoksen 

Foreslått formål: Parkering  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått 1,8 

daa. Avsatt 2,7 daa. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: 

Planforslaget ligger under MG. 

Det må derfor foretas 

geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres (så fremt det 

planlegges tiltak som innebærer graving, oppsett av bygg etc.) 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som lav. Området er i 

dag berørt av eksisterende vei. Det vil være positivt for miljøet å få til en parkeringsplass som er 

egnet for formålet og slik unngå villparkering.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger behovet for en ordentlig tilrettelagt parkering i tilknytning til planlagt friområde og fritids- 

og turistformål. Alle innspill til tiltak på Olgolaneset sees i sammenheng. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket antas å ikke ha negativ påvirkning på landskapet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

  

Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 2,7  

Arealet har liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en viss beiteverdi og en utbygging og 

oppdeling av arealet vil kunne redusere denne muligheten.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Tiltakene kan avskjære tilkomst til 

Olgolaneset. Lavlandsbeiter med tidlig vår er en mangelvare for reinbeitedistriktet. Arealene på 

Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er lite, men tiltaket har likevel en betydelig negativ 

effekt på reindriften.  

Andre Forhold: - Olgolaneset er viktig for friluftsliv og rekreasjon. Tilrettelegging for parkering kan 

føre til økt bruk.    

Konklusjon etter 1. gangs merknadsbehandling: 

Forslaget tas tilbake inn i plan etter at industriområdet med dypvannskai (BN 31) ble tatt ut 

(innsigelse) og foreslås lokalisert til Labukta på Alteidet (BN32). 

 

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

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100) 

L 29-33 – LNFR-areal 

L 29 Bankenes 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 30 Badderen 1 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 31 Badderen 2 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 32 Badderen 3 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 33 Badderen 4 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

 

Konklusjon: Arealer som av ulike årsaker er gjort om fra forskjellige bebyggelsesformål i 

kommuneplanens arealdel for Kvænangen kommune vedtatt i 1994 til LNFR-areal for nødvendige 

tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

ressursgrunnlag. Omgjøring av formål er vurdert til ikke å ha negativ konsekvens for grunneiere. 

Ytterligere vurdering er ikke vurdert som nødvendig. 
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 Delområde: Navit - Sørfjordbotn – Toppelbukt – Ytre Lillestraumen 
 

Kode for formålsflate Formål SOSI-kode 

BFR 19 Fritidsbebyggelse 1120 

BFR 20 Fritidsbebyggelse 1120 

BFR 21 Fritidsbebyggelse 1120 

BFT 12 Fritids- og turistformål 1170 

BFT 13 Fritids- og turistformål 1170 

BFT 14 Fritids- og turistformål 1170 

BKB 03 Kombinert formål 1800 

BIA 14 Idrettsanlegg 1400 

SPA 12 Parkering 2080 

VS 11 Småbåthavn 6230 

 

Fritidsbebyggelse (1120) 

BFR 19 – Fritidsbebyggelse (1120) 

Forslag 1: 

Beliggenhet: Leirbukt 35/17 

Forslagsstiller: Solbjørg K. Nilsen og 

Margoth Hallen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: 18,5 dekar 

 

Forslag 2: 

Beliggenhet: Leirbukt GBR 35/33  

Forslagsstiller: Sten-Vidar Nikkinen  

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

16 tomter. 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 10,5 dekar 

 

 

Foreslått areal i innspill1. 

35/33 

35/1

7 

 Foreslått areal i innspill 2. 
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Vurdering 1: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG, men løsmassekartet til NGU viser bart fjell, hvor 

mer enn 50% av arealet er fjell i dagen. Planområdet ligger i kystsonen og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 5 Liten teig, men grei arrondering og svak helning. Godt 
lokalklima.  

Overflatedyrka (AR5) 6  Liten teig, men grei arrondering og svak helning. Godt 
lokalklima. 

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  5 Furu, lav bonitet og til dels impediment. Lite areal pga 
topografi og arrondering.  

Lauvskog 2 Kantsone mot sjø.  

Annet areal 6 Gårdstun, strandeng 

Tiltaket påvirker jordbruksareal. Arealene er små, men driftsforholdene er greie. Området er 

sørvendt og har godt lokalklima. Det er ikke næringsmessig jordbruk i bygda.  

 

Reindrift: Arealet er bygdenært og omfatter i hovedsak innmark. Konsekvensene for reindrifta er 

små.  

Andre Forhold: Det er bygd ut mange hytter i området, og forslaget kan betraktes som en 

videreutvikling av eksisterende felt med fritidsbebyggelse. Dersom utbyggingen samles her kan det 

motvirke nedbygging av viktig areal andre plasser.  
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Vurdering 2: 

Samfunnssikkerhet: Planområdet ligger under MG. Løsmassekartet viser bart fjell for planområdet 

på oversiden av veien, og bart fjell og tykke strandavsetninger for planområdet i strandsone. Det må 

derfor foretas geotekniske vurderinger av området ved strandsone før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres.  Planområdet ligger i strandsone og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. Pr. i dag går det en kraftlinje tett inntil 

planområdet på oversiden av veien. Det må innhentes opplysninger om spenning i kV med tilhørende 

byggeforbudssone fra eier av linje på tiltaksnivå, iht. NRPA brosjyre: Bolig nær høyspent. 

Natur og miljø: Området på nedsiden av veien ligger i nærhet til utvalgte naturtype Slåttemark og 

viktig naturtype Slåttemark. Berører for øvrig ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua 

eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene 

til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 5  Del av en teig med overflatedyrka areal på 10 dekar. 
Svak helling. Godt lokalklima.  

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  5 Furu, lav bonitet. Lite areal pga topografi og arrondering. 

Lauvskog 0  

Annet areal 1 Strandeng 

Tiltaket påvirker jordbruksareal. Arealene er små, men driftsforholdene er greie. Området er 

sørvendt og har godt lokalklima. Det er også annet jordbruksareal som grenser til omsøkte areal. 

Tiltaket vil kunne føre til driftsmessige ulemper for disse arealene. Teigene er relativt små. Det er 

ikke næringsmessig jordbruk i bygda.  

 

Reindrift: Konsekvensene for reindrifta er små. Arealet er bygdenært og omfatter innmark og et lite 

areal med skog som ligger inntil innmark og bebyggelse.  
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Andre Forhold: Det er bygd ut mange hytter i området og naboeiendommen i vest har også søkt om 

et felt for fritidsbolig, og forslaget kan betraktes som en videreutvikling av eksisterende felt med 

fritidsbebyggelse. Dersom utbyggingen samles her kan det motvirke nedbygging av viktig areal andre 

plasser. Det er også søkt dispensasjon fra gammel plan for fradeling av to hyttetomter på den dyrka 

marka mot nord-øst. I skrivende stund er ikke utfallet av denne avgjort.    

Konklusjon: 

Forslagene tas med, men reduseres til oversiden av veien, og sees i sammenheng hverandre og skal 

inngå i felles reguleringsplan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge. 

 

 Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål.  
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BFR 20 – Fritidsbebyggelse 

(1120) 

Beliggenhet: Toppelbukt/Leirbukt 

GBR 35/4 

Forslagsstiller: Geir Harald Johnsen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 24,4 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget 

ligger under MG, men 

løsmassekartet til NGU viser bart 

fjell, hvor mer enn 50% av arealet er 

fjell i dagen. Planområdet ligger i 

kystsonen og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og 

stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved 

utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket vil ligge synlig til lokalt. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

 

 

 

 

 

Fritidsbebyggelse 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5)    

Overflatedyrka (AR5)    

Innmarksbeite (AR5)    

Dyrkbart areal (DMK)   

Barskog  15 Furu på lav bonitet. Grunnlendt og eksponert.  

Lauvskog   

Annet areal 9 Fjell i dagen, bratt 

Tiltaket påvirker skogressurser, men arealet ligger på en haug, og er dermed noe eksponert for vind. 

Driftsveien er kort og driftsforholdene er relativt gode. Arealet er betydelig fragmentert av 

eksisterende tomter.   

Reindrift: Arealet er bygdenært og ligger på et nes som i stor grad er avskåret av bebyggelse.  

Andre Forhold: Tiltaket ligger på en haug og vil bli synlig i landskapet.  

Konklusjon: 

Forslag tas med, men reduseres vekk fra sjøen og 100 meters beltet.  

 

 Areal nede til høyre er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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BFR 21 – Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Naviteidet. GBR 36/16. 

Forslagsstiller: Bjørn Harald Reiersen  

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

16 tomter. 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 28,7 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Forslaget ligger i 

aktsomhetsområde for snø- og 

steinskred. Reell fare for snø- og 

steinskred må undersøkes før plan 

sendes på høring, og ev. sikringstiltak 

må dokumenteres. 

Natur og miljø: Området berører ikke 

trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte 

kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om 

naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket vil ligge høyt i lia og vil således være synlig. Bevaring av skog og annen vegetasjon 

hensynstas. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

 

 

 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 4   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  24 Furu på lav bonitet og til dels impediment. Mye 
grunnlendt mark med fjell i dagen. Kupert, men kort 
driftsvegavstand.  

Lauvskog 0  

Annet areal 0  

Jordbruket berøres negativt. Arealet omfatter deler av en teig med overflatedyrka mark med samla 

areal på 23 dekar og gode driftsforhold. Jordbruksarealene i området er relativt små og fragmentert 

og det drives ikke næringsmessig jordbruk i bygda i dag. Arealet er likevel drivverdig og tiltaket har 

omfatter drivverdig areal og kan føre til driftsmessige ulemper på gjenværende areal.  

Skogressurser berøres også negativt.  

Reindrift: Området er registrert som sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er bygdenært og relativt 

lite. Tiltaket har noe negative konsekvenser for reindrift.  

Andre Forhold: Det er bygd ut mange hytter i området, og forslaget kan betraktes som en 

videreutvikling av eksisterende felt med fritidsbebyggelse. Dersom utbyggingen samles her kan det 

motvirke nedbygging av viktig areal andre plasser.  

Konklusjon: 

Forslag tas med. Det stilles krav til dokumenterte skredvurderinger med ev. avbøtendetiltak 

 

 Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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BFR 22 – Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Naviteidet GBR 36/25 

Forslagsstiller: Jan Malvin Iversen  

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 42 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under 

MG. Løsmassekartene viser at området ligger på 

en stor og tydelig skredvifte med elveavsetninger.  

Det må foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet 

ligger i kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, 

springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare 

eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte 

kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen 

trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene 

til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Området ligger eksponert med intakt strandsone. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  30 Furu på lavbonitet. God jorddybde 

Lauvskog 0  

Annet areal 30 Lyngmark og strandeng med spredt skog. Kort driftsveg, 
noe bratt.  

Skogressurser berøres negativt, men det er et avgrensa areal.  

 

Reindrift: Arealet er definert som sommerbeite i reindriftskartet, men arealet er bygdenært og ligger 

på nedsida av vegen. Det er også mye fritidsbebyggelse og campingplass like ved.  

Andre Forhold: Det er bygd ut mange hytter i området, og forslaget kan betraktes som en 

videreutvikling av eksisterende felt med fritidsbebyggelse. Dersom utbyggingen samles her kan det 

motvirke nedbygging av viktig areal andre plasser.  

Konklusjon: 

Areal reduseres noe, men tas med i plan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.  

Konklusjon etter merknadsbehandling: 

Tas ut av plan. 
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Kombinert formål (1800) 

BKB 03 – Kombinert formål (1800) 

Beliggenhet: Naviteidet GBR 36/25 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune  

Foreslått formål: Kombinert formål (1800) 

 (Fritidsbebyggelse og Fritids- og turistformål (1120/1170)) 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 58 dekar 

Etter politisk vurdering 22.03.17 tas innspillet igjen inn i planen. 

Navitfoss camping må på sikt ha mulighet for å utvide bedriften. 

Tidligere innsigelser til innspillet kom inn på grunn av blant annet 

inngrep i en ellers uberørt strandsone. Det er allerede bygget 

småbåthavn i Indre Navit, noe som gjør at område ikke er helt 

uberørt. For å kunne gi Navit camping mulighet til å utvide driften 

opprettholdes dette innspillet, men deler av området ned mot 

sjøen tas ut.  

Da området i tilknytning til dette innspillet allerede benyttes til fritidsbebyggelse vil ikke en utvidelse 

virke skjemmende for området.  

Området ned mot elveutløpet forblir LNFR-området. 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Løsmassekartene viser at området ligger på en 

stor og tydelig skredvifte med elveavsetninger.  Det må foretas geotekniske vurderinger av området 

før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i kystsonen 

og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og 

skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 



126 
 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  30 Furu på lavbonitet. God jorddybde 

Lauvskog 0  

Annet areal 30 Lyngmark og strandeng med spredt skog. Kort driftsveg, 
noe bratt.  

Skogressurser berøres negativt, men det er et avgrensa areal.  

 

Reindrift: Arealet er definert som sommerbeite i reindriftskartet, men arealet er bygdenært og ligger 

på nedsida av vegen. Det er også mye fritidsbebyggelse og campingplass like ved.  

Andre Forhold: Det er bygd ut mange hytter i området, og forslaget kan betraktes som en 

videreutvikling av eksisterende felt med fritidsbebyggelse. Dersom utbyggingen samles her kan det 

motvirke nedbygging av viktig areal andre plasser. 

 

Fritids- og turistformål (1170) 

BFT 12 – Fritids- og turistformål 

(1170) 

Beliggenhet: Toppelbukt/Leirbukt. 

GBR 35/4 

Forslagsstiller: Geir Harald Johnsen 

Foreslått formål: Fritids- og 

turistformål 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 16 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger nedenfor MG. Løsmassekartet til NGU viser tykk 

strandavsetning med tykkelse på mer enn 0,5. Den kan ligge over berggrunn, men også over andre 

sedimenter hvor det kan forekomme leire. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i 

kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på 

funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Fritids- og turistformål 

 Foreslått areal i innspill. 
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Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket vil være eksponert på neset som stikker ut.  

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 8  Del av en teig på ca. 30 dekar med dyrka mark fordelt på 
to eiendommer. Svak helning og gode driftsforhold.  

Overflatedyrka (AR5) 4  Henger sammen med den fulldyrka marka.  

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 2 Skog, lite aktuelt å dyrke. 

Barskog  1 Furu på lav bonitet. Enkle driftsforhold. Skogen er 
fragmentert av tomter.  

Lauvskog 2 Lav bonitet og til dels impediment. Lite drivverdig.  

Annet areal 0  

Tiltaket berører drivverdige jordbruksareal og har dermed negativ konsekvens for landbruket både 

med tanke på areal som omdisponeres og mulige driftsmessige ulemper på gjenstående areal.  Det er 

ikke næringsmessig jordbruk i bygda i dag.   

Reindrift: Arealet er bygdenært og ligger på et nes som i stor grad er avskåret av bebyggelse.  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslag tas med.  Den faglige vurderingen innstilte på å reduseres vekk fra sjøen og 100 meters- 
beltet. Under førstegangsbehandling i planutvalget ble det konkludert med at innspillet ikke skulle 
endres i forhold til innspill fra søker. Det stilles krav til dokumentert fagkyndig vurdering av 
grunnforhold, samt ev. avbøtende tiltak.  
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BFT 13 – Fritids- og turistformål 

(1170) 

Beliggenhet: Naviteidet. GBR 36/16. 

Forslagsstiller: Bjørn Harald Reiersen  

Foreslått formål: Fritids- og turistformål 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 4,5 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger 

under MG. Det må derfor foretas 

geotekniske vurderinger av området før 

plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. 

Planområdet ligger i kystsonen og vil 

berøres av havnivåstigning, springflo og 

stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon 

på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tilgrensende områder er allerede utbygd og denne utbyggingen vil i liten grad påvirke 

landskapet ytterligere. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 4  I stor grad innebygd av hytter og oppdelt av veg til naust 
og brygge, og er lite egna som beite.  

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 1  

Arealet ligger inne i et regulert hyttefelt og arealet egner seg ikke til jordbruksformål lenger. 

Reindrift: Det er ikke reindriftsinteresser på dette arealet. Det er innmark og innebygd av hytter.  

Andre Forhold: Området er omfatta av reguleringsplan. Formål LNF.  

Konklusjon: 

Forslag tas med. Det stilles krav til dokumenterte vurderinger av grunnforhold, havnivåstigning, 

springflo, stormflo, samt ev. avbøtende tiltak.   

 

Areal lengst til høyre er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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BFT 14 – Fritids- og turistformål (1170) 

Beliggenhet: Naviteidet GBR 36/42 

Forslagsstiller: Jan Malvin Iversen  

Foreslått formål: Fritids- og turistformål; 

service-hus, caravanpark, utleiehytter, sjøbuer, 

båtplasser, molo, kai/brygger.  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under 

MG. Det må foretas geotekniske vurderinger 

av området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. Fare for 

flom, erosjon og isgang i forbindelse med Navit 

elva må vurderes og dokumenteres, samt evt. 

avbøtende tiltak. Planområdet ligger i 

kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, 

springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Det er registrert 

en observasjon av fiskemåke som er kategorisert nært truet. For øvrig andre ingen trua eller sårbare 

arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener 

at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Området på nedsiden av fylkesveien er eksponert. Lokallandskapet med elva og 

strandområdene representerer høy verdi.  

Kulturminner: Det er registrert et kulturminne innenfor området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Området omfatter bosettings og aktivitetsområde fra yngre steinalder. Det er registrert to hustufter. 

Området er markert som hensynssone i plankartet.  

 

 Opprinnelig foreslått areal. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  25 Arealet på oversida av vegen benyttes som 
campingplass. Arealet på nedsida av vegen er lite og har 
dårlig arrondering. Arealene er lite drivverdig.   

Lauvskog 0  

Annet areal 20 Lyngmark og strandeng.  

Tiltaket berører skogbruksinteresser, men konsekvensene er små.  

Reindrift: Reindriftsinteressene er små. Det er mye ferdsel i strandsonen og arealet på oversida 

benyttes til camping og fritidsformål.  

Andre Forhold: Området ned mot sjøen ved elveosen benyttes mye til friluftsformål og rekreasjon. 

En utbygging vil virke privatiserende. Det er planlagt parkering i forbindelse med innfallsport til 

Landskapsvernområdet i Navitdalen ved avkjøringa på nedsida av vegen. Det er mye 

fritidsbebyggelse og campingplass i området. Dersom utbyggingen samles her kan det motvirke 

nedbygging av viktig areal andre plasser.  

Konklusjon: 

I den faglige vurderingen var det konkludert med at arealene på nedsiden av fylkesvegen ikke var tatt 

med. Under førstegangsbehandling i formannskapet ble det konkludert med at hele det foreslåtte 

arealet tas med. Friluftsinteresser i tilknytning til elveutløp samt kulturminner må sikres i 

detaljplanlegging. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.   

Konklusjon etter 1. gangs merknadsbehandling:  

Området på sjøsiden av veien utgår pga. 

innsigelse fra Fylkesmannen, samt vurdering av 

landskap om områdets lokale verdier for 

allmennheten, som er høye.  
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Idrettsanlegg (1400) 

BIA 14 – Idrettsanlegg (1400) 

Beliggenhet: Gamle Navit fyllplass. GBR 

35/1 og 35/1/6. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg 

Foreslått formål: Idrettsanlegg 

(Motocross) 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: 48,4 daa  

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Nærmere 

vurderinger og hensyn til 

grunnforurensning må tas ved 

utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke 

trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte 

kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Det er registrert tre arter av særlig stor 

forvaltningsinteresse i myrområdet i nærheten, blåstrupe, gråtrost og sivhøne, jf. Artskart 

(14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene 

til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

 

 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 48 Nedlagt søppelfylling 

Tiltaket fører ikke til negative konsekvenser for landbruksinteressene. Arealet omfatter nedlagt 

søppelfylling. Arealet rundt består av furuskog. Tiltaket vil ikke føre til driftsmessige ulemper for 

omkringliggende skog.  

Reindrift: Arealet er definert som sommerbeite i reindriftskartet. Tiltaket vil trolig ikke ha vesentlige 

konsekvenser for reindrift da det er avgrensa til gammel søppelfylling som er inngjerda. Det vil bli 

noe økt ferdsel og aktivitet, men neppe i områdene utenfor anlegget. Støy fra motorsport vil kunne 

høres fra reindriftsboliger på Naviteidet, men avstanden blir mer enn 1 km. 

Andre Forhold: Området ligger i en skogkledd dal med lite bebyggelse og kan derfor egne seg til 

formålet. Nærmeste bolig/fritidsbolig ligger ca. 1 km unna. Siden det er ei gammel søppelfylling må 

egnetheten vurderes nærmere ved detaljplanlegging og det må tas særlig hensyn til 

forurensningsfare og setninger.  

Konklusjon: 

Forslag tas med i plan. Ved opparbeidelse av motocrossbane må det tas hensyn til 

grunnforurensning. Det kan ikke graves i bakken, men heller fylles på med masser.  

 

 Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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Parkering (2080) 

SPA 12 – Parkering (2080) 

Beliggenhet: Toppelbukt 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: - 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: 2,3 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Tiltak ligger under MG, det 

må derfor fortas grunnvurderinger og vurdering 

av område stabilitet. 

Natur og miljø:  

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  2 Furuskog på lav bonitet. Gode driftsforhold, men 
fragmentert av bebyggelse og veier. 

Lauvskog 0  

Annet areal 0  

Tiltaket berører verdifulle skogareal, men tiltaket er lite og omfatter utkanten av skogarealene. 

Konsekvensene er derfor små.   

 

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er lite og bygdenært, så 

tiltaket vil ikke føret til økt fragmentering. Bedre tilrettelegging kan føre til økt ferdsel i 

beiteområdene og kan dermed få en indirekte konsekvens for reinens områdebruk. Området er 

skogkledd og strekt kupert, så denne effekten blir trolig av liten betydning.   

Andre Forhold: My brukt friluftsområde fra ende vei og utover. Traktorvei ut til Lillestraumen starter 

her. 

Konklusjon: 

Areal tas med i plan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.   

Areal som foreslås tatt med i plan. 
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Småbåthavn (6230) 

VS 11 – Småbåthavn (6230) 

Beliggenhet: Toppelbukt/Leirbukt. 

GBR 35/4 

Forslagsstiller: Geir Harald Johnsen 

Foreslått formål: Småbåthavn 

Dagens Formål: Område for 

flerbruk. Akvakultur ikke tillatt. 

Arealstørrelse: Foreslått 5 dekar. 

Avsatt 9 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Grunnforhold og evt. avbøtende tiltak må vurderes og dokumenteres. 

Planområdet ligger i kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og avbøtende tiltak skal gjøres ved utarbeidelse av detaljplan.   

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal  Sjøareal 

Tiltaket grenser til dyrka mark og må ses i sammenheng med foreslått arealbruk på land.  

Småbåthavn 

 Foreslått areal i innspill. 
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Reindrift: Tiltaket omfatter sjøareal, men må ses i sammenheng med foreslått arealbruk på land.  

Andre Forhold: Det er svært grunt. I de faglige vurderingene var det foreslått å flytte området 

vestover pga. dybdeforholdene.      

Konklusjon: 

Forslag tas med i planen. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge. 

 

 Delområde: Kvænangsbotn – Sekkemo 
 

Kode for formålsflate Formål SOSI-kode 

B 28 Boligbebyggelse 1110 

BOP 29 Offentlig- eller privat tjenesteyting 1160 

BOP 30-31 Offentlig- eller privat tjenesteyting 1160 

BFT 08 Fritids- og turistformål 1170 

BFT 09 Fritids- og turistformål 1170 

BFT 10 Fritids- og turistformål 1170 

BFT 18 Fritids- og turistformål 1170 

BRU 12 Råstoffutvinning 1200 

BN 29 Næringsbebyggelse 1300 

BN 30 Næringsbebyggelse 1300 

BAB 13 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg  1500 

BUT 01 Uteoppholdsareal 1600 

SPA 07 Parkering 2080 

SPA 08 Parkering 2080 

SPA 09 Parkering 2080 

SPA 10 Parkering 2080 

SPA 11 Parkering 2080 

L 34-39 LNFR 5100 

SHA 02 Havn 2040 

SHA 03 Havn 2040 
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Boligbebyggelse (1110) 

B 28 – Boligbebyggelse (1110) 

Forslag 1: 

Beliggenhet: Kvænangsbotn: GBR 33/27, 

33/1/25, 33/32, 33/1/24, 33/1, 33/1/23, 

33/1/10. 

Forslagsstiller: Forslagsstiller: Kjækan og 

Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: Boligbebyggelse 

Dagens Formål: Boligbebyggelse, 

Senterfunksjoner, Industri og LNF-B. 

Arealstørrelse: foreslått ca. 255 dekar. Avsatt 

36 dekar.  

 

 Forslag 2: 

Beliggenhet: Kvænangsbotn. GBR 33/1, 

33/1/5, 33/1/6, 33/1/10, 33/1/18, 33/1/21, 

33/1/23, 33/1/24, 33/1/25, 33/1/26, 

33/1/29, 33/31, 33/32, 33/27.  

Forslagsstiller: Statskog SF 

Foreslått formål: Boligbebyggelse og LNFR 

spredt bolig 

Dagens Formål: Boligbebyggelse, LNF-B, 

Senterfunksjoner. 

Arealstørrelse: Foreslått ca. 70 dekar. Avsatt 36 dekar. 

 

Vurdering 1: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Pr. i dag går det en 

kraftlinje i del av planområdet. Det må innhentes opplysninger om spenning i kV med tilhørende 

byggeforbudssone fra eier av linje på tiltaksnivå, iht. NRPA brosjyre: Bolig nær høyspent. Nærhet til 

Njemenjàikojohka med hensynssone. Fare for flom, erosjon og isgang må vurderes og dokumenteres, 

samt evt. avbøtende tiltak.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

 Foreslått areal i innspill. 

Foreslått areal i innspill. 
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sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som middels da bare 

mindre deler av foreslått areal er utbygget per i dag, og forslaget omfatter store arealer som er 

relativt lite påvirket av eksisterende tiltak. Det er i hovedsak skogsarealer som vil gå tapt. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Avhengig av hvordan området bygges ut vil det ha ulik påvirkning på landskapet sett i 

forhold til dagens situasjon. Påvirkningen vil ansees som stor dersom hele det foreslåtte arealet 

bygges ut til boligbebyggelse. Denne påvirkningen kan oppleves både positivt og negativt. Positivt 

dersom det skaper liv i bygda gjennom flere fastboende.  

Kulturminner: Det er registrert to kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

Landbruk: 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 10  

Barskog  Ca. 240 Furu på lav bonitet. Flat grusmo. Svært gode 
driftsforhold. Kort driftsvegavstand. Arealet er noe 
fragmentert av fylkesveg og boliger og fritidsbolig.  

Lauvskog 0  

Annet areal Ca.15 Boliger og fritidsboliger. 

Tiltaket berører svært viktige skogareal.  

 

Reindrift: Mange reindriftsutøvere har sommerbolig i området. I reindriftskartet er deler av arealet 

markert som vår og sommer beite. Hele området benyttes av reinen i perioder.  

Andre Forhold: - 

Vurdering 2: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Nærhet til 

Njemenjàikojohka med hensynssone. Fare for flom, erosjon og isgang må vurderes og dokumenteres, 

samt evt. avbøtende tiltak.  
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Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav. Dette 

begrunner vi med at store seler av foreslått areal er berørt av eksisterende tiltak, og ubebygdearealer 

ligger i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelses og teknisk infrastruktur som veier. Arealet 

fremstår som en mindre utvidelse av eksisterende boligområde. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Påvirkningen på landskapet i området slik det oppleves i dag vurderes som relativt lav da 

forslaget representerer en utvidelse som er direkte tilknyttet eksisterende bebyggelse. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

Landbruk: 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  40 Furu på lav bonitet. Flat grusmo. Svært gode 
driftsforhold. Kort driftsvegavstand. Arealet er noe 
fragmentert av fylkesveg og boliger og fritidsbolig. 

Lauvskog 0  

Annet areal 30 Boligtomter, vei og annet opparbeidet areal 

Tiltaket berører viktige skogareal.  

Reindrift: Flere reindriftsutøvere har sommerbolig i området. I reindriftskartet er deler av arealet 

markert som vår og sommer beite. Hele området benyttes av reinen i perioder. 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Store deler av forslag 1 ivaretas av eksisterende og ledige arealer i gjeldene arealdel. Deler av 

forslaget sees i sammenheng med delvis overlappende forslag fra Statskog SF og avsettes som en 

naturlig utvidelse av nåværende boligområde og i direkte tilknytning til eksisterende veier i området. 

Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.  
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Forslag 2 tas med, og sees i sammenheng med forslag fra grendeutvalget. Området avsettes som en 

naturlig utvidelse av nåværende boligområde og i direkte tilknytning til eksisterende veier i området. 

Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.   

Begge forslagene må ta hensyn til eksisterende vannledning og strøm. 

 

Gult areal nederst foreslås avsatt i plan. 

Merknadsbehandling: 

Området flyttet ut av dambruddsone (rød skravur).
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Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 

BOP 29 – Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 

Beliggenhet: Kjækan skole 

Forslagsstiller: - 

Foreslått formål: - 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på avsmeltingsmorene. Det ligger ikke i 

aktsomhetssone for snøskred og steinsprang, og heller ikke i jord- og flomskredsone. 

Natur og miljø: Området er utbygd til formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees ikke for å 

være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Stadfesting av eksisterende tiltak i plan.  

 

 Areal som foreslås tatt med i plan. 
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BOP 30-31 – Offentlig eller privat 

tjenesteyting (1160) 

Beliggenhet: Kvænangsbotn. GBR 33/1, 

33/1/19. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg 

Foreslått formål: Offentlig- eller privat 

tjenesteyting (Grendehus/Kventun) 

Dagens Formål: Senterfunksjoner, LNF-B 

og boliger 

Arealstørrelse: Foreslått 9,5 daa. Avsatt 7,8 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i 

tilknytning til kystsonen og vil kunne berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som lav. Foreslått formål 

Ansees for å være en mindre utvidelse av eksisterende planformål og bebyggelse. Deler av arealet 

benyttes i dag til vei, parkeringsplass og noe av området er tilrettelagt med bord, benker og bålplass, 

alt i direkte tilknytning til eksisterende grendehus. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  6 Furuskog på lav bonitet. Små areal mellom bebyggelse 
og sjø/dyrka mark. Ikke av verdi for skogbruket.  

Lauvskog 0  

Annet areal 3 Bebyggelse, parkering, vei. 

Tiltaket berører ikke skogbruksinteresser. Arealet grenser til viktig dyrka mark, men planlagt tiltak vil 

trolig ikke medføre driftsmessige ulemper. Det bør likevel settes av en buffersone med skog mot 

jordbruksarealet.   

Reindrift: Tiltaket påvirker ikke reindriftsinteresser dersom det ikke hindrer reinens vandring langs 

sjøen.  Arealet er bygdenært og omgitt av bebyggelse, vei og dyrka mark. Arealet har ikke særskilt 

status i reindriftskartet.   

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslag tas med. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.  

 

 Mørk rosa arealer foreslås avsatt i plan. 
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Fritids- og turistformål (1170) 

BFT 08 – Fritids- og turistformål (1170) 

Beliggenhet: Kjækan GBR 30/31, 30/32 og 30/3 

Forslagsstiller: Nord Troms Hytteferie DA 

v/Geir Klemet Hætta 

Foreslått formål: Fritids- og turistformål 

Dagens Formål: LNF-A 

Arealstørrelse: 19,5 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under 

MG. Det må derfor foretas geotekniske 

vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Planområdet ligger i tilknytning til kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. 

Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av 

detaljplan. Det må tas hensyn til Kjækanelva med tilhørende hensynssone. Fare for flom, jord- og 

flomskred i tilknytning til Kjækanelva må vurderes og dokumenteres, samt ev. avbøtende tiltak.   

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som lav. Arealet er i stor 

grad utbygget til formålet per i dag. Eksisterende utbygginger innen foreslått areal har et større 

omfang enn det som vises på kartutsnittet over/under. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket ligger i allerede utbygd område, og landskapet vil ikke påvirkes i særlig grad.  

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  5 Furu på lav bonitet. Omfatter utkanten av et skogareal 
med relativt lite areal avgrensa av grustak, veg, kraftlinje 
og bebyggelse.  

Lauvskog 0  

Annet areal 12 Bebyggelse, veg og annen opparbeidet areal.  

Tiltaket påvirker drivverdig furuskog. Arealet er likevel av relativt liten verdi for landbruket. Arealet er 

sterkt fragmentert av bebyggelse og anlegg.  

 

Reindrift: Øvre del av arealet er markert som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er 

bygdenært og strekt fragmentert av bebyggelse og anlegg og er ikke av verdi for reindrifta i dag. En 

omfattende turistsatsing kan føre til øk ferdsel i viktige beiteområder lenger oppe i terrenget.  

Andre Forhold: Under førstegangsbehandling i formannskapet ble arealet justert helt ut til elva i tråd 

med dispensasjon som er nylig er gitt til formålet.  

Konklusjon: 

Forslag tas med i plan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.  

 

Areal som foreslås avsatt i plan. 
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BFT 09 – Fritids- og turistformål 

(1170) 

Beliggenhet: Løkvik. GBR 35/6 

Forslagsstiller: Lene O. og Trygve 

Enoksen 

Foreslått formål: Kombinert bebyggelse 

og anleggsformål (boligbebyggelse/ 

fritids- og turistformål) 

Dagens Formål: LNF-A 

Arealstørrelse: Foreslått 71,2 dekar. 

Avsatt 27,9 dekar.  

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger 

under MG. Løsmassekartet marin strandavsetninger.  Det må derfor foretas geotekniske vurderinger 

av området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i 

tilknytning til kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (3.11.2015). Gaupe (sårbar), 

fiskemåke (nær truet), tyvjo (nær truet), sjøorre (nær truet), alke (sårbar) og teist (sårbar) er 

registrert i nærheten av foreslått areal. Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor området, 

jf. Artskart (3.11.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området 

oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav. Tiltaket 

legges i direkte tilknytning til eksisterende vei. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

 

 

 

Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk: 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0 Grenser til dyrka mark. 

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  55 Furuskog på lav bonitet, Økende lauvinnblanding i nedre 
del. Noe kupert og varierende jorddybde og noe berg i 
dagen. Middels driftsforhold. 

Lauvskog 15  

Annet areal 0  

Tiltaket berører viktig skog. Arealene er relativt små. Tiltaket grenser til drivverdig dyrka mark og kan 

medføre driftsmessige ulemper. Formålet er i hovedsak utleievirksomhet og de driftsmessige 

ulempene knytta til nærheten til jordbruksareal vil kunne holdes på et lavt nivå når eier av 

landbrukseiendom har eiendomsrett på slike enheter.     

Reindrift: Arealet er definert som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er knytta til vei, 

innmark og eksisterende bebyggelse, og vil ikke føre til vesentlig tap av beiteområde, men det vil 

kunne begrense reinens vandring ut mot Løkviknesset.  

Andre Forhold: Det er et politisk ønske å ikke blande områder for bolig og fritidsbolig.  Tiltaket kan ha 

et vesentlig næringspotensiale dersom det baseres på utleieenheter.  

Konklusjon: 

Området reduseres til et mindre areal langs med gårdsvegen settes av med formål fritid og turist. 

Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge. 

 

Areal som foreslås avsatt i plan. 
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BFT 10 – Fritids- og turistformål 

(1170) 

Beliggenhet: Bjørkenes camping 

Forslagsstiller: - 

Foreslått formål: - 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Tiltaket ligger under 

marin grense på elveavsetninger. 

Natur og miljø: Området er utbygd til 

formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 

8-12 ansees ikke for å være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. 

  

 Areal som foreslås tatt inn i plan. 
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BFT 18 – Fritids- og turistformål (1170)        

Beliggenhet: Kjækan 

Forslagsstiller: Ole Ronni Henriksen og Margaritha Gildhof 

Bakgrunn: Tiltaket gjelder endring av reguleringsplan H910_7 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på 

marine avsetninger. Det ligger ikke i aktsomhetssone for 

snøskred og steinsprang, heller ikke i jord- og flomskred sone. 

Natur og miljø: - 

Landskap: Området er allerede sterkt bebygd.  

Reindrift: Berøres ikke direkte. Men alle tiltak fører til økt ferdsel i områdene rundt. 

Landbruk og skogbruk: Berøres ikke. 

Kulturminner: Ingen kjente kulturminner registrert. 

 

Konklusjon etter 1. gangs merknadsbehandling 

Omregulering av BFT 18 kreves.   

 

BFT 18 
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Råstoffutvinning (1200) 

BRU 12 – Råstoffutvinning 

(1200) 

Beliggenhet: Kjækan GBR 30/3 

Forslagsstiller: Svein 

Tømmerbukt 

Foreslått formål: 

Råstoffutvinning (utvidelse av 

eksisterende grustak på inntil 

10.000 m3). 

Dagens Formål: LNF-A  

Arealstørrelse: Foreslått 3,7 

dekar (kun utvidelse). Avsatt 18 

dekar (hele grustaket). 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Godt under <50% av areal for utvidelse ligger over MG. MG er satt med noe 

usikkerhet. Det må derfor foretas grunnvurderinger og vurdering av områdestabilitet ved 

utarbeidelse av detaljplan. Aktsomhetsområde for snø- og steinsprang berører eksisterende del av 

massetak, men ikke utvidelse. Det må fortas vurdering av reell skredfare for hele området.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav. 

Forslaget er i utgangspunktet en mindre utvidelse av et eksisterende grustak. Da grustaket ikke 

tidligere er tatt med i plan med egen formålsflate tas også eksisterende grustak med i foreslåtte 

formålsflate. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  4 Furu på lav bonitet. Omfatter utkanten av et skogareal 
med relativt lite areal i bratt terreng.  

Lauvskog 0  

Annet areal 14 Eksisterende grustak.  

Tiltaket påvirker drivverdig furuskog. Arealet er likevel av relativt liten verdi for landbruket. Arealet er 

sterkt fragmentert av bebyggelse og anlegg.  

 

Reindrift: Området er markert som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Tiltaket medfører ikke 

vesentlig tap av areal. Det er etablert et grustak der i dag. En utvidelse vil neppe føre til økt 

forstyrrelse av reinen.  

Andre Forhold: Det er et eksisterende grustak i dag og planen er å utvide dette. Grustaket er relativ 

nært bebyggelse. Dette kan medføre støv og støyplager.  

Konklusjon: 

Forslag tas med. Det stilles krav til reguleringsplan. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til 

følge.  

 

Areal som foreslås avsatt i plan. 
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Næringsbebyggelse (1300) 

BN 29 – Næringsbebyggelse (1300) 

Beliggenhet: Kvænangsbotn. GBR 33/1, 

34/1. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg 

Foreslått formål: Næringsbebyggelse 

(industri) 

Dagens Formål: Industri og LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått 23,9 dekar. 

Avsatt 18 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav. Foreslått 

areal ligger i direkte tilknytning til flere eksisterende veier og økosystemene er påvirket av dette fra 

før. Det ligger også et tidligere steinuttak rett øst for forslaget som påvirket økosystemet i området.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 



154 
 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  19 Furuskog på lav bonitet. Grusmoer. Noe fragmentert av 
kraftlinjer, veier og bebyggelse.   

Lauvskog 0  

Annet areal 4 Åpen grasmark, benyttet som lagerplass for sagbruket. 

Tiltaket påvirker verdifulle skogareal, men det ligger i utkanten mot fylkesvegen.  

Reindrift: Den øvre delen er markert som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er 

bygdenært og tiltaket vil i liten grad påvirke reindriftsinteressene.  

Andre Forhold: Store deler av arealet ligger inne i gjeldende plan som næringsareal. Arealet bør 

tilpasses kraftlinja og som passer området. Området er startpunkt for skogsveier som benyttes som 

skiløyper i vintersesongen.  

Konklusjon: 

Forslag tas med men reduseres av hensyn til friluftsinteresser. Deler av arealet ligger inne i gjeldene 

arealdel som næringsareal og nytt areal er derfor bare 6,3 dekar. Samlet areal sør for FV 367 er 19,7 

dekar. Justert areal gir en bedre arrondering enn areal i gjeldene plan. Samfunnssikkerhetsmessige 

forhold må tas til følge. 

 

 Mørk lilla areal til høyre foreslås avsatt i plan 
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BN 30 – Næringsbebyggelse (1300) 

Beliggenhet: Gardelvågen. GBR 33/1, 

33/49, 33/50, 33/37, 33/17, 33/17/1, 

33/45, 33/15, 34/1. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg 

Foreslått formål: Næringsbebyggelse 

(industri) 

Dagens Formål: LNF-B, Industri 

Arealstørrelse: Foreslått 179 dekar. 

Avsatt 36,2 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av næringsbebyggelse eller industri forebygge utslipp av 

forurensende stoffer til miljøet og tilgrensende vassdrag. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

 

 

 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  160 Furu på lav bonitet. Ca. 100 dekar omfatter flate 
grusmoer med gode driftsforhold. Resten av skogarealet 
er kupert og grunnlendt mark med fjell i dagen.  

Lauvskog 0  

Annet areal 20 Bebyggelse, kraftverk, vei og annet opparbeidet areal.  

Arealet nærmest kraftverket totalt 50 dekar ligger inne som næringsareal i gammel plan, men det er 

foreslått å ta i bruk nye områder utover dette. Tiltaket har store negative konsekvenser for 

skogressursene. De nye områdene omfatter areal med verdifull furuskog. 

Reindrift: Tiltaket berører relativt store areal med skogsbeiter i lavlandet. Den øvre delen er markert 

som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Det er tre sommerboliger for reindriftsutøvere i området. 

Andre Forhold: Det er ikke oppgitt hvilken næringsaktivitet som er tenkt her. 

Konklusjon: 

Forslag tas med men reduseres i forhold til skogbruksinteresser. Deler av foreslått areal dekkes av 

eksisterende næringsareal i gjeldene arealdel. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.

 

 Mørk lilla areal til høyre foreslås avsatt i plan. 
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse og annlegg (1500) 

BAB 13 – Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Løkvik. GBR 35/6 

Forslagsstiller: Lene O. og Trygve 

Enoksen 

Foreslått formål: Andre typer nærmere 

angitt bebyggelse og anlegg (2 arealer til 

vindmøller) 

Dagens Formål: LNF-A/LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått 16,2 + 22,9 dekar. Avsatt 11,1 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: I området er det ikke sikkerhetsmessige forhold som tilsier at plan ikke bør tas 

med. Plan vil ikke få negative konsekvenser for menneskers liv og helse, og heller ikke for 

eksisterende bebyggelse. Viser til retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg 

(under revidering).  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

 

 

 

 

 

 

Vindmøller 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  23 Furuskog på lav bonitet. Noe kupert og varierende 
jorddybde og noe berg i dagen. Middels driftsforhold. 

Lauvskog 0  

Annet areal 0  

Tiltaket berører viktige skogareal, men omfatter relativt lite areal.  

 

Reindrift: Arealet er definert som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er lite og knytta til 

vei, innmark og eksisterende bebyggelse, og vil ikke føre til vesentlig tap av beiteområde, men det vil 

kunne begrense reinens vandring ut mot Løkviknesset. 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslag tas med hvis det etableres små vindmøller hvor maks total effekt eller antall turbiner ikke 

overstiger konsesjonsgrensa i energiloven. ( 1MW/ 5 stk ). Samfunnssikkerhetsmessige forhold må 

tas til følge.  

 

 Areal som foreslås avsatt i plan. 
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Uteoppholdsareal (1600) 

BUT 01 – Uteoppholdsareal (1600) 

Beliggenhet: Kvænangsbotn. GBR 33/1 

og 34/1 

Forslagsstiller: Kjækan og 

Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: Uteoppholdsareal 

Lekeplass 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått 3,9 dekar. 

Avsatt 5 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Vurdering ansees 

som ikke nødvendig, da det ikke skal føre 

opp bygg på området. Hvis området rammes av flom, må det da vurderes sikkerhetstiltak som flom 

sikring eller avsperring av området.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

 

 

 

 

 

 

  Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 4 Planert område.  

 

Reindrift: Tiltaket berører ikke reindriftsinteresser.  

Andre Forhold: Forslaget omfatter opparbeidet område som tidligere har vært benyttet til 

fotballbane. En revitalisering av dette arealet vil kunne være et positivt element i bygda, særlig for 

barn og unge.  

Konklusjon: 

Tas med.  

 

 Areal som foreslås avsatt i plan. 
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Parkering (2080) 

SPA 07 – Parkering (2080) 

Beliggenhet: Nordbotn - Gerbetveien 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune  

Foreslått formål: Parkering 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: 1,2 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø:  

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 1 Eksisterende Snuplass på skogsbilveg og Furuskog. 

Tiltaket omfatter eksisterende snuplass på skogsveg. Plassen benyttes i dag til parkering for friluftsliv. 

Så lenge det ikke pågår skogsdrift har dette ingen konsekvens for landbruksinteressene. Det er likevel 

viktig at tilrettelegging med faste installasjoner ikke kommer i konflikt med funksjonen som snuplass 

eller mulighetene for framtidig opprustning og vedlikehold.    

Reindrift: Arealet er markert som vår- sommer og høstbeite i reindriftskartet.  Tiltaket er marginalt 

og påvirker i liten grad reindriftsinteresser. Bedre tilrettelegging kan føre til økt ferdsel i 

beiteområdene og kan dermed få en indirekte konsekvens for reinens områdebruk. Området er 

skogkledd og strekt kupert, så denne effekten blir trolig av liten betydning.   

Andre Forhold: Det blir preparert skiløyper med startpunkt fra dette vegkrysset på vinteren.   

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Areal tas med i plan. 

  

Areal som foreslås avsatt i plan. 
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SPA 08 – Parkering (2080) 

Beliggenhet: Rundvannsbekken 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Parkering 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø:  

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 1 Eksisterende Snuplass på skogsbilveg og Furuskog. 

Tiltaket omfatter eksisterende snuplass på skogsveg. Plassen benyttes i dg til parkering for friluftsliv. 

Så lenge det ikke pågår skogsdrift har dette ingen konsekvens for landbruksinteressene. Det er likevel 

viktig at tilrettelegging med faste installasjoner ikke kommer i konflikt med funksjonen som snuplass 

eller mulighetene for framtidig opprustning og vedlikehold.    

Reindrift: Arealet er markert som vår- sommer og høstbeite i reindriftskartet.  Tiltaket er marginalt 

og påvirker i liten grad reindriftsinteresser. Bedre tilrettelegging kan føre til økt ferdsel i 

beiteområdene og kan dermed få en indirekte konsekvens for reinens områdebruk. Området er 

skogkledd og strekt kupert, så denne effekten blir trolig av liten betydning.   

Andre Forhold: Mye brukt friluftsområde både i forbindelse med fiske i elva og innfallsport til 

landskapsvernområde mm. 

Konklusjon: 

Areal tas med i plan. 

  

 Areal som foreslås tas med i plan. 
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SPA 09 – Parkering (2080) 

Beliggenhet: Kvænangsbotn, ved sagbruket. 

GBR 33/1  

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg 

Foreslått formål: Parkering 

Dagens Formål: Industri 

Arealstørrelse: Foreslått 0,4 daa. Avsatt 0,6 

dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: I området er det ikke 

sikkerhetsmessige forhold som tilsier at plan ikke bør tas med. Plan vil ikke få negative konsekvenser 

for menneskers liv og helse, og heller ikke for eksisterende bebyggelse. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 1 Eksisterende parkering, grovplanert område i starten på 
skogsveg.  

Tiltaket er marginalt og har ikke vesentlige konsekvenser for landbruksinteressene.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Reindrift: Tiltaket berører ikke reindriftsinteresser.  

Andre Forhold: Det blir preparert skiløyper med startpunkt fra dette vegkrysset på vinteren.   

Konklusjon: 

Området avsettes til parkering.  

 

Grått areal i midten foreslås avsatt i plan. 
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SPA 10 – Parkering (2080) 

Beliggenhet: Kvænangsbotn, Limpaveien  

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Parkering 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: -  

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 1 Eksisterende Snuplass på skogsbilveg og Furuskog. 

Tiltaket omfatter eksisterende snuplass på skogsveg. Plassen benyttes i dg til parkering for friluftsliv. 

Så lenge det ikke pågår skogsdrift har dette ingen konsekvens for landbruksinteressene. Det er likevel 

viktig at tilrettelegging med faste installasjoner ikke kommer i konflikt med funksjonen som snuplass 

eller mulighetene for framtidig opprustning og vedlikehold. 

Reindrift: Arealet er markert som vår- sommer og høstbeite i reindriftskartet.  Tiltaket er marginalt 

og påvirker i liten grad reindriftsinteresser. Bedre tilrettelegging kan føre til økt ferdsel i 

beiteområdene og kan dermed få en indirekte konsekvens for reinens områdebruk. Området er 

skogkledd og strekt kupert, så denne effekten blir trolig av liten betydning.   

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Areal tas med i plan.  

 Areal som foreslås tatt med i plan. 
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SPA 11 – Parkering (2080) 

Beliggenhet: Gardelvågen. GBR 33/45 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg 

Foreslått formål: Parkering 

Dagens Formål: Industri/LNF-B  

Arealstørrelse: Foreslått 1,4 dekar. 

Avsatt 1, 3 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: I området er det 

ikke sikkerhetsmessige forhold som tilsier at plan ikke bør tas med. Plan vil ikke få negative 

konsekvenser for menneskers liv og helse, og heller ikke for eksisterende bebyggelse. Området er 

allerede utbygd, en kan derfor anta at byggegrunn er sikker.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 1 Planert område.  

Tiltaket ligger på industritomt og berører ikke landbruksinteresser. 

Reindrift: Tiltaket ligger på industritomt og berører ikke reindriftsinteresser.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre Forhold: Bygning som vises på kartutsnittet er revet, og området er planert. Parkeringen er 

først og fremst aktuelt å benytte om vinteren. Ei viktig scooterløype starter her og det er viktig å 

avklare parkeringsmulighetene.  

Konklusjon: 

Parkeringsplass tas med i plan. Startpunkt for snøskuterløype. 

 

Grått areal i midten foreslås avsatt i plan. 
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LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100) 

L 34-39 – LNFR-areal 

L 34 Kvænangsbotn 1 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 35 Kvænangsbotn 2 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 36 Kvænangsbotn 3 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 37 Kvænangsbotn 4 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 38 Kvænangsbotn 5 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

L 39 Kvænangsbotn 6 5100 LNFR-areal for nødvendige 
tiltak osv. 

Framtidig 

 

Konklusjon: 

Arealer som av ulike årsaker, også med bakgrunn i innspill, er gjort om fra forskjellige 

bebyggelsesformål i kommuneplanens arealdel for Kvænangen kommune vedtatt i 1994 til LNFR-

areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag. Omgjøring av formål er vurdert til ikke å ha negativ konsekvens for 

grunneiere. Ytterligere vurdering er ikke vurdert som nødvendig. 
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 Delområde: Spildra – Skorpa – Nøklan 
 

SHA 02 –Havn 

Beliggenhet: Spildra 

Forslagsstiller: Kystverket 

Foreslått formål: Havn 

Dagens formål: LNFR 

 

Vurdering 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på marine avsetninger. Hensyn må tas til 

havnivåstigning, samt stormflo og springflo. 

Natur og miljø: Ikke vurdert. 

Reindrift: Berøres ikke. 

Landbruk: Berøres ikke. 

Landskap: Berøres ikke. 

Kulturminner: Ingen kjente kulturminner registrert i havneområdet. 

 

Konklusjon etter 1. gangs merknadsbehandling 

På bakgrunn av Kystverkets innsigelse til høringsutkastet, settes fiskerihavna av på plankartet med 

tilhørende bestemmelser. 
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 Delområde: Reinfjorden – 

Olderfjord – Segelvik 

SHA 03 – Havn 

Beliggenhet: Segelvik 

Forslagsstiller: Kystverket 

Foreslått formål: Havn 

Dagens formål: LNFR 

 

Vurdering 

 

Samfunnssikkerhet: Havna er så vidt berørt av 

utløpsområdet for snøskred. Det ligger ikke i jord- og flomskredsone. Området ligger under marin 

grense. Landområdene består av bart fjell. 

Natur og miljø: Ingenting registrert. 

Landbruk, skogbruk og reindrift: Berøres ikke. 

Landskap: Tiltaket eksisterer allerede. 

Kulturminner: Moloen fra seint 1898 ligger i nærheten. 

 

Konklusjon etter 1. merknadsbehandling 

På bakgrunn av Kystverkets innsigelse til høringsutkastet, settes fiskerihavna av på plankartet med 

tilhørende bestemmelser. 
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3. Utgåtte innspill 

 Foreslåtte arealformål som ikke ble tatt inn før første høring 
De følgende områdene er arealer som kom som innspill til kommuneplanens arealdel før første gangs 

høring, men som av ulike årsaker ikke kom med i høringsutkastet til første høring.  

Delområde: Storeng - Alteidet – Jøkelfjord 

I delområdet er følgende formål ikke tatt med videre: 

Formål SOSI-kode 

Fritidsbebyggelse 1120 

Fritidsbebyggelse 1120 

Råstoffutvinning 1200 

Råstoffutvinning 1200 

Snøskuterløype - 

 

 

Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Alteidet. GBR 11/1  

Forslagsstiller: Alteidet grendeutvalg 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B (boligbebyggelse: 

kanskje) 

Arealstørrelse: 85 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger 

nedenfor MG. Det må derfor foretas 

geotekniske vurderinger av området før 

plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. Planforslaget ligger i nærhet til sjø. Det må også redegjøres for 

konsekvensene av springflo, stormflo og havnivåstigning, samt ekstrem vind.  

Nærhet til Labuktelva med hensynssone. Det skal utføres vurderinger av elv og bekkeløp og vise til at 

planen tar hensyn til fare for jord- og flomskred.  Planområdet går ned til fjæra og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan.  

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er registrert en kulturminne sørvest i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 80 Store areal med areal som kan dyrkes opp i området. 
Arealet benyttes til skogproduksjon.  

Barskog  80 Plantefelt på middels bonitet. Gode driftsforhold. 

Lauvskog 5  

Annet areal 0  

Skoginteressene berøres negativt. Arealet er tilplanta med barskog. Arealet er stort, 

sammenhengende, lett tilgjengelig og dermed av stor verdi for skogbruket. Skogen er i hogstklasse 3.  

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres i liten grad.  Arealet ligger på nedsida av europavegen og er 

bevokst med tett ungskog av gran.  

Andre Forhold: Det er store friluftsinteresser i området.  

Konklusjon: 

Forslag tas ikke med i plan på grunn av flere risiko- og sårbarhetsforhold som usikker byggegrunn, 

nærhet til sjø og klimatiske endringer, kulturminner og skogbruksinteresser.   
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Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Jøkelfjord, GBR 7/1 

Forslagsstiller: Oddbjørn 

Thomasen, Werner Thomasen og 

Anne-Britt Planting 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 37 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planområdet 

går ned til fjæra og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og 

stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og 

skadeforebyggende tiltak skal 

vurderes ved utarbeidelse av 

reguleringsplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal 

er tatt ut av planforslaget av andre 

årsaker legger kommunen til grunn 

at det ikke er nødvendig å foreta 

en vurdering etter prinsippene i 

NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 2  Del av et felt på ca. 20 dekar med overflatedyrka mark.  

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 5  

Barskog  0  

Lauvskog 30 Middels og lav bonitet. En del helning, men ellers gode 
driftsforhold. Mye fragmentert av veg, bebyggelse og 
kraftlinje i nedre del. 

Annet areal 0  

Tiltaket berører jord og skogbruksinteresser, men konsekvensene er relativt små.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Reindrift: Området ligger innenfor flyttlei og oppsamlingsområde. Det er bratt på baksida og 

passasjen for reinen er relativt smalt. Bygging her vil kunne få store negative konsekvenser for 

reindrifta.  

Andre Forhold: Det er stort areal som berøres av forslaget med tanke på at det søkes om tre tomter. 

Det bør ikke legges opp til så lav arealutnytting i områder for fritidsbebyggelse. 

Konklusjon: 

Området tas ikke med videre. Tiltaket kommer i konflikt med flyttlei for reindrifta.   
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Råstoffutvinning (1200) 

Beliggenhet: Jøkelfjord 8/4  

Forslagsstiller: Ø.B. Maskin 

Foreslått formål: Råstoffutvinning 

Dagens Formål: Boligbebyggelse 

Arealstørrelse: 8 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under 

MG. Det må derfor foretas geotekniske 

vurderinger av området før plan sendes på 

høring, hvor områdestabilitet skal 

dokumenteres. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 8 Gammelt grustak og uproduktiv skog. 

Jord og skogbruksinteressene er små. Området  består av lyngmark og noe lauvskog på lav bonitet og 

impediment.  

Reindrift: Reindriftsinteresssene berøres. Tiltaket er i delvis i konflikt med registrert flyttlei i 

reindriftskartet.  Området er også definert som vår, sommer og høstbeite i reindriftskartet.  

Andre Forhold: Området grenser til flere eksisterende boliger. Området oppover Golpedalen er et 

mye benyttet turområde.  Et grustak i drift vil være negativt for boligene og friluftslivet pga støv, støy 

og anleggstrafikk. 

Konklusjon: 

Forslag tas ikke med videre, og beholdes dermed som boligområde. Det er ikke ønskelig med grustak 

så tett på eksisterende boligbebyggelse.   

 Foreslått areal i innspill. 
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Snøskuterløype 

Beliggenhet: Jøkelfjord-Alteidet  

Forslagsstiller: Jøkelfjord Grendeutvalg 

Foreslått formål: Snøskuterløype 

Dagens Formål: Delvis LNF-B 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: - 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk: Ikke vurdert. 

Reindrift: Ikke vurdert. 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Skuterløyper tas ikke med i plan, da det vil bli laget en egen plan på dette når nye forskrifter kommer.  

Vurderinger ansees derfor ikke som nødvendige her.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Delområde: Burfjord 

I delområdet er følgende formål ikke tatt med videre: 

Formål SOSI-kode 

Fritidsbebyggelse 1120 

Råstoffutvinning 1200 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Småbåthavn 6230 

Boligbebyggelse  1110 

 

Boligbebyggelse (1110) 

Beliggenhet: Burfjord. GBR 13/4 

Forslagsstiller: Nils-Arnold Nilsen  

Foreslått formål: Kvænangen kommune 

Dagens Formål: LNFR 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under 

MG. Det må derfor foretas geotekniske 

vurderinger av området før plan sendes på 

høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

På oversiden av høyspent berøres området av aktsomhetsområde for snø- og steinskred. Lengere 

ned berøres det av aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Reell skredfare må vurderes og 

dokumenteres, samt avbøtende tiltak ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).   

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke 

er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registret kulturminner i området, jf. Askeladden (18.03.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal (Dekar) Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 5   

Overflatedyrka (AR5) 0   

 Foreslått areal i innspill. 
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Innmarksbeite (AR5) 3   

Dyrkbart areal (DMK) 3  

Barskog  25 Furu på lav bonitet, tunge driftsforhold pga lite 
totalareal, bebyggelse, kraftlinje og topografi.  

Lauvskog Ca. 30 Lav og middels bonitet. Innblanding av bartrær. 

Annet areal Ca 15 Boligtomter, gårdstun, veg, våningshus, fjøs, sagbruk 

Området omfatter gårdstun på en stor landbrukseiendom. Økt utbygging vil føre til driftsmessige 

ulemper. Eiendommen har ikke husdyrhold i dag. Eiendommen ligger tett på Burfjord sentrum og det 

er satt opp en rekke bolighus i dette området fra før. Dette ville gitt store driftsmessige utfordringer 

alt i dag. Dersom det skal startes opp med husdyrhold igjen vil det gjerne være en driftsmessig bedre 

løsning å bygge ny driftsbygning lenger oppe på eiendommen slik at den kommer lenger bort fra 

tettbebyggelsen i sentrum. På flat ovenfor foreslått område er det en stor sammenhengende teig 

med dyrka mark. Det er viktig at framtidig utbygging holder god avstand for å unngå driftsmessige 

ulemper for jordbruksdrifta  

Reindrift: Reindrifta berøres i liten grad. Området er bygdenært og ligger i tilknytning til innmark. 

Tiltaket er heller ikke i konflikt med reindriftskartet.    

Andre Forhold: Det er mange ledige boligtomter i Burfjord, men omsøkt området har vist seg å vare 

mer populært for utbygging. 

Konklusjon: 

Området er sentrumsnært og det er bygd flere boliger her i nyere tid. Landbruksinteressene berøres i 

stor grad. Samtidig er det mange byggeklare boligtomter i Burfjord. I takt med utviklingen vil det 

være naturlig at tettstedet vokser inn på landbrukseiendommene som grenser til. Det kan likevel 

være best å vente med å sette av området og se an utviklingen innen landbruk og den generelle 

sentrumsutviklingen i Burfjord. Arealet beholdes som LNFR inntil videre. 

Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Burfjord. GBR 13/4 

Forslagsstiller: Nils-Arnold Nilsen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 
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Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Tverrelva og 

Storelva som går gjennom 

planområdet kan utgjøre en fare med 

tanke på flom, erosjon, isgang. Det 

skal utføres vurderinger av elv og 

bekkeløp og vise til at planen tar 

hensyn til fare for flom, erosjon, 

isgang. 

En liten del av området berøres av aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Reell skredfare må 

vurderes og dokumenteres, samt avbøtende tiltak ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap. Det er derimot gjort en registrering av 

fjellstjerneblom i kategori særlig stor forvaltningsinteresse, i nærheten, jf. Naturbase (14.4.2015). 

Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(14.4.2015).   

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke 

er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  44 Furu, lav bonitet, stor innblanding av lauv. Fastmark og 
gode driftsforhold.  

Lauvskog 0  

Annet areal   

Tiltaket har negativ effekt på skogbruksverdier. Arealet er lett tilgjengelig og driftsforholdene er 

gode.   

Reindrift: Reindrifta berøres noe da området er definert som vår- og sommerbeite i reindriftskart. 

Arealet er likevel fragmentert og beiteverdien er begrenset.   

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre Forhold: Det planlegges steinbrudd på motsatt side av gamle E6. Steinbrudd genererer støv, 

støy og anleggstrafikk og bør ikke plasseres i umiddelbar nærhet til bebyggelse. 

Konklusjon: 

Tiltaket tas ut av planen pga. planlagt steinbrudd på motsatt side av gamle E6. Steinbrudd anses som 

å ha større samfunnsverdi enn felt for fritidsbolig.   
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Råstoffutvinning (1200) 

Beliggenhet: Burfjord. GBR 13/4 

Forslagsstiller: Nils-Arnold Nilsen 

Foreslått formål: Råstoffutvinning (grustak) 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Øvre del av planforslaget 

berøres av aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Reell skredfare må vurderes og dokumenteres, 

samt avbøtende tiltak ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015). Da 

foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke er 

nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) Ca. 10 Bratt og lite aktuelt å dyrke.  

Barskog  Ca. 10 Lav bonitet og stor lauvinnblanding. Fastmark og gode 
driftsforhold.  

Lauvskog Ca. 10 Lav bonitet, Fastmark og gode driftsforhold. 

Annet areal   

Skogverdier berøres, men konsekvensene er relativt små.  

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres. Området er definert som vår- og sommerbeite i 

reindriftskartet.  

Andre Forhold: Det er støv, støy og anleggstrafikk i forbindelse med drift av grustak. Området er 

sentrumsnært og vil være sjenerende for mange pga støv, støy og anleggstrafikk.  

Konklusjon: 

Forslag tas ikke med på grunn av flere forhold. Den er sentrumsnær og berører grunnvannsinntak. 

Det finnes andre grustak i kommunen og det er ikke nødvendig å ha grustak så nært sentrum der 

mange berøres av støv og støy.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Burfjord. GBR 13/4 

Forslagsstiller: Nils-Arnold Nilsen 

Foreslått formål: Andre typer 

nærmere angitt bebyggelse og 

anlegg: Småkraft 

Dagens Formål: LNF-C  

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: I nærheten til området er det registrert to arter av særlig stor forvaltningsinteresse; 

Storrublom og gull-lemenmose. Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, 

prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). 

Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(14.4.2015).   

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke 

er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk: Skogen består i hovedsak av lauvskog på lav bonitet og impediment. Videre er det også 

noe furuskog i nedre del. Driftsforholdene er tunge.  Landbruksinteressene er små. 

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres. Området er definert som vår- og sommerbeite i 

reindriftskartet.  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslag tas ikke med i plan da slike tiltak skal behandles av egne særlover. Nærmere vurderinger av 

området gjøres derfor ikke nå.   

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Burfjord. GBR 13/4 

Forslagsstiller: Nils-Arnold Nilsen 

Foreslått formål: Andre typer 

nærmere angitt bebyggelse og 

anlegg: Vindkraft 

Dagens Formål: LNF-C  

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk: Tiltaket berører ikke landbruksinteresser.  

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres i svært stor grad. Arealene er markert som sommerbeite i 

reindriftskartet. Frempå fjellkanten her blir det tidlig bart og det er viktige områder tidlig på 

sesongen.  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslag tas ikke med i plan da slike tiltak skal behandles av egne særlover.  

  

Foreslått areal i innspill. 
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Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Burfjord. GBR 0/0 

Forslagsstiller: Nils-Arnold Nilsen 

Foreslått formål: Andre typer 

nærmere angitt bebyggelse og 

anlegg: Vindkraft  

Dagens Formål: LNF-C 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk: Tiltaket berører ikke landbruksinteresser.  

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres i svært stor grad. Arealene er markert som sommerbeite i 

reindriftskartet. Frempå fjellkanten her blir det tidlig bart og det er viktige områder tidlig på 

sesongen.  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslag tas ikke med i plan da slike tiltak skal behandles av egne særlover.  

  

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Burfjord. GBR 13/4 

Forslagsstiller: Nils-Arnold Nilsen 

Foreslått formål: Andre typer nærmere 

angitt bebyggelse og anlegg: Småkraft 

Dagens Formål: LNF-C  

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk: Skogen består i hovedsak av lauvskog på lav bonitet og impediment. Videre er det også 

noe furuskog i nedre del. Driftsforholdene er tunge.  Landbruksinteressene blir i liten grad berørt av 

tiltaket. 

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres. Området er definert som vår- og sommerbeite i 

reindriftskartet.  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslag tas ikke med i plan da slike tiltak skal behandles av egne særlover. Tverrelva går ut i 

Burfjordelva som er et verna vassdrag, som er varig verna mot kraftutbygging.   

 Foreslått areal i innspill. 
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Småbåthavn (6230) 

Beliggenhet: Burfjord. GBR 13/4 

Forslagsstiller: Nils-Arnold Nilsen 

Foreslått formål: Småbåthavn  

Dagens Formål: Småbåthavn 

Arealstørrelse: 6,2 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut 

av planforslaget av andre årsaker legger 

kommunen til grunn at det ikke er nødvendig 

å foreta en vurdering etter prinsippene i 

NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk: - 

 

Reindrift: - 

Andre Forhold: Området ligger inne som småbåthavn i gjeldende plan.  

Fare for kvikkleire. Ising om vinteren. 

Konklusjon: 

Området settes til LNFR pga usikkerhet om grunnforhold, isforhold og vi har tatt med område for 

småbåthavn lenger ute ved dampskipkaia (VS 10) som regnes for å være bedre egnet til formålet.  

  

 Foreslått areal i innspill. 
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Delområde: Stajord – Kviteberghalvøya 

I delområdet er følgende formål ikke tatt med videre: 

Formål SOSI-kode 

Fritidsbebyggelse 1120 

Fritidsbebyggelse 1120 

Fritidsbebyggelse 1120 

Fritidsbebyggelse 1120 

Fritidsbebyggelse 1120 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Turdrag 3030 

Turdrag 3030 

Turdrag 3030 

LNFR 5100 

Snøskuterløype - 

 

Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: 15/6  

Forslagsstiller: Stajord bygdelag 

Foreslått formål: 

Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 27,5 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Nærmere vurderinger ansees ikke som nødvendige da forslag ikke tas med av 

andre årsaker. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

 Foreslått areal i innspill. 
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Barskog  Ca. 10 Furu med mye lauvinnblanding. Lav bonitet og noe 
impediment med fjell i dagen i øvre del. Gode 
driftsforhold 

Lauvskog Ca. 17 Middels bonitet, men avtagende opp mot berget. Gode 
driftsforhold. 

Annet areal   

Skoginteresser berøres negativt. 

Reindrift: Utmarksområdene på Klubben benyttes trolig til reinbeite. Tiltaket vil berøre reindriften 

sin bruk av området. Eidet mellom Sørkjosen og Kvitebergbukta er relativt smalt og tiltak her kan i 

stor grad påvirke reinens vandring til og fra Klubben. Området ligger midt oppå eidet og vil i særlig 

stor grad kunne bli et vandringshinder. Området er også definert som vår- og sommerbeite i 

reindriftskartet.      

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Planforslag tas ikke med av hensyn til reindrifta.   
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Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: GBR 15/22, 15/12, 

15/15, 15/3. 

Forslagsstiller: Ingrid Karlsen  

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse. 

3 tomter der plassering er markert 

med sirkel innenfor inntegnet 

formålsflate. 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 60 dekar, men 

spredt bebyggelse. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Løsmassekartet viser tykk marin avsetninger med 

tykkelse på 0,5m til flere ti-tall meter. Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleirskred. 

Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. En liten del av området berøres av aktsomhetsområde for jord- 

og flomskred. Reell skredfare må vurderes og dokumenteres, samt avbøtende tiltak ved utarbeidelse 

av detaljplan. Det går en eller flere bekker/små elver i området, som kan utgjøre en fare med tanke 

på flom. Det skal utføres vurderinger av elv og bekkeløp og vise til at planen tar hensyn til fare for 

flom, erosjon, isgang. Det må også vurderes og dokumenteres om disse bekkene kan ha innvirkning 

på grunnforholdene i området ved etablering av formål. Pr. i dag går det en kraftlinje i del av 

planområdet. Det må innhentes opplysninger om spenning i kV med tilhørende byggeforbudssone fra 

eier av linje på tiltaksnivå, iht. NRPA brosjyre: Bolig nær høyspent. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 3 Lav bonitet, Gode driftsforhold 

Annet areal 0  

Det er lite areal som berøres direkte av de tre foreslåtte tomtene, og skogarealene som berøres er 

relativt lite produktive. Det er likevel uheldig med oppsplitting av arealressursene. Spredt utbygging 

 Foreslått areal i innspill. 
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fører også til lav arealutnyttelse. Det er også jordbruksarealer og dyrkbare arealer som grenser til 

tomtene. Bebyggelse i tilknytning til jordbruksareal kan medføre driftsmessige ulemper.  

 

Reindrift: Utmarksområdene på Klubben benyttes trolig til reinbeite. Tiltaket vil berøre reindriften 

sin bruk av området. Eidet mellom Sørkjosen og Kvitebergbukta er relativt smalt og tiltak her kan i 

stor grad påvirke reinens vandring til og fra Klubben. Området er også definert som vår- og 

sommerbeite i reindriftskartet og det er markert ei flyttlei som berøres av dette tiltaket.   

Andre Forhold: -Det er stort areal som berøres av forslaget med tanke på at det søkes om tre tomter. 

Her må det legges opp til høyere arealutnytting dersom det skal legges ut som område for 

fritidsbebyggelse. Hvis ikke må området videreføres som LNFR og sakene behandles som 

dispensasjoner.  

Konklusjon: 

Forslag tas ikke med i plan. Forhold som byggegrunn, reindrift, landbruk og dårlig arealutnytting taler 

imot. Det legges ikke til rette for spredt bygging av fritidsbolig i arealplanen. Området videreføres 

som LNFR.  
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Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: GBR 15/2. Sørkjosen. 

Forslagsstiller: Johan Larsen  

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 7,6 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget 

ligger under MG. Det må derfor 

foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, 

hvor områdestabilitet skal dokumenteres.  

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 7 En del av en teig på 55 dekar med fulldyrka areal med 
gode driftsforhold. Arealet er i næringsmessig drift.  

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 0  

Tiltaket har svært stor negativ virkning på landbruksressursene. Planforslaget ligger i sin helhet på 

fulldyrka mark. Denne teigen er stor (55 dekar) og har gode driftsforhold og ligger i et område som 

har store jordbruksressurser. Tiltaket har svært stor negativ konsekvens for jordbruksinteressene og 

kulturlandskapsverdiene. 

 

Reindrift: Reindriftsinteressene berøres ikke da forslaget er lokalisert på dyrka mark i drift.  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslag berører viktig jordbruksareal og tas derfor ikke med.   

 Foreslått areal i innspill. 
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Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: GBR 15/2 

Forslagsstiller: Stajord bygdelag 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 27,2 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget 

ligger under MG, og ligger i nærhet 

til tykk marine avsetninger og tykk 

strandavsetninger med stor 

mektighet. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, 

hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).   

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke 

er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk: Planforslaget berører ikke jordbruksareal, men det er mye jordbruksareal i nærområdene.  

Området er skogkledd.  Skogbildet er variert. I nedre del er det lauvskog på middels bonitet, mens 

lenger oppe er marka grunnlendt med berg i dagen. Deler av arealet har et betydelig innslag av furu. 

Arealet er lett tilgjengelig og driftsforholdene er gode. 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  7 Furu. Lav bonitet. Grunnlendt. Kupert. Middels tunge 
driftsforhold. 

Lauvskog 15 Lav bonitet. Kupert. Middels tunge driftsforhold. 

Annet areal 5 Berg i dagen og myr 

Jordbruksverdiene berøres ikke direkte, men det er et stort areal med dyrka mark mindre enn 50 

meter fra foreslått felt. Dette kan medføre driftsmessige ulemper for jordbruksdrifta. Areal i 

tilknytning til viktige landbruksområder vil også ha stor verdi som beiteareal. Tiltaket kan gi store 

negative virkninger på jordbruksinteressene.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Reindrift:  

Utmarksområdene på Klubben benyttes trolig til reinbeite. Tiltaket vil berøre reindriften sin bruk av 

området. Eidet mellom Sørkjosen og Kvitebergbukta er relativt smalt og tiltak her kan i stor grad 

påvirke reinens vandring til og fra Klubben. Tiltaket berører flyttlei. Området er også definert som 

vår- og sommerbeite i reindriftskartet.       

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Område tas ikke med av hensyn til reindrifts- og landbruksinteressene.   
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Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: GBR 15/6 og 

15/2. Sørkjosen. 

Forslagsstiller: Johan Larsen 

Foreslått formål: 

Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: 40 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: 

Planforslaget ligger under 

MG. Det må derfor foretas 

geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal 

dokumenteres. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).   

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke 

er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: En lokalitet er registrert ved myra på oversiden av planforslaget, jf. Askeladden 

(13.01.2015) 

Landbruk: Planforslaget grenser til dyrka mark det er mye jordbruksareal i nærområdene. Foreslått 

areal er skogkledd.  Skogbildet er variert. I nedre del er det lauvskog på middels bonitet, mens lenger 

oppe er marka grunnlendt med berg i dagen. Deler av arealet har et betydelig innslag av furu. Arealet 

er lett tilgjengelig og driftsforholdene er gode. 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  10 I hovedsak lav bonitet og gode driftsforhold. Det er også 
et lite plantefelt her. 

Lauvskog 30 I hovedsak middels bonitet og gode driftsforhold 

Annet areal 0  

Jordbruksverdiene berøres ikke direkte, men det er et stort areal med dyrkamark like ved foreslått 

felt. Dette kan medføre driftsmessige ulemper for jordbruksdrifta. Areal i tilknytning til viktige 

 Foreslått areal i innspill. 
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landbruksområder vil også ha stor verdi som beiteareal. Det er også betydelige skogbruksinteresser 

som berøres. Tiltaket kan gi store negative virkninger på jordbruksinteressene.  

Reindrift: Utmarksområdene på Klubben benyttes trolig til reinbeite. Tiltaket vil berøre reindriften 

sin bruk av området. Eidet mellom Sørkjosen og Kvitebergbukta er relativt smalt og tiltak her kan i 

stor grad påvirke reinens vandring til og fra Klubben. Tiltaket berører flyttlei. Området er også 

definert som vår- og sommerbeite i reindriftskartet.      

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Område tas ikke med av hensyn til reindrifts- og landbruksinteressene.  

 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (1500) 

 

Beliggenhet: GBR 15/2. Sørkjosen. 

Forslagsstiller: Johan Larsen 

Foreslått formål: Andre typer nærmere 

angitt bebyggelse og anlegg 

Båtplass/Sjøboder 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: 15 dekar 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet går ned 

til fjæra og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på 

funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Landbruk: Planforslaget berører fulldyrka jord, jf. Gårdskart (13.01.2015) 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 13  Gode driftsforhold. 

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 2 Strand, og kantareal  

Tiltaket berører dyrka mark i drift. Arealene er drivverdig og har god størrelse og arrondering. 

Reindrift: Tiltaket er lokalisert i sin helhet på dyrka mark i drift og er ikke beite for rein. 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslag berører viktig jordbruksareal og tas derfor ikke med. Nærmere vurderinger ansees ikke som 

nødvendige da forslag ikke tas med videre.  
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse 

og anlegg (1500) 

Beliggenhet: GBR 15/6. Sørkjosen. 

Forslagsstiller: Johan Larsen 

Foreslått formål: Andre typer nærmere 

angitt bebyggelse og anlegg 

Båtplass/Sjøboder 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: >1 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet går ned 

til fjæra og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på 

funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Landbruk: Planforslaget berører ikke landbruksområder, jf. Gårdskart (13.01.2015) 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal >1 Strandareal 

 Landbruksinteresser berøres ikke 

 

Reindrift: Arealet ligger i fjæra ned forbi veg og bebyggelse og tiltaket har ikke betydning for 

reindrifta.   

Andre Forhold: Det er svært smalt mellom veg og sjø og det vil være nødvendig med fylling for å få 

plass til bygningene.  Det er problematiske grunnforhold med bløt leire på nausttomter like ved.  

Konklusjon: 

Forslag tas ikke med på grunn av nærhet til Fv og dårlige grunnforhold. Nærmere vurderinger ansees 

ikke som nødvendige da forslag ikke tas med videre.  

Foreslått areal i innspill. 
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Turdrag (3030) 

Beliggenhet: Løkeng – 

Klubben. Flere GBR.  

Forslagsstiller: Stajord 

bygdelag 

Foreslått formål: Turdrag 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: I området 

er det ikke sikkerhetsmessige 

forhold som tilsier at plan ikke 

bør tas med. Plan vil ikke få negative konsekvenser for menneskers liv og helse, og heller ikke for 

eksisterende bebyggelse. Turdraget ligger ifølge skredkart utenfor aktsomhetsområder for skred og 

steinsprang.  

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er registrert to kulturminner ved Løkeng, jf. Askeladden (12.01.2015) 

Landbruk: Ikke vurdert 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Det ansees ikke som nødvendig å settes av området til turdrag, da LNFR ivaretar friluftslivets 

interesser.   

Foreslått areal i innspill. 
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Turdrag (3030) 

Beliggenhet: Sørkjosen-Stuora Riidevárri 

Forslagsstiller: Stajord bygdelag 

Foreslått formål: Turdrag  

Dagens Formål: LNF 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Turdraget berøres av 

aktsomhetsområder for snøskred og 

steinskred, flom- og jordskred.  

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av 

planforslaget av andre årsaker legger 

kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å 

foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 

8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert 

kulturminner i området, jf. Askeladden 

(12.01.2015). 

Landbruk: Ikke vurdert 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Det ansees ikke som nødvendig å settes av området til turdrag, da LNFR ivaretar friluftslivets 

interesser.  

 

   

 Foreslått areal i innspill. 
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Turdrag (3030) 

Beliggenhet: Sørkjosen - Løkeng 

Forslagsstiller: Stajord bygdelag  

Foreslått formål: Turdrag 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: -  

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av 

planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering 

etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er registret noen kulturminner 

på strekningen hvor turdraget forslås, jf. Askeladden 

(12.01.2015) 

Landbruk: Ikke vurdert 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Det ansees ikke som nødvendig å settes av området 

til turdrag, da LNFR ivaretar friluftslivets interesser.  

   

 Foreslått areal i innspill. 
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LNFR - Landbruks-, natur og 

friluftsformål samt reindrift 

(5100) 

Beliggenhet: 17/9 

Forslagsstiller: Eirin Svendsen  

Foreslått formål: LNFR 

Div. skogplanting, hogst, dyrking 

og hagebruk, samt byggesak. 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Grunneier opplyser om snøskred og sørpeskred på eiendommen. To ganger har 

hus gått på sjøen. Pr. i dag går det en kraftlinje i del av planområdet. Det må innhentes opplysninger 

om spenning i kV med tilhørende byggeforbudssone fra eier av linje på tiltaksnivå, iht. NRPA 

brosjyren «Bolig nær høyspent». Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske 

vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Planområdet går ned til fjæra og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk: Vurderes ikke da forslaget er i tråd med dagens planstatus.  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Tiltakene ønsket er i tråd med dagens LNFR-status i området.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Snøskuterløype 

Beliggenhet: Fra Hampaeidet og 

mot Klubben. 

Forslagsstiller: Stajord bygdelag 

Foreslått formål: Snøskuterløype 

Dagens Formål: LNF  

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Da foreslått areal 

er tatt ut av planforslaget av 

andre årsaker legger kommunen 

til grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Skuterløyper tas ikke med i plan, da det vil bli laget en egen plan på dette når nye forskrifter kommer.  

Nærmere vurderinger ansees derfor ikke som nødvendige her.  

 

Delområde: Badderen – Sørstraumen – Kvænangsfjellet 

I delområdet er følgende formål ikke tatt med videre: 

Formål SOSI-kode 

Fritidsbebyggelse 1120 

Fritids- og turistformål 1170 

Parkering 2080 

Friområde 3040 

LNFR 5100 

 

  

 Foreslått areal i innspill. 
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BFR 15 – Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Sørstraumen, Olgola, GBR 27/18  

Forslagsstiller: Per-Aksel og Ove Larsen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Avsatt 17,2 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger 

under MG. I området Nord-Straumen-

Sekkemo er det av SVV foretatt 

grunnboringer ved utarbeidelse av veg. 

Undersøkelsene resulterte i flere 

kvikkleirefunn. Det må derfor foretas 

geotekniske vurderinger av området før 

reguleringsplan sendes på høring, der 

områdestabilitet skal dokumenteres. 

Natur og miljø: Tiltaket berører ikke 

trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, 

prioriterte arter, inngrepsfrie 

naturområder eller utvalgte 

kulturlandskap, jf. Naturbase 

(21.6.2015). Ingen trua eller sårbare 

arter er registrert innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av området, jf. 

Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes å være middels, da sett i 

sammenheng med øvrige nye tiltak i området. Økt aktivitet, generert av fritidsboligene sammen med 

økt aktivitet fra øvrige tiltak, vil også føre til økte forstyrrelser i området. Foreslått tiltak anbefales 

trukket opp fra fjæra og legges i direkte tilknytning til eksisterende vei. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger at de se på alle foreslåtte tiltak på Olgolaneset i sin helhet, og at dette forslaget vil være 

en relativt sett mindre del av helheten. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landskap: Landskapet vil påvirkes noe av foreslåtte tiltak, da det ikke er bebyggelse på denne siden 

av ryggen fra før. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i områdene, jf. Askeladden (21.6.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 17,2 Lyngmark på grusavsetning 

Arealet har liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en viss beiteverdi og en utbygging og 

oppdeling av arealet vil kunne redusere denne muligheten.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Tiltakene kan avskjære tilkomst til 

Olgolaneset. Lavlandsbeiter med tidlig vår er en mangelvare for reinbeitedistriktet. Arealene på 

Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er lite, men tiltaket har likevel en betydelig negativ 

effekt på reindriften.  

Andre Forhold: Olgolaneset er viktig for friluftsliv og rekreasjon. Bygging av bolig og fritidsbolig kan 

virke privatiserende.    

Konklusjon: 

Det bør foretas en samlet områderegulering av hele Olgolaneset som inkluderer alle foreslåtte tiltak i 

kommuneplanens arealdel. I den faglige vurderingen var deler av tiltaket innarbeidet i planen, men 

det kommer i konflikt med foreslått næringsareal (BN 31) og ble derfor tatt ut under formannskapets 

behandling av planforslaget.  

 

 Areal som var foreslått avsatt i plan. 
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GF 12 – Friområde (3040) 

Beliggenhet: Sørstraumen, GBR 

28/2 og 27/18 

Forslagsstiller: Gammene 

Navuona Siida SA v/Ragnhild 

Enoksen 

Foreslått formål: Friområde  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått 56,4 

daa. Avsatt 58,2 daa. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: I området 

er det ikke sikkerhetsmessige 

forhold som tilsier at plan ikke 

bør tas med. Plan vil ikke få 

negative konsekvenser for 

menneskers liv og helse, og heller ikke for eksisterende bebyggelse. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, ansees for å være lav. Innenfor et 

friområde vil det kun være snakk om enkel tilrettelegging og ingen tyngre inngrep.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger muligheten til å kunne bevare ytre del av Olgolaneset som er allment tilgjengelig område 

for alle. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket vil ikke påvirke landskapet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

 

 

 

Friområde 

 Foreslått areal i innspill. 



206 
 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 1   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 5  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 57  

Arealet har liten verdi for jord- og skogbruk. Området har en viss beiteverdi og en utbygging og 

oppdeling av arealet vil kunne redusere denne muligheten.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Tilrettelegging og økt ferdsel kan 

begrense reinens bruk av området. Lavlandsbeiter med tidlig vår er en mangelvare for 

reinbeitedistriktet. Arealene på Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er lite, men tiltaket 

har likevel en betydelig negativ effekt på reindriften.  

Andre Forhold: - Olgolaneset er viktig for friluftsliv og rekreasjon. Tilrettelegging av friområde kan 

øke opplevelsesverdien.    

Konklusjon: 

I den faglige vurderingen var tiltaket innarbeidet i planen, men det kommer i konflikt med foreslått 

næringsareal (BN 31) og ble derfor tatt ut under Formannskapets behandling av planforslaget.  

 

Areal i nord er foreslått avsatt til ønsket formål. 
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LNFR - Landbruks-, natur og 

friluftsformål samt reindrift (5100) 

Beliggenhet: Sørstraumen, GBR 28/2 

og 27/17 

Forslagsstiller: Gammene Navuona 

Siida SA v/Ragnhild Enoksen  

Foreslått formål: LNFR (Skoleparseller)  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått 9,6 daa. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: 

Samfunnssikkerhetsfaglige vurderinger 

anses ikke som nødvendig da området 

kun ønskes som LNFR. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke 

er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (13.01.2015) 

Landbruk: Ikke vurdert 

Reindrift: Ikke vurdert. 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Tiltaket kommer i konflikt med foreslått næringsareal (BN 31) og ble derfor tatt ut under 

Formannskapets behandling av planforslaget.  

 

   

LNFR 

 Foreslått areal i innspill. 
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Delområde: Navit - Sørfjordbotn – Toppelbukt – Ytre Lillestraumen 

I delområdet er følgende formål ikke tatt med videre: 

Formål SOSI-kode 

Fritidsbebyggelse 1120 

Næringsbebyggelse 1300 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Veg 2010 

Veg 2010 

Parkering 2080 

Parkering 2080 

Snøskuterløype - 

Snøskuterløype - 

ATV-løype - 

 

 

Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Ytre Lillestraumen GBR 36/25 

Forslagsstiller: Jan Malvin Iversen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-C 

Arealstørrelse: Ca. 400 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planområdet ligger under MG. 

Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres.  Planområdet ligger i 

kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på 

funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Foreslått areal grenser inntil de viktige naturtypene sterke tidevannsstrømmer og 

bløtbunnsområder i strandsonen. Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, 

prioriterte arter eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (19.6.2015). Det er registrert en rekke 

arter i og i nærheten av foreslått område. Av disse er alke (VU- sårbar), tyvjo (NT – Nær truet), 

fiskemåke (NT) og teist (VU) på rødlista. Ingen øvrige trua eller sårbare arter er registrert innenfor 

eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (19.6.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag 

om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderer vi som stor. Dette 

begrunner vi med at et uberørt område vil bygges ut. Utbygging vil føre til reduksjon av inngrepsfrie 

Foreslått areal i innspill. 
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naturområder i kategorien 1-3 km fra tiltak. Området har ikke adkomst for kjøretøy utover en 

gammel traktorvei, og en ev. utbygging vil også kreve utbygging av teknisk infrastruktur som strekker 

seg utover det foreslåtte arealet til fritidsbebyggelse. Utbygging vil anslagsvis føre til stor økning av 

ferdsel i området og dermed økte forstyrrelser på naturmangfoldet (flora og fauna). I dag er området 

innom Ytreneset i Lillestraumen brukt av sjøfugl for beite hele året. Landtunga som foreslås utbygget 

er hvile og spiseområde for fugl. Dette vil gå tapt ved en ev. utbygging. Områdets attraktivitet som 

turmål vil også reduseres ved utbygging og medfølgende privatisering. Området har også geologisk 

verdi som en tydelig del av isen tilbaketrekning ved siste istid, og en utbygging vil forringe denne 

verdien.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 vektlegges i vurderingen. Det er lite gunstig å bygge ut et areal som det 

foreslåtte, som ligger langt unna annen teknisk infrastruktur, og som i dag fremstår som et uberørt 

område som både er viktig for friluftslivet og for de arter, spesielt sjøfugl, som benytter området til 

furasjering og hvileområde. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er en ev. utbyggers ansvar. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er registrert to kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015). Utbygging vil 

være i konflikt med disse. 

Landbruk: Planforslaget berører noe dyrkbar mark, men ikke av betydning, jf. Gårdskart 

(14.01.2015). 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 20  

Barskog  50 Furu med lauvinnblanding på lav bonitet. Vindutsatt. 
Lang driftsveg, men ellers gode driftsforhold.  

Lauvskog 300 Lavbonitet og impediment. Tørt, væreksponert og lite 
drivverdig. Lang driftsveg, men ellers gode driftsforhold. 

Annet areal 30 Strandeng og lyngmark 

Landbruksinteressene er små. Området er eksponert for vind, og kvaliteten på skogen er relativt 

dårlig og avstanden til bilveg er lang.  

 

Reindrift: Tiltaket påvirker reindriftsinteresser. Arealet er markert som sommerbeite i 

reindriftskartet. Del av et stort område med lavlandsbeiter.  

Andre Forhold: Området har store friluftsinteresser. Mye av friluftslivet i området er knytta til sjø og 

båt. I forbindelse med Lillestraumen er det mye båttrafikk og fritidsfiske. Det går også en traktorvei 

fra Toppelbukt som er mye benytta til friluftsformål.  
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Del av et stort skogkledd lavlandsområde med lite bebyggelse og tekniske inngrep. Det går ikke bilveg 

inn i området.  

Konklusjon: 

Forslag ligger i et ubebygd og urørt naturområde med kulturminner, reindriftsinteresser og store 

friluftsinteresser og tas derfor ikke med videre.  

  

Næringsbebyggelse (1300) 

Beliggenhet: Gamle Navit fyllplass. GBR 35/1 og 35/1/6. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: Næringsbebyggelse (Industri) 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: 49,3 daa  

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Nærmere vurderinger og hensyn til 

grunnforurensning må tas ved utarbeidelse av detaljplan.  

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av plan-

forslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at 

det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

Landbruk: Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 48 Nedlagt søppelfylling 

Tiltaket fører ikke til negative konsekvenser for landbruksinteressene. Arealet omfatter nedlagt 

søppelfylling. Arealet rundt består av furuskog. Tiltaket vil ikke føre til driftsmessige ulemper for 

omkringliggende skog.  

 

Reindrift: Arealet er definert som sommerbeite i reindriftskartet. Tiltaket vil trolig ikke ha vesentlige 

konsekvenser for reindrift da det er avgrensa til gammel søppelfylling som er inngjerda. Det vil bli 

 Foreslått areal i innspill. 
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noe økt ferdsel og aktivitet, men neppe i områdene utenfor anlegget. Støy fra motorsport vil kunne 

høres fra reindriftsboliger på Naviteidet, men avstanden blir mer enn 1 km. 

Andre Forhold: Det er foreslått å bruke området til bane for motorsport.  

Konklusjon: 

Forslag tas ikke med. Arealet er foreslått satt til motorsport. Videre er det en gammel fylling hvor det 

foreligger restriksjoner på bruk, det kan eks. ikke graves i bakken. Gjenbruk av området til annen 

aktivitet er ønskelig da det vanskelig kan tilbakeføres til naturtilstand.  
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse og 

anlegg (1500) 

Beliggenhet: Naviteidet. GBR36/19, 36/25 

Forslagsstiller: Jan Malvin Iversen 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg.  

Lagerplass for Statnett ved utbygging 420 kV.  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planområdet i S berøres av 

aktsomhetsområde for snøskred. Reell 

snøskredfare samt avbøtende tiltak må 

vurderes og dokumenters ved utarbeidelse av 

detaljplan.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, 

sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte 

kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).   

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke 

er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk: Ikke vurdert 

Reindrift: Ikke vurdert 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Arealer som behøves til baseplasser, lagerplasser osv. i forbindelse med utbygging av ny 420 kV er 

satt av i Statnetts MTA-plan for utbyggingen. Det er derfor ikke behov for å ta slike forslag med i 

kommuneplanens arealdel. Det er et midlertidig tiltak i forbindelse med utbyggingen og settes ikke 

inn i arealdelen.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse 

og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Naviteidet GBR 36/25 

Forslagsstiller: Jan Malvin Iversen  

Foreslått formål: Andre typer nærmere 

angitt bebyggelse og anlegg  

Vannkraft 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Aktsomhetsområder for snø- og steinskred, jord- og flomskred og steinsprang.  

Natur og miljø: Det foreslåtte området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, 

prioriterte arter eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (19.6.2015). Arealet er en del av et varig 

verna vassdrag: Navitelva. Det totale området som vil påvirkes av foreslått tiltak er ikke vurdert, da 

totalt omfang ikke er avklart per dato. Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (19.6.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om 

naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderer vi som stor. Dette 

begrunner vi med at tiltaket vi føre til stor påvirkning på et vassdrag som er varig verna mot 

vannkraft utbygging.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 vektlegges i vurderingen. Navitelva er varig verna mot 

vannkraftutbygging. Dette mener vi veier tungt, og foreslått formål anbefales ikke. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er en ev. utbyggers ansvar. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk: Ikke vurdert 

Reindrift: Ikke vurdert 

Andre Forhold: Ikke vurdert 

Konklusjon: 

Forslag tas ikke med i plan da slike tiltak skal behandles av egne særlover. Navitelva er et verna 

vassdrag og er varig verna mot kraftutbygging. Nærmere vurderinger ansees som ikke nødvendige.  

 

   

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Navit. GBR 36/42, 36/25, 36/52, 36/19, 36/47, 

36/84 og 36/16. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt bebyggelse og 

anlegg (Småbåthavn/naustområder) 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 40 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. 

Løsmassekartene viser at området ligger på en stor og tydelig 

skredvifte med elveavsetninger.  Det må foretas geotekniske 

vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i kystsonen og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området med to i umiddelbar nærhet, et i N og et 

i S, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 5   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  5  

Lauvskog 0  

Annet areal 35 Lyngmark og strandeng 

Landbruksinteressene er små.  

Reindrift: Arealet er definert som sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er sterkt fragmentert av 

bebyggelse, og har trolig liten verdi for reindrifta. Det ligger flere sommerboliger for reineiere like i 

nærheten.   

 Foreslått areal i innspill. 
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Konklusjon: 

Tas ikke med. Viser til forslag om naust i Gardelvågen. Behovet er dekt for denne planperioden. 

Nærmere vurderinger ansees som ikke nødvendige.  

 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Sørfjordbotn. 35/10, 35/16, 35/10 

og 35/1. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg 

(Småbåthavn/naustområder) 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: 7,6 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under 

MG. Løsmassekartene viser marin 

strandavsetninger. Det må foretas geotekniske 

vurderinger av området før plan sendes på 

høring, hvor områdestabilitet skal 

dokumenteres. Planområdet ligger i kystsonen 

og vil berøres av havnivåstigning, springflo og 

stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på 

funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes 

ved utarbeidelse av detaljplan. 

Sørfjordelva, hensynssone 50 m. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

 Foreslått areal i innspill. 
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Barskog  5  

Lauvskog 0  

Annet areal  Lyngmark, strandeng og noe berg i dagen. 

Landbruksinteressene er små.  

 

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er lite, bygdenært og 

lokalisert på nedsida av fylkesvegen. Konsekvensene for reindrifta er trolig små.  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Tas ikke med. Viser til forslag om naust i Gardelvågen og til forslag om småbåthavn fra Geir Harald 

Johnsen. Behovet er dekt for denne planperioden. Nærmere vurderinger ansees som ikke 

nødvendige. 

 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Toppelbukt 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt bebyggelse 

og anlegg (Småbåthavn/naustområder) 

Dagens Formål: LNF-A 

Arealstørrelse: 10,7 daa  

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. 

Løsmassekartene viser marin strandavsetninger. Det må 

foretas geotekniske vurderinger av området før plan 

sendes på høring, hvor områdestabilitet skal 

dokumenteres. Planområdet ligger i kystsonen og vil 

berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og 

skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 10 Strandeng med litt lauvskog og bebyggelse 

Arealet som berørers er sterkt fragmentert av fritidsbebygelse og har liten verdi for landbruket.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er lite og sterkt fragmentert 

av fritidsbebyggelse, så arealet har liten verdi for reindrifta. 

Konklusjon: 

Tas ikke med. Viser til forslag om naust i Gardelvågen og til forslag om småbathavn fra Geir Harald 

Johnsen. Behovet er dekt for denne planperioden. Nærmere vurderinger ansees som ikke 

nødvendige.  
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Veg (2010) 

Beliggenhet: Naviteidet GBR 36/25 og 36/16 

Forslagsstiller: Jan Malvin Iversen  

Foreslått formål: Veg 

Veg til vannkraftanlegg, samt skogbilveg for uttak av 

tømmer/ved.  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Aktsomhetsområder for snø- og 

steinskred, og steinsprang. Reell skredfare og 

avbøtende tiltak må vurderes og dokumenteres.  

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av 

planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering 

etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk: Det er drivverdig skog i området så veg kan gi positiv effekt for tilkomst til skog. 

Reindrift: Området er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Bedre vegtilkomst kan medføre 

økt ferdsel i området. Navitdalen er et svært sentralt område for Favrrosorda reinbeitedistrikt.  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Tas ikke med. Veien var tenkt knytet til kraftanlegget. Kraftanlegget tas ikke med, og dette 

spørsmålet vil ikke være relevant før eventuell konsesjon til kraftutbygging er gitt. Nærmere 

vurderinger ansees som ikke nødvendige. 

   

 Foreslått areal i innspill. 
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Veg (2010) 

Beliggenhet: Naviteidet GBR 36/25 og 36/16. 

Forslagsstiller: Jan Malvin Iversen 

Foreslått formål: Veg 

Fjellveg for Statnett ifbm. Utbygging av 420 kV. 

Dagens Formål: LNF-C og LNF-B  

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget berøres av 

aktsomhetsområde for snø- og steinskred. Reell 

snø- og steinskredfare samt avbøtende tiltak må 

vurderes og dokumenters ved utarbeidelse av 

detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, 

sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua 

eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(14.4.2015).   

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke 

er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk: Det er drivverdig skog i området så veg kan gi positiv effekt for tilkomst til skog. 

Reindrift: Området er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Bedre vegtilkomst kan medføre 

økt ferdsel i området. Navitdalen er et svært sentralt område for Favrrosorda reinbeitedistrikt. 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Arealer som behøves til veg, baseplasser, lagerplasser osv. i forbindelse med utbygging av ny 420 kV 

er satt av i Statnetts MTA-plan for utbyggingen. Det er derfor ikke behov for å ta slike forslag med i 

kommuneplanens arealdel. Det er et midlertidig tiltak i forbindelse med utbyggingen. 

Videre vil tiltaket være en landbruksveg etter landbruksvegforskriften og inngår derfor i LNFR. 

   

Foreslått areal i innspill. 
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Parkering (2080) 

Beliggenhet: Navit, i tilknytning til Vannsaga.  

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg 

Foreslått formål: Parkering 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 1,5 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Det er etablert parkering 

innenfor området i dag. Nærmere vurderinger 

ansees derfor ikke som nødvendige.  

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av 

planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta en 

vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk: Planforslaget berører lunneplass.  

Reindrift: Ikke vurdert 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Inngår i gjeldene reguleringsplan. Derfor ikke nødvendig å sette av areal i kommuneplanens arealdel. 

Området er satt av til parkering med bestemmelser om flerbruk tømmertransport og parkering. 

Tømmertransport skal har førsteretten til bruk.   

  

 Foreslått areal i innspill. 
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Parkering (2080) 

Beliggenhet: Naviteidet GBR 36/25 

Forslagsstiller: Jan Malvin Iversen 

Foreslått formål: Parkering 

Parkering for Statnett ifbm. utbygging av 

420 kV. 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planområdet berøres 

av aktsomhetsområde for snøskred. Reell 

snøskredfare samt avbøtende tiltak må 

vurderes og dokumenters ved utarbeidelse 

av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, 

sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller 

utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase 

(14.4.2015). Ingen trua eller sårbare arter er 

registrert innenfor eller i umiddelbar 

nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).   

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget 

av andre årsaker legger kommunen til grunn 

at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 5   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 0  

Viktig jordbruksareal berøres. Tiltaket ligger på fulldyrka mark. Totalstørrelse på teigen er ca 13 da og 

den har god arrondering og gode driftsforhold.  

Parkering 

 Foreslått areal i innspill. 
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Reindrift: Tiltaket ligger på dyrka mark og er ikke reinbeite.   

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Arealer som behøves til baseplasser, lagerplasser, parkering osv. i forbindelse med utbygging av ny 

420 kV er satt av i Statnetts MTA-plan for utbyggingen. Det er derfor ikke behov for å ta slike forslag 

med i kommuneplanens arealdel. Det er et midlertidig tiltak i forbindelse med utbyggingen. 

  

Snøskuterløype 

Beliggenhet: Navitfoss Ca.ravanpark - 

Gardelvågen 

Forslagsstiller: Jan Malvin Iversen 

Foreslått formål: Snøskuterløype 

4 alternative traséer.  

Dagens Formål: LNF-B og LNF-C 

Arealstørrelse: - 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk: Ikke vurdert 

Andre Forhold: - 

 

Konklusjon: 

Skuterløyper tas ikke med i plan, da det vil bli laget en egen plan på dette når nye forskrifter kommer. 

Nærmere vurderinger ansees som ikke nødvendige.    

  

 Foreslått areal i innspill. 
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Snøskuterløype 

Beliggenhet: Naviteidet GBR 

36/25 og 36/16 

Forslagsstiller: Jan Malvin Iversen  

Foreslått formål: Snøskuterløype 

Forlengelse fra eksisterende 

snøskuterløype på Naviteidet til 

Navitfoss Ca.ravanpark.  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: - 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

 

Konklusjon: 

Skuterløyper tas ikke med i plan, da det vil bli laget en egen plan på dette når nye forskrifter kommer.  

Nærmere vurderinger ansees som ikke nødvendige.  

  

 Foreslått areal i innspill. 
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ATV-løype 

Beliggenhet: Toppelbukt – Ytre 

Lillestraumen 

Forslagsstiller: Solbjørg Nilsen 

Foreslått formål: ATV-løype langs 

eksisterende skogvei (ikke 

opparbeidet til bilvegstandard).  

Dagens Formål: LNF-A og LNF-C 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Da foreslått areal 

er tatt ut av planforslaget av 

andre årsaker legger kommunen 

til grunn at det ikke er nødvendig 

å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Kommunen har ingen hjemmel til å legge ut barmarks-traséer for motoriserte kjøretøy i Troms. 

Motorferdselen etter vegen reguleres etter lov om motorferdsel i utmark. 

  

  

 Foreslått areal i innspill. 
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Delområde: Kvænangsbotn – Sekkemo 

I delområdet er følgende formål ikke tatt med videre: 

Formål SOSI-kode 

Fritidsbebyggelse 1120 

Fritidsbebyggelse 1120 

Råstoffutvinning 1200 

Næringsbebyggelse 1300 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 

Friområde 3040 

Snøskuterløype - 

ATV-løype - 

 

Fritidsbebyggelse (1120) 

Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Kisgangfjellet. GBR 32/1. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse for fastboende 

Dagens Formål: LNF-C  

Arealstørrelse: 5369 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området er lite kartlagt mht. 

skredfare. Det må tas hensyn til potensiell skredfare på 

enkelte plasser. Dette må vurderes og dokumenteres før plan sendes på høring. Flom og isgang i 

fjellvann og småelver, med skadeforebyggende tiltak må vurderes og dokumenteres.  

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

 

 

Landbruk: Planforslaget berører ikke landbruksområder, jf. Kilden (10.02.2015) 

 Foreslått areal i innspill. 
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Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 5369 Snaufjell 

Arealet har stor beiteverdi, men det er ikke andre beitedyr enn rein i området i dag.  

Reindrift: Tiltaket har store negative konsekvenser for reindriften. Området er markert som vår og 

sommerbeite i reindriftskartet, og ligger sentralt i viktige beiteområder. Flyttelei berøres også.  

Andre Forhold: - 

 

Konklusjon: 

På fjell og over skoggrensen ønskes det ikke hyttefelt. Feltet tas heller ikke med av hensyn til 

reindrifta. Det er heller ikke mulig å settes bestemmelse om at eiendommer kun skal eies av 

fastboende, slik som ønsket. Enhver privat tomt kan fritt omsettes på det frie markedet. Dette kan 

ikke begrenses av plan.   
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BFR 16 – Fritidsbebyggelse 

(1120) 

Beliggenhet: Løkviknesset. GBR 35/2. 

Forslagsstiller: Statskog SF 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått 192,6 dekar. 

Avsatt 31,9 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget 

ligger under MG. Det må derfor 

foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal 

dokumenteres. Planområdet ligger i tilknytning til kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, 

springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal 

vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Det er registrert 

flere sårbare fuglearter i området; tyvjo, fiskemåke, alke, sjøorre og teist, samt gaupe, jf. Artskart 

(14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene 

til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

 

Landskap: - 

 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  150 Furu på lav bonitet. Grusmark.  Væreksponert. Gode 
driftsforhold.  

Lauvskog 45 Lav bonitet og impediment. Tørt og væreksponert. Lite 
drivverdig. 

Annet areal 3 Strandeng 

Viktige skogverdier berøres. Skogen er noe preget av at den er vindeksponert.   

Reindrift: Arealet er markert som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Under tidligere regulering av 

området ble det i forhandling med reinbeitedistriktet konkludert at det ikke skulle bygges hytter på 

sørsida av vegen ut på Løkvikneset. Forslaget er således å regne som en omkamp på dette arealet.  

Andre Forhold: Arealet inngår i reguleringsplan med formål LNF. På nordsida av vegen er det bygd 

fritidsboliger. Forslaget kan betraktes som en videreutvikling av eksisterende felt med 

fritidsbebyggelse. Dersom utbyggingen samles her kan det motvirke nedbygging av viktig areal andre 

plasser. Området har friluftsinteresser. 

 

Konklusjon: 

I den faglige vurderingen var området tatt med, men redusert slik at den følger langs eksisterende vei 
og tilpasses til eksisterende reguleringsplan og ikke sperrer tilkomsten for reinen til Løkviknesset. 
Under førstegangsbehandling i planutvalget ble det konkludert med at arealet ikke tas med i planen 
av hensyn til friluftsinteressene.  
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Råstoffutvinning (1200) 

Beliggenhet: Ruoskecorru. GBR 32/1. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg 

Foreslått formål: Råstoffutvinning (gamle 

Kjækan gruver) 

Dagens Formål: LNF-C 

Arealstørrelse: Areal er svært grovt 

avsatt, da det ikke var konkret tegnet inn 

i innspillet.  

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: I området er det ikke sikkerhetsmessige forhold som tilsier at plan ikke bør tas 

med. Plan vil ikke få negative konsekvenser for menneskers liv og helse, og heller ikke for 

eksisterende bebyggelse. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk: Ikke vurdert. 

Reindrift: Tiltaket har store negative konsekvenser for reindriften. Området er markert som vår og 

sommerbeite i reindriftskartet, og ligger sentralt i viktige beiteområder. Flyttelei berøres også. 

Andre Forhold: - 

 

Konklusjon: 

Tas ikke med av hensyn til flere forhold, for eksempel Reindrifta. Det foreligger ingen konkrete planer 

for drift, heller ingen aktører. Nærmere vurderinger ansees som ikke nødvendige.   

 Foreslått areal i innspill. 
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Næringsbebyggelse (1300) 

Næringsbebyggelse (1300) 

Beliggenhet: Kjækan. GBR 30/3, 30/31. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: Næringsbebyggelse (industri/næring)  

Dagens Formål: LNF-A 

Arealstørrelse: 26,8 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må 

derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan 

sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i tilknytning til 

kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på 

funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap:  

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 7 Relativt lite total areal, og dårlig arrondering.  

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  5 Furuskog på lav bonitet Lett tilgjengelig men mye fragmentert 
av bebyggelse og kraftlinje.  

Lauvskog 5 Middels bonitet. Lett tilgjengelig men noe kupert.    

Annet areal 10 Gårdstun, hage,   

Tiltaket har middels negative konsekvenser for landbruksinteressene. Tiltaket berører gårdstun, 

jordbruksarealer og drivverdig skog.  

Reindrift: Konsekvensene for reindrifta er små. Arealet er bygdenært og omfatter delvis areal med 

dyrka mark.  

Reindrift: Ikke vurdert. 

Andre Forhold: - 

Foreslått areal i innspill. 
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Konklusjon: 

Tas ikke med videre, lokalitet egner seg ikke til industri formål. Ref. nærhet til fritids- og turistformål 

og bolig- og fritidsbebyggelse.   
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (1500) 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og 

anlegg (1500) 

 

Beliggenhet: Gardelvågen, GBR 33/1 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg 

(Småbåthavn/naustområder) 

Dagens Formål: Småbåthavn/Naustområde og 

LNF-B  

Arealstørrelse: Foreslått areal 21,2 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under 

MG. Løsmassekartet viser et stor område med elveavsetninger. Innenfor dette området er det av 

lokalbefolkning gjort funn av bløt leire.  Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området 

før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i tilknytning 

til kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon 

på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).   

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke 

er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk: Ikke vurdert 

Reindrift: 

Andre Forhold: Hoveddelen av foreslått areal ligger inne i eksisterende område avsatt til 

småbåthavn/naustområde i gjeldene arealdel fra 1994. 

Konklusjon: 

Arealet ligger inne i gjeldene arealdel som naustområde. Arealformålet videreføres som eksisterende 

areal. Videre utredning er derfor ikke nødvendig.   

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Lávkavárri GBR 33/1 og 

34/1 

Forslagsstiller I: Kvænangen Kraftverk 

v/Ronald Hardersen  

Forslagsstiller II: Statskog SF  

Forslagsstiller III: Fred.Olsen Renewables 

Foreslått formål: Andre typer nærmere 

angitt bebyggelse og anlegg 

Vindkraft. 

Dagens Formål: LNF-C 

Arealstørrelse: - 

Merknad: Fred. Olsen Renewables, Kvænangen Kraftverk og Statskog SF har fremmet det samme 

forslaget med små endringer i avgrensningen av arealet. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Det er flere aktsomhetsområder for snø- og steinskred, jord- og flomskred, og 

steinsprang i området og i umiddelbarnærhet. Reell skred og steinsprang fare må undersøkes før 

plan sendes på høring, og ev. sikringstiltak må dokumenteres. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk: Ikke vurdert 

Reindrift: Ikke vurdert 

Andre Forhold: Det er ikke søkt konsesjon etter energiloven. 

Konklusjon: 

Det settes ikke av areal før det er gitt konsesjon etter energiloven. Da vil nødvendige utredninger og 

vurderinger foreligge før planen kommer ut på høring i forbindelse med konsesjonsbehandlingen hos 

Norges vassdrag og energidirektorat-NVE. I mellomtiden er det lite sannsynlig at det kommer i gang 

annen arealbruk som endrer dagens forutsetninger for tiltaket.   

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 

(1500) 

Beliggenhet: Kvænangsbotn, GBR 33/1 og 33/28 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg (Småbåthavn/naustområder) 

Dagens Formål: Offentlig/almene formål og LNF-B 

Arealstørrelse: 23 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Løsmassekartet viser et stor område med 

elveavsetninger. Innenfor dette området er det av lokalbefolkning gjort funn av bløt leire.  Det må 

derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet 

skal dokumenteres. Planområdet ligger i tilknytning til kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, 

springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal 

vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 23 Strandeng, strand, naustbebyggelse og noe berg i dagen 

Tiltaket berører i liten grad landbruksressurser direkte, men området ligger i nærheten av viktige 

jordbruksområder, og slike avgrensede arealer vil være viktige beiteområder.  

Reindrift: Området er ikke markert i reindriftskartet, men det benyttes til beite, særlig på våren.  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Tas ikke med. Viser til forslag om naust i Gardelvågen. Behovet er dekt for denne planperioden. 

Nærmere vurdering ansees derfor som ikke nødvendig.   

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 

(1500) 

Beliggenhet: Nordbotn, GBR 32/1 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg (Småbåthavn/naustområder) 

Dagens Formål: Kystsoneplan: naturområde og LNFR.  

Arealstørrelse: 36 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det 

må derfor foretas geotekniske vurderinger av området 

før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal 

dokumenteres. Planområdet ligger i tilknytning til kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, 

springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal 

vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  16 Furuskog på lav bonitet. Væreksponert. Gode driftsforhold. 

Lauvskog 0  

Annet areal 20 Strandeng, strand 

Tiltaket berører i liten grad landbruksressurser direkte, men området ligger i nærheten av viktige 

jordbruksområder, og slike avgrensede arealer vil være viktige beiteområder.  

Reindrift: Området er definert som sommerbeite i reindriftskartet.  

Andre Forhold: Foreslått areal ligger utenfor planområdet og inngår i kystsoneplanen. 

Konklusjon: 

Tas ikke med. Viser til forslag om naust i Gardelvågen. Behovet er dekt for denne planperioden. 

Nærmere vurdering ansees derfor som ikke nødvendig.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre typer nærmere angitt bebyggelse og 

anlegg (1500) 

Beliggenhet: Tangnesland. GBR 32/3, 32/4 og 32/6. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg (Småbåthavn/naustområder) 

Dagens Formål: LNF-A  

Arealstørrelse: 82 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Løsmassekartet viser store områder bart fjell, 

med mer enn 50%. Samt noe marin strandavsetninger.  Det må derfor foretas geotekniske 

vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Planområdet ligger i tilknytning til kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. 

Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av 

detaljplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er registrert en kulturminne i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 20   

Overflatedyrka (AR5) 30   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 30 Kantsoner langs dyrka mark. I indre del grunnlendt 
impediment med fjell i dagen 

Annet areal 0  

Tiltaket berører store areal med viktig dyrka mark. De øvrige arealene ligger i nærheten av viktige 

jordbruksområder, og slike avgrensede arealer vil være viktige beiteområder.  

Reindrift: Tiltaket omfatter i hovedsak dyrka mark og er lokalisert på nedsida av fylkesvegen.  

Konklusjon: 

Tas ikke med. Viser til forslag om naust i Gardelvågen. Behovet er dekt for denne planperioden. 

Nærmere vurdering ansees derfor som ikke nødvendig.  

 Foreslått areal i innspill. 



237 
 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 

(1500) 

Beliggenhet: Løkvik. GBR 35/6  

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: Andre typer nærmere angitt bebyggelse 

og anlegg (Småbåthavn/naustområder) 

Dagens Formål: LNF-A og LNF-B 

Arealstørrelse: 7,6 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Løsmassekartet marin strandavsetninger.  Det 

må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor 

områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i tilknytning til kystsonen og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 5   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 3 Kantsoner langs dyrka mark. Grunnlendt impediment 
med fjell i dagen 

Annet areal 0  

Tiltaket berører viktig dyrka mark. De øvrige arealene ligger i nærheten av viktige jordbruksområder, 

og slike avgrensede arealer vil være viktige beiteområder. Tilkomsten vil også gå over dyrka mark.  

 

Reindrift: Tiltaket omfatter i hovedsak dyrka mark og er lokalisert på nedsida av fylkesvegen.  

Reindrift: - 

Konklusjon: 

Tas ikke med. Kan være aktuell om grunneier godkjenner tiltak. Nærmere vurdering ansees derfor 

som ikke nødvendig.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Andre typer nærmere angitt 

bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Lillestraumen. GBR 35/2. 

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn 

grendeutvalg  

Foreslått formål: Andre typer nærmere 

angitt bebyggelse og anlegg 

(Småbåthavn/naustområder) 

Dagens Formål: Regulert i plan vedtatt 

30.8.2006 i arkivsak 06/00247. 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i 

tilknytning til kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 20  Strandeng  og strand, grenser til furuskog. 

Tiltaket har små konsekvenser for landbruksinteressene. 

Reindrift: Tiltaket påvirker beiteverdier. Området ligger inne i reindriftskartet som vår og 

sommerbeite. Særlig på våren er området viktig beiteareal. Lillestraumneset er i stor grad 

fragmentert av bebyggelse.  

Andre Forhold: Området er regulert. Vises i plankart med detaljeringssone H 910-13. Deler av 

området er regulert til naustbebyggelse i reguleringsplanen.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Konklusjon: 

Tas ikke med. Deler av området er regulert til naustområde. Dette arealet vil være tilstrekkelig for 

planperioden. Videre vises til forslag om naust i Gardelvågen. Behovet er dekt for denne 

planperioden.  Om det skal legges naust der må eksisterende reguleringsplan endres. Nærmere 

vurdering ansees derfor som ikke nødvendig. 

 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (1500) 

Beliggenhet: Kjækan. GBR 31/3, 

31/13, 31/12, 31/34, 31/11, 

31/59, 31/61, 31/60, 31/17, 

31/6, 31/41, 31/42, 31/2, 31/23. 

Forslagsstiller: Kjækan og 

Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: Andre typer 

nærmere angitt bebyggelse og 

anlegg (Småbåthavn/-

naustområder) 

Dagens Formål: LNF-A og 

Fritidsbebyggelse 

Arealstørrelse: 34 daa  

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Løsmassekartet marin strandavsetninger og tynn 

marin avsetninger.  Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på 

høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i tilknytning til kystsonen og vil 

berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og 

skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk: Planforslaget berører noe overflatedyrka jord og fulldyrka jord, jf. Kilden (09.02.2015) 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 5   

Innmarksbeite (AR5) 5   

Dyrkbart areal (DMK) 2  

 Foreslått areal i innspill. 
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Barskog  8 I nordre del impediment, grunnlendt med fjell i dagen.  

Lauvskog 2  

Annet areal 10 Bebyggelse, strandeng 

Tiltaket berører jordbruksareal. Området er mye fragmentert av eiendomsgrenser og infrastruktur. 

Deler av arealene er i drift til bær/grønnsaksproduksjon. Skogarealet som berøres er ikke drivverdig.  

Reindrift: Tiltaket omfatter i hovedsak dyrka mark og er lokalisert på nedsida av fylkesvegen. 

Andre Forhold: Deler av arealer er regulert. Vises i plankart med detaljeringssone H 910-6 og H 910-

7. 

Konklusjon: 

Tas ikke med. Det er flere eksisterende reguleringsplaner i området der småbåthavn er regulert inn. 

Nærmere vurdering ansees derfor som ikke nødvendig.  

 

Friområde (3040) 

Beliggenhet: Kvænangsbotn GBR 

33/14 

Forslagsstiller: Eva Borkehagen og 

Gunnar Jørstad 

Foreslått formål: Friområde 

Inkl. kultursti. 

Dagens Formål: LNF-B  

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Hvis det skal 

oppføres bygg eller annet i området 

må fare for spring- og stormflo og 

havnivåstigning, flom i 

Njemenjàikojohka tas med i vurdering. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Området ligger 

delvis innenfor en viktig naturtype, Bløtbunnsområder i strandsonen, med IID: BN00061314 i 

Naturbase, jf. Naturbase 4.6.2015. Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).   

Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til grunn at det ikke 

er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er registrert en kulturminne i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 5 Grenser til eksisterende fulldyrka areal. Sandholdig, flat 
mark med stor bæreevne og god drenering.    

Barskog  60 Furu på lav bonitet. Noe vindeksponert i nedre del. Flat 
grusmo med gode driftsforhold.  

Lauvskog 6 Olderskog og blandingsskog på lav bonitet.  

Annet areal 60 Strandeng og grunne vannområder i strandsonen. 

 

Reindrift: Arealene er ikke markert med spesiell status i reindriftskartet. Områdene benyttes til 

reinbeite, særlig på våren og forsommeren.   

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Området beholdes som LNFR. Bruk av området til friluftsformål inngår i arealkategorien LNFR, og det 

er ikke ønskelig å endre arealkategori. Friområde vil båndlegge areal i forhold til landbruk.   
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Snøskuterløype 

Beliggenhet: Sørfjorden – Eksisterende 

snøskuterløype fra Gardelvågen 

Forslagsstiller: Sigrun og Jan-Egil 

Johansen 

Foreslått formål: Snøskuterløype 

Dagens Formål: LNF-A og «Område for 

flerbruk. Akvakultur ikke tillatt.»  

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt 

ut av planforslaget av andre årsaker 

legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 

8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Skuterløyper tas ikke med i plan, da det vil bli laget en egen plan på dette når nye forskrifter kommer.  

Nærmere vurderinger ansees derfor som ikke nødvendige. 

  

 Foreslått areal i innspill. 
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ATV-løype 

Beliggenhet: Kvænangsbotn. GBR  

Forslagsstiller: Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: ATV-løype 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Da foreslått areal er tatt ut av planforslaget av andre årsaker legger kommunen til 

grunn at det ikke er nødvendig å foreta en vurdering etter prinsippene i NML §§ 8-12. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Ikke vurdert. 

Landbruk: - 

Andre Forhold: -Det finnes ikke lovhjemmel for å opprette barmarksløyper i Troms.  

Konklusjon: 

På grunn av manglende hjemmel er det ikke nødvendig å utrede planforslaget.  

 

Delområde: Spildra – Skorpa – Nøklan 

Ingen innspill. 

Delområde: Reinfjorden – Olderfjord – Segelvik 

Ingen innspill. 

 

 

 

 

 

 

 

 Områder tatt ut etter 1. gangs merknadsbehandling 
Dette kapitlet inneholder innspill som etter 1. gangs høring er tatt ut av planarbeidet. 
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Spredt Boligbebyggelse (5210) 

LSB 01-07 – LNFR Spredt Boligbebyggelse (5210)  

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status Areal 

LSB 01 Jøkelfjord 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 162,9 daa 

LSB 02 Jøkelfjord 2 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 17,2 daa 

LSB 03 Jøkelfjord 3 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 26,8 daa 

LSB 04 Alteidet 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 10,7 daa 

LSB 05 Alteidet 2 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 75,9 daa 

LSB 06 Alteidet 3 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 37,5 daa 

LSB 07 Storeng 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 71,6 daa 

SUM     402,6 daa 

 

Beliggenhet: Se tabell over. 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: LNFR Spredt boligbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-A 

Arealstørrelse: Se tabell over. 

 

 

 Foreslåtte områder LSB 01-02. 
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 Foreslått område LSB 03 til venstre, LSB 07 til høyre. 

 

 Foreslåtte områder LSB 04-06. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Samfunnssikkerhet er ivaretatt i planens planbestemmelser. For hvert enkelt 

tiltak i områder for LNFR –spredt boligbebyggelse skal planbestemmelsene for KPA, med 

retningslinjer, følges.  

 

Natur og miljø: Områdene LSB 01-03 berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (19.6.2015). Ingen trua 

eller sårbare arter, utover gaupe, er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av områdene, jf. 

Artskart (19.6.2015).   

Områdene LSB 04-06 berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (19.6.2015), men ligger i 

nærheten av naturtypene deltaområde og bløtbunnsområder i strandsonen, kategorisert som svært 

viktig og viktig. Det er gjort en rekke artsregistreringer i og i nærheten av områdene. Av trua og 

sårbare arter er krykkje, svartand, teist og stær registrert. Ingen øvrige trua eller sårbare arter er 

registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av områdene, jf. Artskart (19.6.2015).  
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Område LSB 07 berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie 

naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (19.6.2015). Ingen trua eller sårbare arter, 

utover jerv, er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av områdene, jf. Artskart (19.6.2015). 

Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på områdene, jf. NML § 10, ansees for å være lav. Dette begrunner vi med at 

selv om det totale arealet for de syv områdene er stort er det totale antallet tillatte boliger lav. Det 

tillates inntil tre nye boliger per område avsatt til LNFR spredt bebyggelse i planperioden, tilsammen 

21 boliger fordelt på de syv avsatte arealene. Naturmangfoldet vil ivaretas mer detaljert gjennom 

senere saksbehandling i forbindelse med fremtidige delingssaker innenfor avsatte arealer. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Det vektlegges 

at dette er LNFR områder som åpnes for spredt bebyggelse i tilknytning til eksisterende vei og som 

ligger i nærheten av annen bebyggelse. Videre vektlegges det at det vil foretas mer detaljerte 

vurderingen etter NML §§ 8-12 i forbindelse med delingssøknader knyttet til deling av eiendom før 

enkelttomter kan etableres og bebygges. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Vi mener at tiltak ikke vil ha negativ påvirkning på landskapet. 

 

Kulturminner: Det er registrert kulturminner innenfor område LSB 02 og 05, jf. askeladden 

(19.6.2015). 

 

Landbruk: Det er tenkt spredt boligbygging og fullstendig arealstatistikk er ikke nødvendig. 

Områdene i Jøkelfjord omfatter i hovedsak lauvskog og åpen fastmark på lave boniteter. På Alteidet 

og Storeng omfattes produktive skogarealer og noen jordbruksarealer. Mye av skogen der er også 

dyrkbar. Det er likevel vurdert at ved å forsøke å samle fremtidig boligbygging til eksisterende 

bygdesenter med den infrastrukturen som er der, så vil det spare viktige jordressurser andre plasser. 

Videre så er det snakk om et svært begrenset antall boliger og det vi være mulig å plassere dem der 

det er minst mulig konsekvenser for arealressursene.  

 

Reindrift: Tiltakene berører beiteverdier.  I Jøkelfjord berøres også flyttlei. Denne er vist med 

hensynssone i plankartet og eventuell bygging må tilpasse seg denne.  Det er likevel vurdert at ved å 

forsøke å samle fremtidig boligbygging til eksisterende bygdesenter med den infrastrukturen som er 

der, så vil det spare viktige beiteressurser andre plasser. Videre så er det snakk om et svært 

begrenset antall boliger og det vi være mulig å plassere dem der det er minst mulig konsekvenser for 

reindriften. 

 

Merknadsbehandling:  

Alle LSB områder er tatt ut av plan 

 



247 
 

LSB 08-10 – LNFR Spredt Boligbebyggelse (5210) – UTGÅR! 

 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status Areal 

LSB 08 Kjosen 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 123,1 daa 

LSB 09 Kjosen 2 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 53,0 daa 

LSB 10 Kviteberg 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 236,8 daa 

Sum     412,9 daa 

 

Beliggenhet: Se tabell over. 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: LNFR Spredt boligbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-A 

Arealstørrelse: Se tabell over. 

 

 

 Foreslått areal LSB 08-09. 
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 Foreslått areal LSB 10. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Samfunnssikkerhet er godt ivaretatt i planens planbestemmelser. For hvert 

enkelt tiltak i områder for LNFR –spredt boligbebyggelse skal planbestemmelsene for KPA, med 

retningslinjer, følges. 

 

Natur og miljø: Områdene berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015). Innenfor område 

LSB 08 er den sårbare (VU) billen Xylodromus concinnus registrert. I utkanten av område LSB 10 er 

kolavalmue (Papaver lapponicum) (EN – sterkt truet), krypsivaks (Trichophorum pumilum) (VU – 

sårbar) og fiskemåke (Larus canus) (NT- nær truet) registrert. Ingen øvrige trua eller sårbare arter er 

registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (21.6.2015). Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav. Dette 

begrunnes med at det er snakk om spedt boligbebyggelse i direkte tilknytning til eksisterende 

infrastruktur og øvrig bebyggelse i området. Selv om det totale arealet er relativt stort er det totale 

antallet tillatte boliger lav. Det tillates inntil tre nye boliger per område avsatt til LNFR spredt 

bebyggelse i planperioden. Naturmangfoldet og de registrerte sårbare og trua artene vil ivaretas mer 

detaljert gjennom senere saksbehandling i forbindelse med fremtidige delingssaker innenfor avsatte 

arealer. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Det vektlegges 

at dette er LNFR områder som åpnes for spredt bebyggelse i tilknytning til eksisterende vei og som 

ligger i nærheten av annen bebyggelse. Videre vektlegges det at det vil foretas mer detaljerte 

vurderingen etter NML §§ 8-12 i forbindelse med delingssøknader knyttet til deling av eiendom før 

enkelttomter kan etableres og bebygges. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
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avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

 

Landskap: Vi mener at tiltak ikke vil ha negativ påvirkning på landskapet. 

 

Kulturminner: Det er registrert kulturminner innenfor område LSB 08 og 10, jf. askeladden 

(19.6.2015). 

 

Landbruk: Det er tenkt spredt boligbygging og fullstendig arealstatistikk er ikke nødvendig. 

Områdene i Kvitebergbukta omfatter i hovedsak lauvskog og åpen fastmark på lave boniteter. 

Områdene ved Kjosen omfatter produktive skogarealer og noen jordbruksarealer. Mye av skogen der 

er også dyrkbar. Det er likevel vurdert at ved å forsøke å samle fremtidig boligbygging til eksisterende 

bygdesenter med den infrastrukturen som er der så vil det spare viktige jordressurser andre plasser. 

Videre så er det snakk om et svært begrenset antall boliger og det vi være mulig å plassere dem der 

det er minst mulig konsekvenser for arealressursene.  

 

Reindrift: Tiltakene berører beiteverdier.  I Kvitebergbukta berøres også flyttelei. Denne er vist med 

hensynssone i plankartet og eventuell bygging må tilpasse seg denne. I Kjosen er det også et ei 

flyttelei til ilandsettingsområde som berøres. Det er likevel vurdert at ved å forsøke å samle fremtidig 

boligbygging til eksisterende bygdesenter med den infrastrukturen som er der, så vil det spare viktige 

beiteressurser andre plasser. Videre så er det snakk om et svært begrenset antall boliger og det vi 

være mulig å plassere dem der det er minst mulig konsekvenser for reindriften. 

 

Merknadsbehandling: 

Alle LSB områder er tatt ut av plan. 
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LSB 11 – LNFR Spredt Boligbebyggelse (5210) 

 

 

Beliggenhet: Spildra  

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: - 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Samfunnssikkerhet er godt 

ivaretatt i planens planbestemmelser. For hvert 

enkelt tiltak i områder for LNFR –spredt 

boligbebyggelse skal planbestemmelsene for 

KPA, med retningslinjer, følges. 

Natur og miljø: - 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: Det er tenkt spred boligbygging og fullstendig arealstatistikk er ikke nødvendig. Forslaget 

omfatter innmark, bygdenær skog, utmark og bebyggelse. Det er et aktivt produsentmiljø på sau her, 

og områdene er viktige beitearealer. Det er snakk om et begrenset antall boliger og det vi være mulig 

å plassere dem der det er minst mulig konsekvenser for landbruket.  

Reindrift: Det er ikke rein på Spildra 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Arealet tas med i plan. 

Merknadsbehandling: 

Alle LSB områder er tatt ut av plan. 

 

 

 

Kode for formålsflate Formål SOSI-kode 

LSB 11 LNFR Spredt boligbebyggelse 5210 

Areal foreslått avsatt i plan . 



251 
 

LSB 12– LNFR Spredt Boligbebyggelse (5210)  

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

LSB 12 Burfjorddalen 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

 

Beliggenhet: Burfjorddalen 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: LNFR Spredt boligbebyggelse 

Dagens Formål: LNF 

Arealstørrelse: 79,5 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Samfunnssikkerhet er godt ivaretatt i planens planbestemmelser. For hvert 

enkelt tiltak i områder for LNFR –spredt boligbebyggelse skal planbestemmelsene for KPA, med 

retningslinjer, følges. 

 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015). Området ligger 

innenfor verneplan for vassdrag, Storelva. Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i 

umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (21.6.2015). Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om 

naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav. Dette 

begrunnes med at det er snakk om spedt boligbebyggelse i direkte tilknytning til eksisterende 

infrastruktur og øvrig bebyggelse i området. Selv om det totale arealet er relativt stort er det totale 

antallet tillatte boliger lav. Det tillates inntil tre nye boliger per område avsatt til LNFR spredt 

bebyggelse i planperioden. Naturmangfoldet vil ivaretas mer detaljert gjennom senere 

saksbehandling i forbindelse med fremtidige delingssaker innenfor avsatte arealer. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Det vektlegges 

at dette er LNFR områder som åpnes for spredt bebyggelse i tilknytning til eksisterende vei og som 

ligger i nærheten av annen bebyggelse. Videre vektlegges det at det vil foretas mer detaljerte 

vurderingen etter NML §§ 8-12 i forbindelse med delingssøknader knyttet til deling av eiendom før 

enkelttomter kan etableres og bebygges. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

 

Landskap: Tiltaket vurderes til å ha liten innvirkning på landskapet. 

 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i områdene, jf. Askeladden (21.6.2015). 

 

Landbruk: Det er tenkt spredt boligbygging og fullstendig arealstatistikk er ikke nødvendig. 

Områdene omfatter i hovedsakfuruskog og åpen fastmark på lave boniteter, til dels grunnlendt. 

Området kommer tett på gårdstun. Det er likevel vurdert at ved å forsøke å samle fremtidig 
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boligbygging til eksisterende bygdesenter med den infrastrukturen som er der, så vil det spare viktige 

jordressurser andre plasser. Videre så er det snakk om et svært begrenset antall boliger og det vi 

være mulig å plassere dem der det er minst mulig konsekvenser for landbruket.  

Reindrift: Tiltakene berører beiteverdier.   

Konklusjon: 

Området tas med i plan.  

Merknadsbehandling: 

Alle LSB områder er tatt ut av plan. 

 

LSB 13-17, 22-23 – LNFR Spredt Boligbebyggelse (5210) 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status Areal 

LSB 13 Dorras 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 62,3 daa 

LSB 14 Dorras 2 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 43,7 daa 

LSB 15 Dorras 3 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 63,5 daa 

LSB 16 Sekkemo 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 337,0 daa 

LSB 17 Kjøllefjord 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 69,4 daa 

LSB 22 Leira 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 708,3 daa 

LSB 23 Sørstraumen 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 469,3 daa 

SUM     1753,5 daa 

 

Beliggenhet: Se tabell over. 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: LNFR Spredt boligbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-A 

Arealstørrelse: Se tabell over. 

 

 Arealer LSB 13-15. 
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Arealer LSB 16-17 

 

 Arealer LSB 22-23  
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Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Samfunnssikkerhet er godt ivaretatt i planens planbestemmelser. For hvert 

enkelt tiltak i områder for LNFR –spredt boligbebyggelse skal planbestemmelsene for KPA, med 

retningslinjer, følges. 

Natur og miljø: Område LSB 13-15 berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015). Fiskemåke 

og varsler, begge NT- nær trua i rødlista, er registrert innenfor og i nærheten av områdene. Ingen 

øvrige trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av områdene, jf. 

Artskart (21.6.2015).  

Område LSB 16-17 berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie 

naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015). Område LSB 17 ligger i 

nærheten av, men grenser ikke inntil, den utvalgte naturtypen slåttemark. Ingen trua eller sårbare 

arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av områdene, jf. Artskart (21.6.2015). 

Område LSB 22-23 berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie 

naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015). Områdene grenser inntil den 

viktige naturtypene sterke tidevannsstrømmer og bløtbunnsområder i strandsonen med ID 

BN00035739 og BN00061311 i naturbase. Knekkand (EN – sårbar), fiskemåke (NT- Nær truet), tyvjo 

(NT) og hettemåke (NT) er registrert i og i nærheten av områdene. Ingen øvrige trua eller sårbare 

arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av områdene, jf. Artskart (21.6.2015). 

Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav. Dette 

begrunnes med at det er snakk om spedt boligbebyggelse i direkte tilknytning til eksisterende 

infrastruktur og øvrig bebyggelse i området. Selv om det totale arealet er relativt stort er det totale 

antallet tillatte boliger lav. Det tillates inntil tre nye boliger per område avsatt til LNFR spredt 

bebyggelse i planperioden, som gir totalt 21 boligtomter fordelt på de syv arealene som foreslås 

avsatt. Naturmangfoldet, herunder hensynet til sjøfugl som benytter tilgrensende bløtbunnsområder 

til beite- og rasteplasser vil ivaretas mer detaljert gjennom senere saksbehandling i forbindelse med 

fremtidige delingssaker innenfor avsatte arealer. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Det vektlegges 

at dette er LNFR områder som åpnes for spredt bebyggelse i tilknytning til eksisterende vei og som 

ligger i nærheten av annen bebyggelse. Videre vektlegges det at det vil foretas mer detaljerte 

vurderingen etter NML §§ 8-12 i forbindelse med delingssøknader knyttet til deling av eiendom før 

enkelttomter kan etableres og bebygges. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltakene ansees for å ha liten innvirkning på landskapet. 
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Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner innenfor LSB 13-15, jf. Askeladden (21.6.2015) 

Landbruk: Det er tenkt spred boligbygging og fullstendig arealstatistikk er ikke nødvendig. Områdene 

på Dorras omfatter i hovedsak jordbruksareal og restareal i tilknytning til gårdene. Vi har en typisk 

småbruksstruktur i området. På Sekkemo omfattes i hovedsak lauvskog på lav bonitet og 

impediment, samt noen mindre jordbruksareal mellom E6 og lokal veg.  Arealene i Kjøllefjord 

omfatter lauvskog på lav bonitet og impediment. På Sørstraumen og Leira omfatter mesteparten av 

arealet åpen lyngmark med innslag av skog på lav bonitet og impediment. Arealene er i stor grad 

fragmentert av bebyggelse. Det er vurdert at ved å forsøke å samle fremtidig boligbygging til 

eksisterende bebyggelse og infrastruktur vil det medvirke til å spare viktige jordressurser andre 

plasser. Videre så er det snakk om et begrenset antall boliger og det vi være mulig å plassere dem der 

det er minst mulig konsekvenser for landbruket.  

Reindrift: Tiltakene berører beiteverdier. På Sekkemo berøres også trekklei. Denne er vist med 

hensynssone i plankartet og eventuell bygging må ikke bli så omfattende at den sperrer tilkomsten til 

Nordstraumhalvøya.  Det er likevel vurdert at ved å forsøke å samle fremtidig boligbygging til 

eksisterende bygdesenter med den infrastrukturen som er der, så vil det spare viktige beiteressurser 

andre plasser. Videre så er det snakk om et svært begrenset antall boliger og det vi være mulig å 

plassere dem der det er minst mulig konsekvenser for reindriften. 

Merknadsbehandling: 

Alle LSB områder er tatt ut av plan. 

 

LSB 18-19 – LNFR Spredt Boligbebyggelse (5210) 

 

B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

LSB 18 Kjækan 1 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 

LSB 19 Kjækan 2 5210 Spredt boligbebyggelse Framtidig 
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Beliggenhet: - 

Forslagsstiller: - 

Foreslått formål: - 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: - 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Samfunnssikkerhet er godt ivaretatt i planens planbestemmelser. For hvert 

enkelt tiltak i områder for LNFR –spredt boligbebyggelse skal planbestemmelsene for KPA, med 

retningslinjer, følges. 

Natur og miljø:  

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: Det er tenkt spredt boligbygging og fullstendig arealstatistikk er ikke nødvendig. Forslaget 

omfatter innmark, bygdenær skog, en rekke bolighus og fritidsboliger. Den dyrka marka er sterkt 

fragmentert av utbygging og den er fordelt på mange eiendommer. Det er et godt lokalklima her og 

arealene kan egne seg til åkerkulturer. Det er vurdert at ved å forsøke å samle fremtidig boligbygging 

til eksisterende bebyggelse og infrastruktur vil det medvirke til å spare viktige jordressurser andre 

plasser. Videre så er det snakk om et begrenset antall boliger og det vi være mulig å plassere dem der 

det er minst mulig konsekvenser for landbruket.  

Reindrift: Tiltakene berører beiteverdier, men arealene er bygdenære og lite tilgjengelig for reinen.  

Det er vurdert at ved å forsøke å samle fremtidig boligbygging til eksisterende bygdesenter med den 

infrastrukturen som er der, så vil det spare viktige beiteressurser andre plasser. Videre så er det 
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snakk om et svært begrenset antall boliger og det vi være mulig å plassere dem der det er minst 

mulig konsekvenser for reindriften. 

Andre Forhold: - 

 

Konklusjon: 

Arealer tas med i plan. 

 

Merknadsbehandling: 

Alle LSB områder er tatt ut av plan.  
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LSB 19 – LNFR Spredt 

Boligbebyggelse (5210) 

Beliggenhet: Kjækan. GBR 31/40 31/32, 

31/45, 31/39, 31/44, 31/33, 31/38, 31/2, 

31/20, 31/30, 31/52, 31/28, 31/27, 

31/6/1, 31/6/2, 31/17/1, 31/7, 31/25, 

31/18, 31/58, 31/80, 31/9, 31/24, 31/11, 

31/21, 31/14, 31/11, 31/16, 31/13, 31/3, 

30/4, 30/28, 30/31, 30/3. 

Forslagsstiller: Forslagsstiller: Kjækan og 

Kvænangsbotn grendeutvalg 

Foreslått formål: LNFR Spredt 

Boligbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-A og Fritidsbebyggelse  

Arealstørrelse: Foreslått 318 dekar. Avsatt 187,6 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger nedenfor MG. Løsmassekartet viser tynn marin avsetninger, 

tynn og tykk morene, breelvavsetninger og elveavsetninger. I nærhet av Kjækanelva berørers 

planforslaget av aktsomhetsområde for snø- og steinskred. Stort sett hele planområdet berører av 

områder med potensiell jord- og flomskredfare. Reel skredfare samt ev. avbøtende tiltak, må 

vurderes og dokumenteres før plan sendes på høring.  

Kjækanelva går forbi planområdet. I tillegg går det mange små elver/bekker/flomløp i planområdet. 

Fare for flom i planområdet kan være stor, noe som faresone for jord- og flomskred bekrefter. Fare 

for flom, erosjon og isgang må vurderes og dokumenteres, samt evt. avbøtende tiltak.  

Kjækanelva, hensynssone på 50 m.  Hensynssone til øvrige mindre elver og bekker i området.  

Pr. i dag går det en kraftlinje i del av planområdet. Det må innhentes opplysninger om spenning i kV 

med tilhørende byggeforbudssone fra eier av linje på tiltaksnivå, iht. NRPA brosjyre: Bolig nær 

høyspent. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Konglebit, VU-

sårbar i rødlista, er registrert innenfor området. Ingen øvrige trua eller sårbare arter er registrert 

innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

 Foreslått areal i innspill. 
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avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er registrert en kulturminne i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk: Det er tenkt spred boligbygging og fullstendig arealstatistikk er ikke nødvendig. Forslaget 

omfatter innmark, bygdenær skog, en rekke bolighus og fritidsboliger. Den dyrka marka er sterkt 

fragmentert av utbygging og den er fordelt på mange eiendommer. Det er et godt lokalklima her og 

arealene kan egne seg til åkerkulturer.  

Reindrift: De øvre delene av arealet er definert som vår og sommerbeiter i Reindriftskartet. Arealet 

er bygdenært og kraftig fragmentert, så reindriftsinteressene vil i liten grad påvirkes.  

Andre Forhold: En mindre del av arealet lengst vest er regulert. Regulert areal vises i plankart med 

detaljeringssone H 910-7. 

Konklusjon: 

Forslag endres til LNFR- spredt bolig, og reduseres i forhold til eksisterende reguleringsplaner og 

andre formål. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.  

 

Areal som foreslås avsatt i plan. 

Merknadsbehandling: 

Alle LSB områder er tatt ut av plan. 
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LSB 20-21 – LNFR Spredt Boligbebyggelse (5210) 

Beliggenhet: Sørfjordbotn - 

Toppelbukt 

Forslagsstiller: Sigrun og Jan-

Egil Johansen 

Foreslått formål: LNFR Spredt 

boligbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-B og LNF-

A 

Arealstørrelse: Foreslått 938 

dekar. Avsatt 252 dekar fordelt 

på to formålsflater (164 + 88 dekar). 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Samfunnssikkerhet er godt ivaretatt i planens planbestemmelser. For hvert 

enkelt tiltak i områder for LNFR –spredt boligbebyggelse skal planbestemmelsene for KPA, med 

retningslinjer, følges. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk: Det er tenkt spredt boligbygging og fullstendig arealstatistikk er ikke nødvendig. Forslaget 

omfatter innmark, skog, en rekke bolighus og fritidsboliger. Den dyrka marka er noe fragmentert av 

utbygging og den er fordelt på flere eiendommer. Det er ikke næringsmessig jordbruksdrift i disse 

områdene i dag. Det er et godt lokalklima her. Mellom Leirbukt og Sørfjordbotn omfatter forslaget 

store areal med drivverdig furuskog. Et begrenset antall boliger vil likevel ikke føre til store tap av 

areal eller ulemper for skogbruket.   

 

Reindrift: Tiltakene berører beiteverdier. Det er likevel vurdert at ved å forsøke å samle fremtidig 

boligbygging til eksisterende bygdesenter med den infrastrukturen som er der, så vil det spare viktige 

 Foreslått areal i innspill. 
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beiteressurser andre plasser. Videre så er det snakk om et svært begrenset antall boliger og det vi 

være mulig å plassere dem der det er minst mulig konsekvenser for reindriften. 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslag tas med i plan, men reduseres av hensyn til eksisterende reguleringsplan, 100 m beltet mot 

sjø og andre forslag.  

 

Merknadsbehandling: 

Alle LSB områder er tatt ut av plan. 
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Fritidsbebyggelse (1120) 

BFR-23 - Fritidsbebyggelse 

(1120) 

Beliggenhet: Sørstraumen, Ytre 

Tømmerbukt GBR 37/1 og 37/1/3  

Forslagsstiller: Svein Tømmerbukt 

Foreslått formål: 

Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-A 

Arealstørrelse: 16,5 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget 

ligger under MG. Det må derfor 

foretas geotekniske vurderinger 

av området før plan sendes på 

høring, hvor områdestabilitet skal 

dokumenteres. Kartet viser 

strandavsetninger med mektighet større en 0,5 meter(NGU). 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).   

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, antas å være relativt lav. Deler av 

foreslått areal er allerede utbygget, og området for øvrig er sterkt påvirket av omkringliggende 

bebyggelse og veier.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i som berøres av tiltaket, men det finnes mange 

registreringer i nærområdene (Kulturminnesøk 13.10.2015) 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 16 Lyngmark og bebyggelse 

Området er sterkt fragmentert av bebyggelse og lokalisert på lite produktive areal. Tiltaket påvirker 

ikke landbruksinteresser.  

 

Reindrift: Området er markert som sommerbeite i Reindriftskartet, men det er av liten verdi for 

drifta da det er bygdenært og sterkt fragmentert av veg og bebyggelse.  

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Merknadsbehandling: 

BFR 23 går inn i BKB 01 Sørstraumen 

 

BFR 17 – Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Kvænangsbotn GBR 

33/14 

Forslagsstiller: Eva Borkehagen og 

Gunnar Jørstad 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: -  

Arealstørrelse: Foreslått 63,7 dekar. 

Avsatt 4,4 dekar. 

 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Løsmassekartet viser elveavsetninger. Innenfor 

dette området er det av lokalbefolkning gjort funn av leire/silt.  Det må foretas geotekniske 

vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. 

Planområdet ligger i nærhet til kystsonen og vil trolig berøres av havnivåstigning, springflo og 

Foreslått areal i innspill. 
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stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved 

utarbeidelse av detaljplan. 

Njemenjàikojohka går forbi planområdet. Det går i tillegg en bekk/flomløp i planområdet som har 

tilknytning til nevnt elv. Fare for flom i planområdet er stor. Fare for flom, erosjon og isgang må 

vurderes og dokumenteres, samt evt. avbøtende tiltak.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Det er gjort en 

registrering av klåved (liten busk) i området, kategorisert som nært truet. For øvrig Ingen andre trua 

eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart 

(14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene 

til NML § 8. 

Forslagets samla belastning på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som middels. Dette 

begrunner vi med at utbyggingen vil påvirke arealer helt inn til elva. Dersom man ser på endelig 

forslag vurderes dette til å ha en relativt lav samlet påvirkning på økosystemet i området. Dette 

begrunnes med endelig forslags utforming og direkte tilknytning til eksisterende infrastruktur, 

bebyggelse og vei.Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en 

utbygging ikke antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og 

naturtyper.Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt 

bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. 

Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 

på naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for 

arealet. 

Landskap: Påvirkningen på landskapet vurderes til å være relativt lav. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, men flere nærliggende 

kulturminneregistreringer som omfatter områder med hustufter og rester fra tidligere bosettinger. jf. 

Askeladden (14.01.2015)  

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 17  Fordelt på to teiger. God arrondering på den største (16 
da). Sandholdig, flat mark med stor bæreevne og god 
drenering. 

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 4 Areal rundt huset. 

Dyrkbart areal (DMK) 10 Grenser til eksisterende fulldyrka areal. Sandholdig, flat 
mark med stor bæreevne og god drenering.    

Barskog  10 Furu på lav bonitet. Flat grusmo med gode driftsforhold.  

Lauvskog 21 Olderskog og blandingsskog på lav bonitet.  

Annet areal 0  

Tiltaket omfatter viktig dyrka mark og berører viktige skogareal. Marka har ikke blitt høstet i nyere 

tid, men den er drivverdig. Det er flere store teiger med verdifulle jordbruksareal nærmiljøet, og 
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gårdsbruk med aktiv drift. Tiltaket berører også furuskogområder. Boniteten er lav, men godt egnet 

til furu. Driftsforholdene er svært gode. Arealet har stor verdi for landbruket. 

Reindrift: Arealene er ikke markert med spesiell status i reindriftskartet. Områdene benyttes til 

reinbeite, særlig på våren og forsommeren.   

Konklusjon: 

Området tas med men reduseres i forhold til flomfare og landbruksinteresser. Arealet samles mot 

eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.  

 

 Gult areal til venstre foreslås avsatt i plan.  

Merknadsbehandling: 

Området er tatt ut pga dambruddsone og strategi for fritidsbebyggelse. Se merknadsbehandling.  



266 
 

BFR 18 – Fritidsbebyggelse 

(1120) 

Beliggenhet: Kvænangsbotn. 

GBR 33/8 

Forslagsstiller: Øygun 

Willhemsen 

Foreslått formål: 

Fritidsbebyggelse 

4 tomter.  

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: Foreslått ca. 30 

dekar. Avsatt 6,3 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i 

kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo.  

Nærhet til Njemenjàikojohka, og bekke-/flomløp, med hensynssoner. Fare for flom i planområdet er 

stor. Fare for flom, erosjon og isgang må vurderes og dokumenteres, samt evt. avbøtende tiltak.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Det anbefalte forslagets samla belastning på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes til å 

være relativt lav.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: - 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (14.01.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 6  Flat fatsmark og lettdrevet, men lite totalt areal.  

 Foreslått areal i innspill. 
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Overflatedyrka (AR5) 1  Svært lite areal.  

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  10 Furuskog på lav bonitet. Flat grusmo. Svært gode 
driftsforhold og nært skogsveg. 

Lauvskog 15 Olderskog på middels bonitet, delvis flom-markskog . 
Trolig gammel slåttemark. Produktivt og stor beiteverdi.  

Annet areal 0  

Påvirker viktig skogareal (furuskogen), men ligger i utkanten og fører ikke til vesentlig økt 

fragmentering. Tiltaket omfatter mesteparten av en teig med fulldyrka mark. Arealet er lettdrevet, 

men arealet er relativt lite. Det er flere store teiger med verdifulle jordbruksareal i nærmiljøet, og 

gårdsbruk med aktiv drift.  

Reindrift: Arealet er markert som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Særlig lauvskogarealene 

langs elva har rik vegetasjon og stor beiteverdi.  

Andre Forhold:  

Konklusjon: 

Forslag tas med, men reduseres av hensyn til flomfare og landbruksinteresser. 

Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.   

 

Areal som foreslås avsatt i plan. 

Merknadsbehandling: 

Området er tatt ut pga dambruddsone og strategi for fritidsbebyggelse. Se merknadsbehandling.  
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Fritids- og turistformål (1170) 

 

BFT 11 – Fritids- og turistformål 

(1170) 

Beliggenhet: Gardelvågen. GBR 33/1 

Forslagsstiller: Statskog SF 

Foreslått formål: Fritids- og turistformål 

(Grunneier signaliserer noe usikkerhet. 

Området er aktuelt for fritids- og 

turistformål, men deler også til 

fritidsbebyggelse, friluftsformål og 

fellesarealer) 

Dagens Formål: 

Småbåthavn/naustområde, LNF-B  

Arealstørrelse: Foreslått 504 daa. Avsatt 

119 dekar. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i 

tilknytning til kystsonen og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, 

dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Nærhet til Aboelva, med hensynssone på 50 meter. Fare for flom, erosjon og isgang i forbindelse 

med Aboelva må vurderes, ev. avbøtende tiltak må dokumenteres.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Det er registrert 

Klåved innafor området, som er kategorisert som nær truet, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som middels. Området 

er per i dag ikke berørt av større tiltak. Kun ett par gamle traktorveier, derav minst én av disse 

fremstår som mer som en sti enn en vei, noen båtplasser, samt Statskog Fjelltjenestens 

tjenestehytte, ligger innenfor foreslått areal. Det vurderes som lite gunstig for miljøverdier, samt for 

allmenn ferdsel i strandsonen å strekke formålet helt ned til sjø inn til elva. Området langs elva og 

deltaområdet i sjø/strandsonen er verdifullt for dyre- og fuglelivet i området. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Foreslått areal i innspill. 
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Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (10.02.2015) 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  450 Furu på lav bonitet. Store sammenhengende areal. Flate 
grusmoer og svært gode driftsforhold. Økende innslag av 
lauv mot Aboelva.  

Lauvskog 50 Mot elva er lauvskogen dominerende. Boniteten er 
middels og lav. Til dels flommarkskog i nedre del. 

Annet areal 20 Strandeng ved elveutløpet samt små areal med veg, 
bygninger og annet opparbeidet areal.  

Tiltaket har store negative konsekvenser for skoginteressene. Tiltaket berører store areal med svært 

viktig skog. Skogen er i hogstklasse 3. Kvaliteten er noe avtagende ned mot sjøen og lengst ut på 

elvedeltaet. Skogen har best kvalitet på moen oppom fylkesvegen. 

Reindrift: Tiltaket berører relativt store areal med skogsbeiter i lavlandet. Den øvre delen er markert 

som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Det er tre sommerboliger for reindriftsutøvere i området. 

En omfattende turistsatsing her vil kunne generere en kraftig økning i ferdselen i omkringliggende 

fjell og utmark. Anleggsvegen mot Cuoikat starter like ved planområdet og vil trolig bli mye benyttet 

av turistene ved anlegget. Dette vil kunne medføre økt forstyrrelsene i viktige reinbeiteområder.     

Andre Forhold: Det foreligger ikke detaljerte planer for bruk av arealet. Arealet er svært stort og det 

kan føre til vesentlige endringer for nærområdet og lokalsamfunnet som er vanskelig å forutsi med 

de generelle planene som foreligger. Det ligger et stort næringspotensiale i et slikt prosjekt dersom 

det baseres på en styrt turisme med hovedvekt på utleie.  

Konklusjon: 

Forslag tas med, men reduseres av hensyn til reindrift, skog- og miljøverdier, flom og 100 meters 

beltet. Samfunnssikkerhetsmessige forhold må tas til følge.   

 

Lilla areal til venstre foreslås avsatt i plan.  
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Merknadsbehandling: 

Området er tatt ut pga dambruddsone og strategi for fritidsbebyggelse. Se merknadsbehandling. 

 

BFT 15 – Fritids- og turistformål (1170) 

Beliggenhet: Sørstraumen. GBR 

36/6, 36/13, 36/15 og 36/91. 

Forslagsstiller: Olav Olsen for 

Sørstraumen Eiendom AS 

Foreslått formål: Fritids- og 

turistformål. 

Utbedring av eksisterende havn for 

utleie av båter, ombygging av 

gammelbutikken til servicebygg, 

bedre tilrettelegging av 

oppstillingsplass for bobil og 

oppføring av to rorbuer for utleie. 

Dagens Formål: LNF-A  

Arealstørrelse: Avsatt 13,5 daa. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det må derfor foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet går ned 

til fjæra og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på 

funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører viktig naturtype, israndavsetninger. For øvrig ikke trua, sårbare eller 

utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. 

Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet 

av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i 

området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som lav. Dette 

begrunner vi med at store deler av foreslått område er tilrettelagt til formålet per i dag. En mindre 

utvidelse av dagens aktivitet mener vi ikke vil ha stor innvirkning på naturmiljøet på stedet. Det 

omkringliggende området er for øvrig bebygget med boliger og annen bebyggelse. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger sitt ønske om å legge til rette for næringsaktivitet og arbeidsplasser i sin vurdering. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

 Foreslått areal i innspill. 
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avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket vurderes til å ha liten innvirkning på opplevelsen av landskapet. 

Kulturminner: Det er registrert ett kulturminne innenfor området og flere i nærheten, jf. Askeladden 

(13.01.2015) 

Landbruk: Planforslaget berører ikke landbruksområder. 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 13,5 Opparbeidet areal, vei, parkering, bebyggelse 

Planforslaget berører ikke landbruksområder. 

 

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet, men arealet har ikke beiteverdi da 

det er opparbeidet avgrenset av innmark og veier og bebyggelse.  

Andre Forhold: -Området benyttes i stor grad til rasteplass, oppstillingsplass for bobiler og 

campingvogner i dag.  

Konklusjon: 

Deler av beskrevne tiltak er allerede etablert, og formålet tas med for stadfesting.  

Merknadsbehandling: 

Inngår i BKB 01 
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BFT 16 – Fritids- og turistformål 

(1170) 

Beliggenhet: Sørstraumen, Ytre 

Tømmerbukt GBR 37/1  

Forslagsstiller: Svein Tømmerbukt 

Foreslått formål: Fritids- og 

turistformål 

Dagens Formål: LNF-A 

Arealstørrelse: 2 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger 

under MG. Det må derfor foretas 

geotekniske vurderinger av området før 

plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Kartet viser strandavsetninger med 

mektighet større en 0,5 meter(NGU). Planområdet ligger i kystsonen og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).   

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav. 

Naturmangfoldet innenfor arealet er fra før berørt av tilgrensende bebyggelse og vei. Avhengig av 

utbyggingsmåte vil den frie ferdselen i strandsonen kunne begrenses.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Ikke vurdert. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i som berøres av tiltaket, men det finnes mange 

registreringer i nærområdene (Kulturminnesøk 13.10.2015) 

 

 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 2 Lyngmark og bebyggelse 

Området er sterkt fragmentert av bebyggelse og lokalisert på lite produktive areal. Tiltaket påvirker 

ikke landbruksinteresser.  

 

Reindrift: Området er markert som sommerbeite i Reindriftskartet, men det er av liten verdi for 

drifta da det er bygdenært og sterkt fragmentert av veg og bebyggelse.  

Merknadsbehandling: 

Inngår i BKB 01 

 

Næringsbebyggelse (1300) 

BN 31 – Næringsbebyggelse 

(1300) 

Beliggenhet: Olgolaneset Gnr/Bnr 

27/9, 27/12, 27/18, 28/2, 28/10, 

28/34, 28/36, 28/56, 28/97, 28/98, 

28/107  

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Næringsbebyggelse  

Dagens Formål: LNF- B 

Arealstørrelse: 384 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. I området Nordstraumen-Sekkemo er det av SVV 

foretatt grunnboringer ved utarbeidelse av veg. Undersøkelsene resulterte i flere kvikkleirefunn. Det 

må derfor foretas geotekniske vurderinger av området før plan sendes på høring, hvor grunnforhold 

og områdestabilitet skal dokumenteres. Planområdet ligger i kystsonen og vil berøres av 

havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende 

tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (29.9.2015). Ingen trua eller 
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sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (29.9.2015). 

Kvænangsstraumen som renner langs med østsiden av neset er en av de sterkeste i Norge. I 

straumen er det en rik biologisk aktivitet og et stort mangfold av naturtyper. Slike straumrike 

lokaliteter karakteriseres ved et rikt dyreliv med fastsittende former som sjøanemoner, skjell, 

svamper, bløtkoraller, steinkoraller m.m. I tillegg til biologisk verdi vil området også være av 

geologisk interesse som en tydelig avsetning fra siste istid. I forbindelse med slike store utbygginger 

som er tenkt på Olgolaneset vil det være behov for ytterligere utredninger i forbindelse med 

detaljplanlegging. Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller 

kravene til NML § 8 for å kunne gå videre i planleggingen. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, har potensiale til å være stor til 

svært stor, avhengig av hvilken næringsvirksomhet som etableres i området og i hvilken grad en 

utbygging vil omforme terrenget i området.  Det vil være lite gunstig å gjøre store terrenginngrep i 

området, da dette vil forringe områdets geologiske kvaliteter. Området er fra før påvirket av 

eksisterende E6 og andre veier, men disse inngrepene er relativt sett for et mindre inngrep å regne 

uten for stor belastning på det biologiske mangfoldet i området. Deler av området benyttes av sjøfugl 

til hvile og spiseområde. Avhengig av hvordan området bygges ut og aktivitetsnivået som kommer vil 

deler eller hele området gå tapt til dette formålet. Det mest sårbare vil imidlertid være endringer 

som påvirker det biologiske mangfoldet i tilgrensende sjøområder og selve straumen. Utbygginger 

som fører til forurensning og større terrenginngrep anbefales ikke i området, heller ikke inngrep som 

vil påvirke straumen. Området vil forøvrig også gå tapt som rekreasjons- og friluftslivsområde dersom 

utbygging finner sted. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området selv om en utbygging 

kan ha potensiale til å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper, 

da kommunen vektlegger behovet for utvikling av næring og arbeidsplasser. Kartlegging av det 

biologiske mangfoldet i foreslått areal og i tilgrensende sjøområder anbefales før videre planlegging 

foretas. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Arealet ligger på et åpent nes og er godt synlig i landskapet. En utbygging av industri vil gi 

store konsekvenser for landskapsbildet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner, men det er flere Krigsminner på 

Olgolaneset. Flere funn av fortidsminner i nærområdet. 

 

 

 

 



275 
 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 64  

Overflatedyrka (AR5) 25  

Innmarksbeite (AR5) 7  

Dyrkbart areal (DMK) 40  

Barskog  17 Plantefelt 

Lauvskog 45 Middels til lav bonitet 

Annet areal 226 Lyngmark, bebyggelse, veier  

Deler av tiltaket berører viktige jordbruksareal med gode driftsforhold. Det er også et mindre 

skogplantefelt og beiteverdier som berøres. Nordstraumhalvøya er et kjerneområde for landbruk og 

tiltaket har store negative virkninger på landbruksinteressene.  

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Lavlandsbeiter med tidlig vår er en 

mangelvare for reinbeitedistriktet. Arealene på Olgolaneset har mye ferdsel og totalt beiteareal er 

lite, men tiltaket har likevel en betydelig negativ effekt på reindriften.  

Andre Forhold: - Olgolaneset er viktig for friluftsliv og rekreasjon. Det er blant annet bygd opp to 

gammer som illustrer hvordan folk bodde på neset tidligere. Det er også foreslått mange tiltak innen 

turisme og fritidsbebyggelse i området som tas ut av planen til fordel for næringsformål.  

Kvænangen kommune har behov for å legge til rette for et større industriområde som kan fungere 

som en motor for næringsliv og verdiskaping. Området ligger sentralt til med tilgang til sjø og kort 

avstand til europavegen. Arealet består av løsmasser og arealet er sannsynligvis billig å tilrettelegge 

for industriutbygging. Arealet ble tatt inn i planen under behandling av Formannskapet.   

Konklusjon: 

Tiltaket tatt ut av plan pga innsigelse. Nytt areal foreslås i BN 32 Labukta, se merknadsbehandlig. 

 

Idrettsanlegg (1400) 

BIA 15 – Idrettsanlegg (1400) 

Beliggenhet:  

Forslagsstiller: Kommunen  

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse  

Dagens Formål: LNF-A 

Arealstørrelse: 11 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Vurderinger ansees ikke 

som nødvendige, da det er en utendørsbane, 

og det er ikke planlagt oppføring av hall/bygg.  
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Natur og miljø: Området har vært brukt til formålet i lengre tid. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees 

ikke for å være nødvendig. 

Landskap:  

Kulturminner:  

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0  

Overflatedyrka (AR5) 0  

Innmarksbeite (AR5) 0  

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 11 Gammel idrettsplass 

Tiltaket berører ikke landbruksressurser 

Reindrift: Området er definert som sommerbeite i reindriftskartet, men i praksis berøres ikke 

reindriftsinteresser da området er en gammel opparbeidet idrettsplass.  

Andre Forhold: Stadfesting av eksisterende arealbruk i plan. 

Konklusjon: 

Merknadsbehandling: 

Inngår i BKB 01 

 

Friområde (3040) 

GF 13 – Friområde (3040) 

Beliggenhet: Nordbotnfjæra. GBR 

32/1. Plassering ikke nærmere 

definert.  

Forslagsstiller: Statskog SF 

Foreslått formål: Udefinert. 

Dagens Formål: Kystsoneplan: 

naturområde og LNFR.  

Arealstørrelse: Avsatt 79,8 dekar. 

 

Foreslått areal i innspill. 
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Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø:  

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: 

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  Ca 60 Furu på lav bonitet. Vindeksponert og kortvokst mot 
sjøen. Svært gode driftsforhold.  

Lauvskog 0  

Annet areal Ca 20 Strandeng og strandareal.  

Tiltaket kan påvirke viktige skogressurser negativt.  

Reindrift: Arealet er definert som vår og sommerbeite i reindriftskartet.  

Andre Forhold: Foreslått areal inngår i kystsoneplanen.  

Konklusjon: 

Tas med. Settes av som friområde. Utarbeides egen reguleringsplan for området.  

 

 Areal som foreslås avsatt i plan. 

Merknadsbehandling: 

Området er tatt ut av plan, kystsoneplan gjelder fortsatt. 
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 Områder tatt ut etter 2. gangs merknadsbehandling 
 

Fritidsbebyggelse (1120) 

BFR 24 Fritidsbebyggelse (1120) 

Beliggenhet: Perten, GBR 31/4 (NB! kalt Storbukta i 

dokumentene) 

Forslagsstiller: Kjell Abrahamsen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF- A 

Arealstørrelse: 70 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Kartet 

viser marin avsetninger, men med hyppige fjellblotninger. 

Det må allikevel foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet 

skal dokumenteres. Planområdet ligger i kystsonen og vil 

berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. 

Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av 

detaljplan. Pr. i dag går det en kraftlinje i del av planområdet. Det må innhentes opplysninger om 

spenning i kV med tilhørende byggeforbudssone fra eier av linje på tiltaksnivå, iht. NRPA brosjyre: 

Bolig nær høyspent. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, vurderes som relativt lav. Føre-

var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke antas å 

forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Området ligger delvis i tilknytning til eksisterende bebyggelse, i relativt nakent lende.  

Kulturminner: Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i området (Kulturminnesøk 

13.010.2015). 

 

 Foreslått areal i innspill. 
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Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 10 Relativt lite total areal, men ellers gode driftsforhold. 

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  50 Furuskog på lav bonitet og impediment. Kupert, grunnlent og 
noe tunge driftsforhold.   

Lauvskog 10 Lav bonitet og impediment. Kupert, grunnlent og noe tunge 
driftsforhold.   

Annet areal 0  

Konsekvensen for landbruket er relativt liten. Forslaget omfatter en liten teig med dyrka mark som er 

drivverdig.  

Reindrift: Tiltaket påvirker reindriftsinteresser. Området er markert som vår- og sommerbeite i 

reindriftskartet. Reinen trekker ned i fjæra når den kommer fra vinterbeite for å få salt, og for å spise 

tang pga. parasitter som har festet seg på innsiden av strupen. I dette området trekke dyrene ned til 

sjøen. 

Andre Forhold: Området har tidligere vært fremmet som en del av et areal for reguleringsplan med 

tanke på utbygging til fritidsbebyggelse. Det ble fremmet innsigelse til planforslaget pga. 

reindriftsinteresser og gikk til mekling. Meklingen førte til at innsigelsen til arealet ble hensyntatt og 

arealet ble ikke regulert til fritidsbebyggelse. I den faglige innstillingen ble området ikke tatt med.  

Konklusjon: 

Under førstegangsbehandling i Formannskapet ble det konkludert med at arealet tas med i planen.  

Etter 2. gangs høring er arealet tatt ut av plan.  
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Fritids- og turistformål (1170) 

BFT 19 – Fritids- og turistformål (ny) (1170)  

Beliggenhet: Jøkelfjordeidet. GBR 9/6  

Forslagsstiller: Håkon Thomassen 

Foreslått formål: Fritids- og turistformål 

Gjeldende formål: LNFR 

Arealstørrelse (avsatt): 

Nytt areal BFT 19 = 216 daa  

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Tiltaket (endret plassering i merknadsbehandlingen) ligger delvis i områder med 

skredfare.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (14.4.2015). I området er det 

en registrering av snøsoleie, kategorisert som nær truet. I nærheten av området er det gjort flere 

observasjoner av gaupe (rovbase), kategorisert som sårbar, jf. Artskart (14.4.2015).  Vi mener at vårt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 

Den samla belastningen på økosystemene i området, jf. NML § 10, antas å reduseres når man 

sammenlikner foreslått avsatt areal med tidligere avsatt areal i gjeldene arealdel. Arealet er omkring 

halvert både fra gjeldende plan og i forhold til nytt forslag. Snøsoleie er knyttet til snøleier og 

grusmark med overrisling fra smeltende snøfonner og breer. Planten er i observert tilbakegang på 

grunn av uttørking av snøleier og gjengroing. Generelt er planter tilknyttet snøleier i tilbakegang da 

de mister egna voksesteder i takt med at snøleiene tørker inn og tidligere faste snøfonner smelter 

vekk. Områder med snøleier bør derfor ivaretas. Foreslått avsatt areal antas å ikke komme i konflikt 

med snøleiesamfunn sett ut ifra flyfoto. Registering av snøsoleie i artskart antas å være gjort høyere 

opp i fjellet en hva foreslått formål er plassert. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet.  

Landskap: Landskapet fremstår som et fjellområde med myrer og noe skog. Området er påvirket av 

FV 365, samt av vei til Mikaltind og radiomast på toppen. Området er ikke påvirket av andre 

terrenginngrep. Området opp mot toppen er synlig i landskapet, særlig ut Lille Altafjorden.. 

Utbygging kan derfor gi en landskapsmessig virkning. Gjennom utbyggingsstrategien er det tenkt at 

området skal få en helhetlig arkitektur tilpasset landskapet.  



281 
 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  10  

Lauvskog Ca. 
300 

Ung gjengroingsskog ikke oppdatert i AR5.  

Annet areal 480 Veg til radiomast, små myrer og lyngrabber 

Planforslaget berører ikke jordbruksareal. Deler av arealet er skogkledd, ungskog av bjørk på lav 

bonitet høyt over havet. Skogsverdien er relativt liten. 

Reindrift: Reindriftsintessene i tilgrensende områder er store. Tiltaket berører areal avmerket som 

vår-, sommer og høstbeiter i arealbrukskartene. Jøkelfjorddalen er et sentralt område i forbindelse 

med flytting og samling av rein. Området er utformet med tanke på å ikke stenge flyttlei ut mot 

Kopartind. Et stort hyttefelt og næringsområde vil generere mer trafikk i utmarksområdene og 

dermed ha indirekte konsekvenser for reindrifta. 

Andre Forhold: Friluftsinteressene er svært store. Mikaltinden et populært turmål. Området for øvrig 

benyttes mye til friluftsliv til alle årstider, og særlig i skisesongen.  

Området er vurdert til å være et område med særlig stort potensiale for å utvikle fritidsbebyggelse i 

tråd med overordna strategi.  

Merknadsbehandling – 1. gangs høring: 

Avgrensingen er endret i tråd med merknad fra Håkon Thomassen og politiske synspunkt i forhold til 

kjerneområdetankegangen. Det innebærer at et tilstrekkelig stort område settes av og at topplatået 

forbeholdes turistbasert næringsvirksomhet. Deler av området er skredutsatt. Det må derfor gjøres 

omfattende fagkyndige vurderinger i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Reindriftsinteressene 

berøres negativt.  
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Avgrensing etter merknadsbehandling 

 

Etter 2. gangs høring - Arealet tas ut av plan etter innsigelsesbehandling: 

 

Forslag til redusert areal, BFR 27. BFT 19 tas ut av arealplan for å vurderes på et senere tidspunkt. 
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BFT 17 – Fritids- og turistformål (1170)         

Beliggenhet: Skalsa  

Forslagsstiller: Isbresenteret v/Tonny Mathiassen 

Foreslått formål: Fritids- og turistformål (basecamp) 

Gjeldende formål: LNFR 

Arealstørrelse: 1-2 daa 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Tiltaket ligger under MG. Løsmassekartet viser bresjø-/innsjøavsetninger. Det er 

lette konstruksjoner som skal plasseres, gapahuk, grillhytte, etc. Området ligger i utløpssone for 

snøskred, men ikke jord- og flomskredsone. Det kan oppstå fare ved at elva fra Isvatnet blir demmet 

opp av snøskred, med videre konsekvenser når ev. oppdemminger brytes.  

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller prioriterte arter. jf. 

Artskart (30.1.2016). Men tiltaket ligger i et bortimot (kraftlinje gjennom området) inngrepsfritt 

naturområde og i et storslått landskap. Skalsaelva er verna vassdrag. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Man må 

imidlertid ved en ev. etablering av basecampen forebygge utslipp av forurensende stoffer til miljøet 

og tilgrensende vassdrag. 

Kommunen vektlegger at næringsutvikling vil være positivt for kommunen. Tiltaket vil føre til økt 

trafikk i området, også til Jøkelfjordbreen/Øksfjordjøkelen. Satsing på turisme vil nødvendigvis føre til 

flere besøkende og dermed økte forstyrrelser på naturmangfoldet. Gjennom tilrettelegging og 

bevisste bedrifter kan den negative påvirkningen på naturmangfoldet reduseres. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket ligger i storslått natur. Men bygningene som skal plasseres, er små. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (09.02.2015) 

Landbruk: Det er ikke landbruk i området. 

Reindrift: Reindrifta berøres i svært stor grad. Tiltaket ligger midt i flyttlei og trekklei. Det har vært 

dialog mellom Rbd 32 Silvetnjarga og tiltakshaver. Retningslinje til planbestemmelsen pkt. 2.6.1 søker 

ivareta dette forholdet. 
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Konklusjon: 

Tiltaket innarbeides i planen under forutsetning av at området reguleres, og hensyn til reindrifta når 

det gjelder aktivitet på basecampen, reguleres gjennom avtaler. Tiltakets sanitære løsninger skal 

godkjennes av kommunen. Samt de nødvendige forhold med tanke på skred og flom, ivaretas. 

Etter 2. gangs høring er arealet tatt ut av plan. 

 

Areal som er foreslått avsatt til ønsket formål. 

 

Uteoppholdsareal (1600) 

BUT 02 – Uteoppholdsareal (1600) 

Beliggenhet: Sørstraumen 

Forslagsstiller: Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder 

Foreslått formål: - 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: 12,7 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på marine avsetninger. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015). Ingen trua eller 

sårbare arter er registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart (21.6.2015).  Vi 

mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området oppfyller kravene til NML § 8. 
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Den samla belastningen, jf. NML § 10, ansees for å være liten. Arealene er i stor grad påvirket av 

eksisterende tiltak i nærområdet. 

Føre-var-prinsippet i NML § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging ikke 

antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. Kommunen 

vektlegger verneområdestyrets ønske om en hovedinnfallsport til kommunens verneområder. 

Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 

avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 

naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for arealet. 

Landskap: Tiltaket vil ikke påvirke landskapet negativt. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i områdene, jf. Askeladden (21.6.2015). 

Landbruk:  

Arealkvaliteter Areal 
(Dekar) 

Kommentar/vurdering 

Fulldyrka (AR5) 0   

Overflatedyrka (AR5) 0   

Innmarksbeite (AR5) 0   

Dyrkbart areal (DMK) 0  

Barskog  0  

Lauvskog 0  

Annet areal 13 Lyngmark på grusavsetning. Fragmentert av bebyggelse. 

Arealet har ikke verdi for landbruket. 

Reindrift: Arealet er markert som sommerbeite i reindriftskartet. Arealet er i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse og aktivitet, så konsekvensene for reindrift vil være små.  

Andre Forhold: - 

Vurdering: 

Areal som Verneområdestyret planlegger å benytte til visitor point og uteinformasjon om 

verneområdene tas med i plan. 

Etter 2. gangs høring er arealet tatt ut av plan. 
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 Areal som foreslås avsatt i plan. 

 

 

 Områder som inngår i sentrumsformål for Burfjord (BS 10) 
Innspill som nå inngår i Burfjord sentrumsformål. 

Boligbebyggelse (1110) 

B 21, 22, 24 og 29 – Boligbebyggelse (1110) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Boligbebyggelse  

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse:  

B 21 0,9 dekar 

B 22 0,7 dekar 

B 29 0,8 dekar 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Tomtene er bygd ut. Hele sentrum med tilstøtende bebyggelse ligger under 

marin grense på elve- og bekkeavsetninger, moreneavsetninger og skredmateriale, med innslag av 

marine avsetninger. Området ligger ikke i aktsomhetssone for snøskred og steinsprang, samt jord- og 

flomskred. Nedre deler av sentrum kan være utsatt ved høy vannstand, springflo og stormflo. Man 
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bør også ta hensyn til flomfare Burfjordelva. Momentene nevnt her må hensyn tas når ny 

sentrumsplan skal utarbeides, eller tiltak skal gjennomføres.  

Natur og miljø: Områdene er bebygde arealer per i dag. Det er ikke registrert trua, sårbare eller 

utvalgte naturtyper, prioriterte arter innenfor området. I ny sentrumsplan må det tas hensyn til 

Burfjordelva (verna vassdrag). Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør 

NML § 11, samt bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers 

ansvar. Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging 

kan ha på naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere gjennom reguleringsplan for 

arealet. 

Landskap: Tiltakene vurderes til ikke å ha negativ påvirkning på landskapet. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i områdene, jf. Askeladden (21.6.2015). 

Landbruk: Planforslaget befinner seg i tettbebygd område og berører ikke landbruks- eller 

reindriftsinteresser. 

Konklusjon: 

Stadfesting av eksisterende boligtomter i plan. B 21, 22 og 29 inngår i nytt sentrumsformål, BS 10.  

 

Fritids- og turistformål (1170) 

BFT 03 – Fritids- og turistformål 

(1170) 

Beliggenhet: GBR 13/21, 13/21/5 og 

13/146. Fra Burfjord gjestgiveri og til 

pumpehuset.  

Forslagsstiller: Kvænangen eiendom 

v/Jim Hansen 

Foreslått formål: Fritids- og turistformål, 

Næringsbebyggelse 

Dagens Formål: Senterfunksjoner og område for kommunikasjonsformål 

Arealstørrelse: 12,4 dekar foreslått. 5,3 dekar avsatt. 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG. Det bør foretas geotekniske vurderinger av 

området før plan sendes på høring, hvor områdestabilitet skal dokumenteres. Det må ved 

detaljregulering tas planlegges for god trafikksikkerhet og dokumentere for tiltak som skal fremme 

trafikksikkerheten. Planforslaget strekker seg til kaia og vil berøres av havnivåstigning, springflo og 

stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved 

utarbeidelse av detaljplan. 

 Foreslått areal i innspill. 
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Natur og miljø: Store deler av foreslått areal er utbygd til formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-

12 ansees ikke for å være nødvendig. Det er imidlertid viktig å ivareta allmenhetens tilgang til 

fjæreområdet i videre planlegging. 

Landskap: Tiltaket antas ikke å påvirke landskapet negativt. 

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk: Berøres ikke. 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Forslaget innarbeides i planen, men reduseres noe i vest for å 

tilpasses slik at det forblir sikt ut mot fjorden fra det planlagte 

torgområdet i sentrum. Det må fortas vurderinger av grunn, 

fare for springflo, stormflo og havnivåstigning før plan sendes 

på høring.  

Under førstegangsbehandling i planutvalget ble det konkludert 

med at tiltaket innarbeides i planen, men reduseres ytterligere i 

sør og vest slik at avgrensninga følger eiendomsgrensa mellom 

gnr/bnr 13/146 og 13/21. 

  

BS 10 – Sentrumsformål (1130) 

Forslag 1: 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: Verdde AS/Kvænangen 

kommune  

Foreslått formål: Sentrumsformål 

Gjeldene formål: Off./Allmenne formål, 

Senterfunksjoner, friområder, kommunikasjon 

Arealstørrelse: 11, 7 dekar avsatt. 

Forslag 2: 

Beliggenhet: GBR: 13/21, 13/23, 13/23/5 og 13/222  

Forslagsstiller: Kvænangen eiendom v/Jim Hansen 

Foreslått formål: Sentrumsformål. 

Kulturtorg i tilknytning til flerbrukshuset. 

Gjeldende formål: Sentrumsformål 

 Foreslått areal i innspill 1. 

 Areal som er foreslått avsatt til ønsket 
formål. 
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Arealstørrelse: 6,3 dekar foreslått. 11, 7 dekar avsatt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering forslag 1: 

Samfunnssikkerhet: Planforslaget ligger under MG, på elve- og bekkeavsetninger. Det har vært 

utrasing av areal tidligere, i strandlinja i nord, i utkanten av sentrum. Planforslaget strekker seg til 

kaia og vil berøres av havnivåstigning, springflo og stormflo. Undersøkelse, dokumentasjon på funn 

og skadeforebyggende tiltak skal vurderes ved utarbeidelse av detaljplan. 

Natur og miljø: Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (21.6.2015).  

Landskap: Tiltaket vil omfattes av ny sentrumsplan. Opprustning av områdene vil øke kvaliteten på 

arealene.   

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (12.01.2015). 

Landbruk og reindrift: Berøres ikke 

Vurdering forslag 2: 

Samfunnssikkerhet: Se vurdering 1. 

Natur og miljø: Se vurdering 1. 

Landskap: Se vurdering 1. 

Kulturminner: Se vurdering 1. 

Landbruk og reindrift: Berøres ikke. 

 

Konklusjon: 

Areal tas med i plan.  

 Foreslått areal i innspill 2. 
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 Arealer som er foreslått avsatt til ønsket formål.  

 

Konklusjon: 

Formålsflatene i Burfjord sentrum slås sammen til et samlet arealformål. 
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Forretninger (1150) 

BF 10-11 – Forretninger (1150) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Forretninger 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: 12,7 +2,5 dekar 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: De 

trafikksikkerhetsmessige 

Se vurdering øvrige tiltak i Burfjord 

sentrum. 

Natur og miljø: Se vurdering øvrige tiltak i 

Burfjord sentrum. Trafikksikkerhet internt 

i området og i forhold til E6 må ivaretas i 

ny Sentrumsplan for Burfjord. 

Landskap:  

Kulturminner:  

Landbruk:  

Andre Forhold: 

  

Konklusjon: 

Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. 

 

 

 

 

 

 Foreslåtte arealer. BF 10 øverst, BF 11 nederst. 
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Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 

BOP 20-23 – Offentlig eller privat 

tjenesteyting (1160) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Offentlig eller privat 

tjenesteyting 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: BOP 20 – 2,3 dekar, BOP 21 – 3,9 dekar, BOP 22 – 1,2 dekar, BOP 23 – 3,0 dekar 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Områdene nærmest sjøen har vært oversvømt tidligere. Avbøtende tiltak mot 

høy vannstand, stormflo og springflo må ivaretas i ny sentrumsplan. Hensyn til havnivåstigning er 

også en sentral problemstilling for de sjønære delene av sentrum. For øvrige momenter, se tidligere 

vurdering mht. arealer i Burfjord sentrum. 

Natur og miljø: Se tidligere vurderinger tiltak i Burfjord sentrum 

Landskap: Se tidligere vurderinger tiltak i Burfjord sentrum 

Kulturminner: Se tidligere vurderinger tiltak i Burfjord sentrum 

Landbruk og reindrift: Se tidligere vurderinger tiltak i Burfjord sentrum 

Konklusjon: 

BOP 20: areal tas med i plan. 

BOP 21: Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. Eksisterende brannstasjon og kommunens tekniske 

verksted 

BOP 22: Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. Eksisterende helikopterlanding. 

BOP 23: Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. Eksisterende ambulansestasjon. 
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BOP 33 – Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller:  

Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Offentlig og 

privat tjenesteyting 

Dagens Formål: 

Kommunikasjonsformål og 

Sentrumsformål 

Arealstørrelse: 6,4 dekar 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Tiltaket ligger under MG på elve- og bekkeavsetninger. Tidligere utrasing i sjø 

like nord for området tilsier geotekniske vurderinger av området for dokumentasjon av 

områdestabilitet. Det må også tas hensyn til havnivåstigning, stormflo og springflo. Området inngår i 

ny sentrumsplan for Burfjord. Trafikale løsninger og andre forhold løses der.  

Natur og miljø: Store deler av foreslått areal ligger til ulike bebyggelsesformål per i dag. Vurdering jf. 

NML §§ 8-12 ansees ikke for å være nødvendig. Det er imidlertid viktig å ivareta allmenhetens tilgang 

til fjæreområdet i videre planlegging. 

Landskap:  

Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (08.10.2015). 

Landbruk: Berøres ikke. 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Området settes til offentlig og privat tjenesteyting.  

 

Næringsbebyggelse (1300) 

BN 23 – Næringsbebyggelse (1300) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Næringsbebyggelse 

Dagens Formål: - 

 Areal som er foreslått avsatt. 
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Arealstørrelse: 10,2 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på elveavsetninger. Områdestabilitet må 

vurderes. Arealet ligger utsatt til med tanke på havnivåstigning, stormflo og springflo. 

Oversvømmelser har forekommet. Arealet vil omfattes av ny sentrumsplan for Burfjord. 

Natur og miljø: Området er utbygd til formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees ikke for å 

være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Eksisterende næringsareal. Formaliseres i plan. 

 

 Areal som foreslås avsatt. 

  

BN 24 – Næringsbebyggelse (1300) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Næringsbebyggelse 

Dagens Formål: - 
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Arealstørrelse: 4,2 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Området ligger under marin grense på elveavsetninger. Arealet vil omfattes av 

ny sentrumsplan for Burfjord. 

Natur og miljø: Området er utbygd til formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees ikke for å 

være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Eksisterende næringsareal. Formaliseres i plan. 

 

 Areal som foreslås avsatt. 

Veg (2010) 

SV 02-03 – Veg (2010) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: - 

Foreslått formål: - 

Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: SV 02 – 12,9 daa, SV 03 – 7,9 daa. 
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Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Området er utbygd til formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees ikke for å 

være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Sv 02: Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. Veisystem i Burfjord sentrum. 

SV 03: Stadfesting av eksisterende tiltak i plan. E6 gjennom Burfjord. 

 

 Areal som foreslås avsatt. 

 

Hovednett for sykkel (2050) 

SHS 01 – Hovednett for sykkel (2050) 

Beliggenhet: - 

Forslagsstiller: - 

Foreslått formål: - 
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Dagens Formål: - 

Arealstørrelse: 0,7 daa 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: - 

Natur og miljø: Området er utbygd til formålet per i dag. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees ikke for å 

være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

Konklusjon: 

Stadfesting av eksisterende gang/sykkelveg i Burfjord i plan. 

 

 Areal som foreslås avsatt. 

 

Friområde (3040) 

GF 11 – Friområde (3040) 

Beliggenhet: Burfjord 

Forslagsstiller: Kommunen 
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Foreslått formål: Friområde 

Dagens Formål: Småbåthavn 

Arealstørrelse: 3,0 daa 

 

Vurdering: 

Samfunnssikkerhet: Da det har skjedd utrasing av arealer i området (like i nærheten), alle tiltak her 

(graving, masseforflytning (selv om det kanskje ikke er så aktuelt)) utøves med forsiktighet. 

Natur og miljø: Å avsette området til friområde antas å ikke ha negativ konsekvens for 

naturmangfoldet. Vurdering jf. NML §§ 8-12 ansees ikke for å være nødvendig. 

Landskap: - 

Kulturminner: - 

Landbruk: - 

Andre Forhold: - 

 

Konklusjon: 

Viktig for å bevare tilgang til strandområdet. 

 

Areal som foreslås avsatt i plan. 

 

 



 

 

 

  

Kommuneplanens 

arealdel 2017 - 2029 

Vedlegg 3 – Areal ROS 
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1. Innledning 

1.1. ROS og Samfunnssikkerhet  
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført i forbindelse med kommuneplanens arealdel 

(KPA), og i tråd med planprogram for KPA. ROS-analysen er utarbeidet i henhold til PBL og diverse 

veiledere. Den er på oversiktsnivå, og ligger som grunnlag for vurdering av areal og foreslåtte 

formål(konsekvensvurdering). I planprogrammet nevnes aktuelle utredningstemaer som oppfattes 

som relevante i arealplansammenheng. I tillegg til disse er det flere temaer som bør tas med i 

betraktning, som for eksempel radon, klimaendringer og havnivåstigning.  

En risiko- og sårbarhetsanalyse etter plan- og bygningslovens § 4-3, samfunnssikkerhet og risiko- og 

sårbarhetsanalyser, danner grunnlaget for en utredning av tema som dekker hele planområdets 

utfordringer og i henhold til forskriftens veileder, skal dette omfatte naturhendelser samt hendelse 

og virksomhetsbaserte utfordringer. Det innebærer at en ROSanalyse på kommuneplan nivå, må 

favne både bredt og dekke både ny og eksisterende bebyggelse. 

I henhold til sivilbeskyttelsesloven kapittel V skal kommunen utarbeide en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse, hvor kommunen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i 

kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan 

påvirke kommunen. I henhold til PBL skal denne analysen legges til grunn i utarbeidelse av planer 

etter PBL, og oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner(samfunnsdelen) 

Teori om, og metode for ROS-analyser er hentet fra Temaheftet Samfunnssikkerhet i 

arealplanlegging, DSB. Veilederen er ment som et hjelpemiddel til b.la. kommunene i arbeidet med 

risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanlegging, for oppfyllelse av krav i § 4-3 i plan- og bygningsloven 

Det er viktig at ArealROS og dokumentet konsekvensvurderinger sees i sammenheng. ArealROSen 

belyser farer og potensielle uønskede hendelser som kan oppstå i planområdet. I KU vurderes hvert 

innspill med tilhørende areal i forhold til samfunnssikkerhet, natur og miljø, landskap, kulturminner 

og landbruk. Vurderingene avgjør om det er forsvarlig og nødvendig å avsette arealer til de foreslåtte 

formål. Hvis det er usikkerhet knyttet til arealbruken og eventuelle negative konsekvenser, settes det 

krav til detaljregulering, nærmere kartlegging/undersøkelser og eventuelle avbøtende tiltak som skal 

dokumenteres og være gjennomført før plan sendes på høring. Hvis det usikkerheten eller faren til et 

areal eller forslag er for stor - tas det ikke med i arealplanen. Tiltakshaver må ved hjelp av fagkyndige 

redegjøre og dokumentere for at arealet er trygt, med eller uten avbøtende tiltak. 
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1.2. Plan- og bygningsloven – krav til ROS-analyser 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyser for arealplaner.  

Hensikten med å kartlegge og analysere risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med 

arealplanlegging er å fremskaffe et beslutningsunderlag med hensyn til valg av arealer, løsninger og 

ev. behov for risikoreduserende tiltak. Det handler om å lage en god og realistisk fremstilling av 

risikobildet knyttet til arealer eller spesifikke tiltak. Målet er å redusere eksisterende risiko og 

forebygge for at det skapes ny, med særlig vekt på at dette skal unngå skade og tape av liv, helse, 

miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. For å gi et bilde av dette benyttes ROS-analyser.  

1.3. Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens kapittel II,§ 7 - § 12 legger føringer for hvilke prinsipper som skal ligge til grunn 

ved offentlig forvaltning av arealer og naturmangfoldet. Både plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven krever planlegging etter føre- var- prinsippet. NMF §§ 8 -12 er ikke 

vedtakshjemler, men retningslinjer som skal vurderes. De sentrale §§ vil her være § 8 om 

kunnskapsgrunnlaget, § 9 om føre- var- prinsippet, § 10 om økosystemtilnærming og samlet 

belastning, § 11 om kostnadene ved forringelse og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder. 

PBL og NML er nært knyttet til hverandre. Her med blant annet en felles forskrift for fem utvalgte 

naturtyper, slåttemark, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog og kalksjøer. Det er ikke snakk om vern av 

naturtypene men å sikre bærekraftig bruk gjennom planlegging ved å ta særlige hensyn til 

naturtyper.   

På dette nivået er det viktig å få frem i hvilke områder det er naturmangfold av den art som må 

forvaltes, skjermes, vernes ol. Det være seg rødliste arter, artsrike naturområder, rasteplasser for 

trekkdyr, vassdrag med mer.  

I analysen er temaene 3.15 Sårbare objekter og 3.17 Viktige naturtyper elementer som faller inn 

under NML. Vi viser i analysen at naturmangfoldet i de nevnte områdene er lokalisert, og at det må 

tas hensyn til disse ved detaljplanlegging.  Det stilles krav til at naturmangfoldet blir utredet ved 

konsekvensutredninger, hvor det skal redegjøres for konsekvenser av forslaget på naturmangfoldet. 

Konsekvensutredninger etter PBL oppfyller kravet i NML – som skal gjøres på tiltaksnivå.  

1.4. Byggeteknisk forskrift (TEK 17) 

I TEK 17 er sikkerhetskravene som tiltakshaver må oppfylle for hjemlet. Det er flere § i forskriften 

som gjør kravene i ROS-analysen juridisk bindene for tiltakshaver. Kort oppsummert er det §§ 

nedenfor som sikrer at krav i ROS-analysen bli gjennomført på tiltaksnivå ved detaljregulering.   

Forskriftens andre del, Kapittel 7 §§ 7-1 til 7-4 setter krav til hvilke hensyn tiltakshaver må ta ved 

oppføring av ny bygg. Sikkerheten mot flom, stormflo, skred og tiltakets eventuelle konsekvenser for 

terreng og grunn blir her ivaretatt. 
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Kapittel 9 ytre miljø, §§ 9-1 til 9-4 setter krav til sikkerhet mot forurensning i grunn for ny bygg og 

konsekvenser for utvalgte naturtyper på grunn av tiltaket.  

Kapittel 11 sikkerhet ved brann – §§ 11-1 til 11-6 setter krav til brannsikkerhet for ny og eksisterende 

bebyggelse, også fare for brannspredning.   

Kapittel 13 miljø og helse – III strålingsmiljø, § 13-5 radon. Krever etablering av radonforebyggende 

tiltak, slik at nivået ikke overstiger det som er akseptert.  

1.5. Kulturminneloven 

Dersom arealet ikke omfattes av reguleringsplan skal det foreligge samtykke fra kulturminne 

myndighetene før tiltak kan settes i verk, jf. Kulturminnelovens §§ 3,8 og 9 

1.6. Andre relevante forskrifter veiledere, temahefter og faktaark 

Under listes det opp relevante forskrifter, veiledere, temahefter, faktaark og brosjyrer som skal 

brukes som verktøy og følges ved kommunalplanlegging og ved reguleringsplaner med 

detaljplanlegging.  

 NIJOS veileder: Markslag i økonomisk kartverk.  

 Riksantikvarens veileder: kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Etter plan- og 

bygningsloven.  

 NVEs faktaark 2-13 '' Identifisering av skredvifter" Faktaarket skildrer en metode for å 

identifisere skredvifter dannet av skred med høyt vanninnhold, og som ikke omfattes av 

dagens aktsomhetskart for steinsprang og snøskred.  

 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatte stoffer samt utstyr og 

anlegg som benyttes ved håndteringen.  

 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter 

der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). 

 NRPA's brosjyre: «Bolig nær høyspentanlegg»: Brosjyren inneholder informasjon og 

faktaopplysninger om høyspentanlegg og magnetfelt. Den forteller hvilke grenseverdier som 

settes og utredningsnivå som kreves.  

 Landbruks- og matdepartementets: Skogsveger og skredfare – veileder: Gir kunnskap om 

faren for løsmasseskred ved bygging og drift av skogsveier i bratt terreng.  

 Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (støyretningslinjen) 

 NVEs retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar: Retningslinjene blir lagt til 

grunn ved utarbeidelse og revisjon av arealplaner i område som kan bli utsatt for eller føre til 

fare.  

 Veileder fra klimatilpasning Norge, Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging, 

2011: Formålet med denne veiledningen er å gi råd om hvordan kommuner og andre kan gå 

fram for å skaffe seg oversikt over farer, risikoer og sårbarhet når det gjelder havnivåstigning, 

stormflo og bølgepåvirkning.  
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2. ROS-Metodikk 
 

ROS-analysen er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, bygget på faglig skjønn og erfaring. 

Risikoanalyse er basert på skjønn, og prøver å forutse hendelser frem i tid. Det er nyttig at de som 

sitter nær problemet gjør en vurdering av risiko, at risikoen synliggjøres og dermed kan gi grunnlag 

for prioritering av tiltak. 

 

Tabellen viser sannsynligheten for at en hendelse inntreffer vurdert opp mot konsekvensene den får 

dersom den inntreffer. Det gis en skår for hvordan man vurderer konsekvensene og for 

sannsynligheten for hendelsen og disse summeres til et tall som uttrykk for risiko. 

 

Konsekvensklassifisering 

Konsekvens vurderes for 

temaene liv og helse, miljø, 

økonomi og samfunnsviktige 

funksjoner  

 

 

I denne analysen blir konsekvens for Liv, helse, miljø og økonomi sett på samlet. Dette fordi analysen 

er på oversiktsnivå, og det er ikke hensiktsmessig å gå slik i dybden.  

  

  Konsekvens 

 Ufarlig (1)           En viss fare (2)           Kritisk (3)             Farlig (4)   Katastrofalt (5) 

Meget 
sannsynlig (4) 
 

4 8 12 16 20 

Sannsynlig (3) 
 

3 6 9 12 16 

Mindre 
sannsynlig (2) 
 

2 4 6 8 10 

Lite sannsynlig 
(1) 

1 2 3 4 5 

Begrep Liv og helse Miljø Økonomiske 

verdier/ 

produksjonstap 

Ufarlig Ingen 
personskader 

Ingen skader  Tap lavere 

enn… 

En viss far Få og små 
personskader 

Mindre skader, 
lokale skader 

Tap mellom to 

gitte beløp… 

Kritisk Alvorlige 
personskader 

Omfattende 
skader, 
regionale 
konsekvenser 
med 
restitusjonstid 
<1 år 

Tap mellom to 

gitte beløp 

Farlig Alvorlige 
skader/en død 

Alvorlige 
skader, 
regionale 
konsekvenser 
med 
restitusjonstid 
<1 år 

Tap mellom to 

gitte beløp opp 

til…. 

Katastrofalt En eller flere 
døde 

Svært alvorlige 
og langvarige 
skader, 
uopprettelige 
miljøskade 

Tap mellom to 

gitte beløp…. 
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Sannsynlighetsklassifisering 

Vurderingen av sannsynlighet må ta utgangspunkt i 

historiske data, lokal kunnskap, statistikk, 

ekspertuttalelser og annen relevant informasjon, og en 

vurdering av hvordan fremtidige klimaendringer påvirker 

dette bildet. 

 

 

 

Prinsipp over akseptkriterium.  Forklaring av fargene som er brukt i risikomatrisen.  

 

Akseptkriterier; Kriterier basert på forskrifter, 

standarder, erfaring og/eller teoretisk 

kunnskap som legges til grunn for 

beslutninger om akseptabel risiko. 

Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller 

være tallfestet 

 

 

 

 

  

Begrep Frekvens 
Lite sannsynlig Mindre enn en gang 

i løpet av 50 år 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i 
løpet av 10 år og en 
gang i løpet av 50 år 

Sannsynlig Mellom en gang i 
løpet av ett år og en 
gang i løpet av 10 
år. 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i 
løpet av 1 år.  

Farge  Beskrivelse   

Rød  Uakseptabel risiko.  
Tiltak skal gjennomføres for å 
redusere risikoen. 

Gul  Vurderingsområde. Tiltak skal 
vurderes. 

Grønn  Akseptabel risiko. Tiltak kan 
vurderes ut fra andre hensyn. 
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3. Hendelser - tema 

Dette kapitlet gir en beskrivelse av temaer som analysen tar for seg. Klimaendringer er ikke et eget 

tema, men en gjennomgående faktor for flere av hendelsene. Klimaendringer har vist seg å være et 

gjeldet faktum, i form av hyppigere snøskred, økt nedbør, kulde, varme og tørke. Og er derfor en 

viktig faktor å ha med seg i analyse- planleggingsarbeidet.  

  

Kvikkleireskred og marine 
grense (MG) 
 
 

 Sannsynlighetsreduserende-
, forebyggende- og 
konsekvensreduserende 
tiltak mot skred (alle typer 
som er nevnt) vil være å 
beholde skog og vegetasjon i 
aktsomhetsområder. Samt 
unngå bygging på 
skredvifter. Skredvifter er 
ikke kartlagt i kommunen, 
men temaet må tas inn og 
sjekkes «ut» i behandling av 
reguleringsplaner og tiltak. 
Skredvifter kan identifiseres 
relativt enkelt ut fra 
topografiske kart, flyfoto og 
befaring i terreng. 

 Kvikkleirepunkter i 
Kvænangen 

 Kvikkleire er marint avsatt leire med høyt vanninnhold som kan kollapse ved 

påkjenninger. Ved for stor påkjenning kollapser gitterstrukturen og leira blir 

flytende som en suppe i sitt eget porevann. Kvikkleireskred kan forplante seg 

raskt bakover over store områder. De bløte, utraste skredmassene kan bevege 

seg flere kilometer. 

 Det er to hovedårsaker til at kvikkleireskred utløses: 

o Naturlige prosesser som erosjon og nedbør 

o Menneskelige tiltak som utgravinger, utfyllinger og andre 

terrengbelastninger 

 Ved planlegging av tiltak vises det til «Veiledning ved små inngrep i 

kvikkleiresoner» av NVE. 

Marine grense 

MG angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid (0 -220 moh.) 

Problemstillinger som involverer for eksempel kvikkleire og skred i marin leire kan 

dermed utelukkes over MG, men er aktuelle flere steder under MG.  

Forholdet til marine grense er ivaretatt av tiltakshaver ved at det stilles krav om 

utredninger for tiltak under den marine grense.  

Grunnforhold, 
sprøbruddmateriale og 
områdestabilitet 

KLS – materiale: Kortversjon av begrepet ”Kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper”. 

Områdestabilitet: Tilstand knyttet til sikkerhet i forhold til omfattende 

områdeskred (kvikkleireskred) i KLS- materialer. 

Lokal stabilitet: Tilstand knyttet til sikkerhet i forhold til lokale brudd og 

utglidninger under fyllinger, i skjæringer, og ved graving av dype grøfter eller 

byggegrubbe. Slike brudd kan utløse områdeskred hvis grunnen består av KLS-

materialer. 

KLS-områder finnes i marine leiravsetninger (under MG) 

Marine leiravsetninger er kartlagt og vist på kvartærgeologiske kart  

Marine leiravsetninger kan finnes under:  

o Torv (myr),  

o Fluviale avsetninger (sand, grus) 

o Fyllmasser 

o Randmorene 

 

 Viser til NVEs Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på 

kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Veilederen er 

utarbeidet i tilknytning til NVEs ”Retningslinjer for planlegging og utbygging i 

fareområder langs vassdrag”. 

Løsmasseskred 

 

Det finnes fire forskjellige typer løsmasseskred: Flomskred, jordskred, Leirskred, 

kvikkleireskred. 
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Et løsmasseskred (bortsett fra kvikkleireskred) utløses normalt i skråninger brattere 

enn 25–30 grader, og nesten alltid i perioder med ekstrem nedbør og/eller 

snøsmelting. 

Flomskred skiller seg fra jordskred ved at erosjon, masseutglidning og 

massetransport foregår langs eksisterende bekke- og elveløp. Forekommer i bratte 

vassdrag og bekkeløp med mye løsmasser, flere ganger i året. Er forårsaket av 

regnskyll, kraftig snøsmelting. Flomskred har høyt vanninnhold og derfor vil kunne 

gå utenfor aktsomhetskartet fra NGI. Boliger, infrastruktur og jordbruksarealer 

langs vassdrag og på flomskredvifter er utsatt for ødeleggelser når elva skifter løp 

og tar nye retninger. Tiltak langs vassdrag og på skredvifter må derfor vurderes 

spesielt ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved andre tiltak. Fordi vann er en 

viktig faktor i slike skred har skredviftene ofte så liten helning at de av mange ikke 

oppfattes som potensielt farlige. Jf. NVEs faktaark 2-13 '' Identifisering av 

skredvifter"   

Leirskred forekommer i marin leire som ikke er kvikk, flere ganger pr. år. Er 

forårsaket av nedbør, snøsmelting, menneskelige inngrep.  

Jordskred forekommer i skråninger av alle andre typer løsmasser.  Er forårsaket av 

nedbør, snøsmelting, menneskelige inngrep, og forekommer flere ganger i året.  

 
Snøskred 

 

NGIs og NVEs aktsomhetskart Indikerer områder som må kartlegges eller følges opp 

i mer detalj ved eventuell utbygging. 

Snøskred deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både 

løssnøskred og flakskred kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og 

våtsnøskred. Ved helt vannmettet snø kan det oppstå en tredje type skred - 

sørpeskred.  

Løssnøskred kan oppnå hastigheter på inntil 120 km/t. Skred med høy hastighet vil 

mobilisere luftmassene slik at det oppstår et skredgufs (også kalt fonnvind) med 

kraft nok til å knekke tre og stolper, samt skade vinduer og lette byggverk 

Flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et 

glideplan. Flakskred kan bli flere kilometer brede og involvere enorme snømengder 

som ofte rekker helt ned i dalbunnen. 

Snøskred utløses normalt i dalsider med helling mellom 30 og 60 grader, og som 

regel under eller rett etter store snøfall, sterk vind eller temperaturstigning. 

Sørpeskred: Oppstår når snømassene er vannmettet, slik som under intens 

snøsmelting eller kraftig regnvær. De beveger seg vanligvis langs forsenkninger i 

terrenget, og de oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele 

og is. Skredmassene i et sørpeskred har høy tetthet. Sørpeskredene kan utløses i 

terreng ned mot 5 graders helling. Sørpeskredene er vanskelige å forutsi.  

Steinskred, steinsprang og 
fjellskred 

 

Steinsprang fra alle typer fjellskråninger over 30 grader der det sitter løse stein. 

Forekommer hele tiden. Utløses av frost- og rot-sprenging, poretrykk. 

Steinskred i større fjellsider, fra 50 meters høyde og oppover, hvor det finnes svake 

partier. Forekommer flere ganger i året. Utløses av frost- og rot-sprenging, 

poretrykk. 

Fjellskred store fjellsider som har svakhetssoner i den geologiske strukturen. 

Forekommer 1-2 ganger per 100 år. Utløses av poretrykk, kryp-bevegelser, 

jordskjelv 

 
Flom, erosjon og isgang 

 

Hendelsene flom sees i sammenheng med isgang og erosjon da det ofte 

forekommer ved flomtilstander, og da spesielt på våren når det er hurtig tining og 

store vannmengder.  

Flom: I Norge sier vi at en elv er i flom når vannføringen overstiger 

middelvannføringen. 

Imidlertid er det sjelden noen som snakker om flom eller ekstremflom før den høye 

vannføringen truer liv eller økonomiske interesser.  



10 
 

Isgang: Økt vannføring på vårene bryter opp isen i vassdrag og fører den med seg. 

Isen hoper seg opp der den møter hindringer som svinger i elva, bruer ol. som igjen 

fører til oversvømmelser. Enkelte steder kan det på vinteren oppstå isgang og 

oppstuving av is. Dette er ikke nødvendigvis knyttet til stor vannføring, men isgang 

er likevel definert som flomhendelse i disse retningslinjene. Isdemninger kan gi 

oversvømmelser i områdene oppstrøms på samme måte som ved flom. Is i 

bevegelse representerer store krefter og kan gi fare for sammenbrudd av bygninger 

og medføre fare for liv og helse. Isgang og isdemninger opptrer ofte på de samme 

stedene.  

Erosjon: I alle elver med løsmasser (leire, sand, grus og stein) i elvebunnen og på 

kantene vil vannet erodere (grave) i og transportere massene nedover i vassdraget. 

Bebyggelse på løsmasser i nærheten av en elv kan være utsatt for skade ved 

utgraving i slike masser. Også masser som avsettes utenfor elveløpet kan gi skader. 

Ved særlig stor massetransport under flom i bratte vassdrag vil vannet med 

massene ha stor kraft, og kunne forårsake stor skade og utgjøre fare for liv og helse.  

 Viser til NVEs retningslinje «Planlegging og utbygging i fareområder langs 

vassdrag». Retningslinjene gjelder fare knyttet til prosesser i og langs vassdrag, 

herunder flom, erosjon, isgang, skredlignende hendelser i bratte vassdrag og 

kvikkleireskred. Alle planer om inngrep i vassdrag, herunder risikoreduserende 

tiltak, skal vurderes i forhold til bestemmelsene i vannressursloven. 

 Og til NVEs retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar. 

 

Ekstrem vær, i form av 
nedbør, vind og kulde 

 

En ekstrem værhendelse inntreffer når: Vinden eller nedbøren er så kraftig, 

forventet vannstand så høy, eller snøskredfaren så stor, at liv og verdier kan gå tapt 

hvis ikke samfunnet er spesielt forberedt på situasjonen. Været berører et stort 

område, for eksempel et fylke. 

FNs klimapanel forventer at klimaendringene vil føre til endringer i hvor hyppige og 

intense framtidens ekstreme vær- og klimahendelser blir. Klimaendringene vil også 

endre hvor, når og hvor lenge vi vil oppleve ekstremvær – og kan gi ekstremvær og 

klimahendelser av et hittil ukjent omfang. 

Ekstremnedbør bidrar til ødeleggende flommer og skred. I byene forårsaker store 

mengder nedbør oversvømmelser. Det kan skje fordi vann- og avløpssystemet ikke 

er dimensjonert for å håndtere så mye vann på kort tid, eller som følge av tette sluk 

eller stikkrenner. 

Ekstreme vindkast er den hyppigste årsaken til store skader under ekstremvær. 

Skadene kan oppstå både av trykkbelastningen av vinden og av gjenstander som 

vinden transporterer gjennom luften. 

Havnivåstigning Klimaendringene i årene fremover vil føre til økt havnivåstigning, stormflo og 

bølgepåvirkning. DSB sin rapport "Havnivåstigninger i norske kystkommuner" 

(2009) viser estimater for havstigning for Kvænangen kommune. Rapporten 

inneholder nivåer for havstigning og stormflo for årene 2050 og 2100. Oppvarming 

av havet og issmelting på land er årsaken til dette. Differansen mellom landheving 

og havnivåstigning er estimert til 58 cm, og i verste fall 93 cm. Rapporten viser 

estimat for stormflo opp til 2,95 m og i verste fall 3,30 m. (for sikkerhetsskyld, 4 m.) 

 Viser til veileder KLIFT 2011 Håndtering av havnivåstigning i kommunal 

planlegging. 

Stormflo Stormflo er høye vannstander i sjø grunnet værets virkning. Under spesielle 

værforhold kan kombinasjonene springflo og stormflo gi svært høye vannstander. 
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Stormflo er oppstuing av vann mot kysten på grunn av kraftig vind og ekstremt lavt 

lufttrykk. Stormflo kommer på toppen av vanlig tidevann og den generelle 

vannstandshevningen, og høyden på stormfloen henger nøye sammen med 

vindretning. 

De vanligste skadene ved ekstremt høy vannstand skyldes at vannet trenger inn i 

bygninger. Når bølger samtidig slår inn over land kan både bygninger, veier, 

jernbane og annen infrastruktur påføres skader. Det skyldes både bølgenes 

trykkrefter og utvasking når bølgene slår tilbake. Ved bølgehøyde opptil en meter 

øker først og fremst vanninntrengingen. Ved bølgehøyde på to meter eller mer 

følger gjerne betydelige ødeleggelser. 

Akutt forurensning For at et utslipp skal bli regnet som akutt, må tre vilkår være oppfylt. Utslippet må 

være betydelig, i den meningen at det kan skade miljøet. I tillegg må utslippet skje 

brått, og ikke være tillatt. Det er forurensningsloven som seier hvilke type utslipp 

som er tillatte. Det er forbudt å forurense dersom det ikke er utstedt 

utslippstillatelse. 

Radon Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i 

bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordluften 

gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. 

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner 

av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon 

frigjøres til inneluften. Byggeteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til at alle nye 

bygninger som er beregnet for varig opphold, skal oppføres med 

radonforebyggende tiltak. I tillegg stiller forskriften krav om at nybygg skal ha et 

radonnivå i inneluft under 200 Bq/m3 (nrpa.no – statens strålevern). 

Aktsomhetskart for Radon finnes på NGU sine sider.  

Brann- og eksplosjonsfare Hensynet til lagring av farlig stoff er regulert i forskrift om håndtering av 

brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatte stoffer samt utstyr og anlegg som benyttes 

ved håndteringen.  Forskriften hjemler kravet om sikker drift og oppbevaring av 

farlige stoffer. Kapittel 3 §§ 14-20 er her essensiell for tiltakshaver når det gjelder 

sikkerhet.  

 

Håndtering og sikring i forhold til eksisterende og ny bebyggelse må bygge på type 

anlegg og størrelse i forhold til de ulike byggeformål dette berører. 

Planlagte fremtidige virksomheter og anlegg som havner under forskrift skal ikke 

utgjøre fare for eksisterende bebyggelse og heller ikke planlagte fremtidig 

bebyggelse eller andre formål 

Elektromagnetiske felt Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning. Størrelsen på 

magnetfeltet avhenger av strømstyrken gjennom ledningen eller anlegget, 

avstanden til anlegget og hvordan flere felt kilder virker sammen. Magnetfelt øker 

med økt strømstyrke og avtar når avstanden til ledningen øker. Magnetfelt trenger 

gjennom vanlige bygningsmaterialer og er vanskelig å skjerme seg mot. 

Ved bygging av nye høyspentledninger bør man forsøke å unngå å legge de nært til 

boliger, barnehager skoler mv. Ved etablering av nye boligområder, skoler, 

barnehager mv., bør man unngå nærhet til høyspentledninger, bakke- og luftlinjer 

samt trafostasjoner. Der det er mulig, bør man (ut fra flere hensyn) velge en noe 

større avstand enn de minstegrenser som er fastsatt av sikkerhetshensyn for 

avstand mellom høyspentledninger og bebyggelse.  

 På tiltaksnivå er det NRPA's brosjyre: «Bolig nær høyspentanlegg», med 

anbefalte byggeavstander iht. størrelse på ledning og byggeformål som 

tilstøtes» som skal følges.  

Avstand til høyspentlinje, bakke- og luftlinjer samt trafostasjoner må undersøkes 

ved detaljregulering. Det er flere forhold som må vurderes – linjer kan falle ned, kan 
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komme bort i noe, svingning på grunn av sterk vind, nedfall av is på mennesker og 

bebyggelse, vedlikeholdsarbeid på linjer.  

Trafikkulykker (bil-bil, 
fotgjengere, sykelister), samt 
anleggstrafikk 

Ulykkestyper er Påkjøring bakfra, Møteulykker, Avsvinging, Kryssende kjøreretning, 

Fotgjengerulykker, Akeulykke, Utforkjøring, Eneulykker (veltet kjøretøy, påkjørsel av 

dyr etc.).  

Hensynssone på 6 m fra veiskulder langs offentlige veier av hensyns til sikt og elg, vil 

også fungere som trafikksikkerhetstiltak for ulykker med fotgjengere, sykelister og 

bil-bil. (Vurderes ikke her) 

Ulykker på skolevei Barn har krav på en trygg og sikker skolevei. Planlegging av nye tiltak, utforming av 

vei, vegetasjon, bussholdeplasser ol. må ikke være med på å gjøre 

skoleveien(barnetråkk) utrygg.  Kvænangen kommune har gjennomført work-shop i 

skolene, med kartlegging av barnetråkk. (Vurderes ikke her) 

Sårbare objekter – Vassdrag, 
naturmangfold, naturtyper 

Vern av vassdrag betyr at det ikke kan gis tillatelse til kraftutbygging, og at 

eventuell kraftutbygging er meldepliktig. I tillegg ønsker Stortinget at verneverdiene 

i vernede vassdrag skal ivaretas mot andre inngrep enn kraftutbygging. 

Norsk rødliste er en vurdering av arters risiko for utdøing. Arter som står i fare for å 

dø ut fra norsknatur blir kalt truete arter. 

Noen naturtyper er særlig viktige for det biologiske mangfoldet. Dette er 

naturtyper som er spesielt artsrike, er levested for arter som er på rødlista eller har 

en spesiell funksjon for enkelte arter. Et eksempel på det siste er elvedelta som er 

viktige rasteplasser for mange trekkfugler - vår og høst. Naturmangfoldloven 

ivaretar naturtyper gjennom vern. 

Kulturminner Kulturminner og kulturmiljøer er spor vi mennesker har satt etter oss, og 

kulturlandskap er alt landskap som er påvirket av mennesker. De kan legge grunnlag 

for næringsutvikling, turisme og vekst for lokalsamfunn. De er viktige for folks 

livskvalitet og identitet, og bidrar til å skape attraktive byer og bygder. Naturtypene 

i kulturlandskapet er ofte svært artsrike og inneholder mange sjeldne arter.  

 

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og 

kulturmiljøer i Norge. Askeladden inneholder data om kulturminner og 

kulturmiljøer som er fredet, eller som er inne i en fredningsprosess etter 

kulturminneloven. Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk 

fredet, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes 

(uavklart vernestatus), og nyere tids kulturminner som er fredet eller midlertidig 

fredet.  Kulturminner fra ”nyere tid” (etter reformasjonen i 1537) omfatter 

bygninger eller anlegg som er fredet, eller midlertidig fredet.  I tillegg kommer 

listeførte kirker. SEFRAK-bygninger, kulturminner av lokal interesse og minner som 

kun er vernet etter plan- og bygningsloven er ikke lagt inn i Askeladden. 

 Viser til Riksantikvarens veileder: kulturminner, kulturmiljøer og landskap. 

Plan- og bygningsloven. Den skal brukes som et verktøy ved utarbeidelse av 

planer, også reguleringsplaner.  

Forurensning av drikkevanns-
tilførsel  

Et nedslagsfelt er det landområdet som et vassdrag samler opp vann fra. Vann fra 

regn eller snøsmelting renn nedover overflaten og samler seg i elver, innsjøer, 

reservoar, estuar, våtmarksområde, sjø eller hav. Nedslagsfeltet inneholder både 

bekker og elver som transporterer vannet og overflaten som disse samler opp 

vannet fra. 

Hvert nedslagsfelt er topografisk avgrenset fra hverandre av en rygg, ås eller et fjell, 

som en kaller vannskillet. Av og til kan det være vanskelig å avgrense nedslagsfeltet 

fordi en innsjø eller ei myr kan ha avrenning i flere retninger. 

Andre navn for nedslagsfelt er nedbørsfelt, tilsigsområde, nedslagsdistrikt, 

tilsigsfelt, dreneringsområde, samlebasseng, avrenningsområde eller elvebakken. 

Støy (bil- og skytebanestøy) Skjerming kan redusere støy fra skytebaner 

I områdene bak og til siden for standplass er det ved hjelp av skjerming mulig å 

redusere støyutstrålingen 5-20 dB. I framoverretning (skyteretning ± 90° )er det 

vanskeligere å begrense støyutstrålingen. I en sektor utenfor ± 50° er det i en viss 
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avstand fra banen mulig å redusere støyen 5-10 dB ved å bygge skytehus med langt 

dempet frambygg, individuelt oppdelt for hver skytter. 

Støy fra veitrafikk: De faktorene som ligger til grunn for beregning av utgangsnivået 

for støy fra en veistrekning er: antall kjøretøyer pr døgn, målt som årsdøgntrafikk 

(ÅDT), andelen tunge kjøretøyer av totaltrafikken, kjøretøyenes hastighet, veiens 

stigning. Graden av skjerming og avstand til støykilden er viktige faktorer som er 

med på å bestemme hvor mye støy som når fram til en bolig. Veitrafikkstøyen avtar 

med 3 dB når avstanden til støykilden dobles. Marktype, vegetasjon og 

terrengformer gir lokale forskjeller. 

Viktig å følge retningslinje for behandling av støy: Ved etablering av nye 

skytebaner eller nye boliger ved eksisterende skytebaner er det viktig at 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442-2012), blir fulgt.  

Støy fra motocrossbane: Det beskrives egne retningslinjer på dette i T-1442-2012. 

Industri (eksisterende og 
fremtidig) 

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 

virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). For å 

sjekke om en virksomhet/bedrift går under storulykkeforskriften, så skal ett eller 

flere av virksomhetens kjemikalier være nevnt i forskriftens vedlegg 1 del. 

3.1. Rapporter, data, dokumenterte funn og undersøkelser for 

Kvænangen kommune 

Usikker byggegrunn, Kvikkleireskred, Områdestabilitet 

Det er av SVV gjort kvikkleirefunn ved boringer. Hovedsak i forbindelse med vegarbeid. Funn er gjort 

på Alteidet (2 områ.), i Burfjord (ved rasområde, gamle bensinstasjon) og på Sekkemo - Nord- 

Straumen (3 områ.)  
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Kvænangen har to relativt store områder som NVE kategoriserer som prioriterte områder for 

kvikkleirekartlegging (figuer under). Det ene er i Burfjord, det anddre området dekker deler av Sør-

Straumen, Nord-Straumen og Badderen. Pr. i dag finnes det ikke detaljert kvartærgeologisk kart over 

Kvænangen. I KU og planbestemmelser stilles det krav til grunnvurderinger for alle tiltak under MG. 

http://www.nve.no/PageFiles/1825/NVE%20rapport%2017-

2011%20Kvikkleireskred.pdf?epslanguage=no 

 

Snøskred 

http://www.nve.no/PageFiles/385/Plan%20for%20skredfarekartlegging%20-

%20NVE%20rapport%2014-2011.pdf?epslanguage=no 

NVE rapport, som viser prioriterte områder for skredkartlegging. Låvan på Alteidet er et 

prioritert område.  

Fjellskred 

Rapport fra NGU: Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Troms – status og planer etter feltarbeid 

2011 og 2012: 

http://www.nve.no/PageFiles/1825/NVE%20rapport%2017-2011%20Kvikkleireskred.pdf?epslanguage=no
http://www.nve.no/PageFiles/1825/NVE%20rapport%2017-2011%20Kvikkleireskred.pdf?epslanguage=no
http://www.nve.no/PageFiles/385/Plan%20for%20skredfarekartlegging%20-%20NVE%20rapport%2014-2011.pdf?epslanguage=no
http://www.nve.no/PageFiles/385/Plan%20for%20skredfarekartlegging%20-%20NVE%20rapport%2014-2011.pdf?epslanguage=no
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Figur over er hentet fra NGU rapporten og viser de 8 ustabile fjellsidene som er registrert i 

Kvænangen. Det gjelder fjellene/-områdene (utdrag fra rapporten):  

I Kvænangen kommune er det identifisert 8 ustabile fjellpartier, se Figur 12. To av disse, Dusnjarga og 

Låvan, er periodisk innmålt, mens Vassnestind er feltbefart tidligere (Bunkholt mfl. 2011). Videre er 

det identifisert fem ustabile fjellpartier fra flyfototolkning: Langnestind, Koppartind, Tjørnatinden, 

Nakkefjellet og Tausfjellet. Disse er ikke feltbefart, og status for disse i databasen for ustabile 

fjellpartier er satt til ”ukjent/ikke befart” 

Dusnjarga: er et sterkt deformert område med en utglidning mot Altafjorden. Lokaliteten er 

beskrevet i flere tidligere NGU-rapporter. Det er målt aktive bevegelser i det ustabile fjellpartiet. 

Fare- og risikoklassifisering skal utføres.  

Låvan: den sørøstvendte fjellsiden over småbebyggelsen på Låvan er preget av flere langstrakte 

roterte blokker adskilt av skrenter og søkk. Fare- og risikoklassifisering skal utføres. 

Vassnestind: er et stort sørvendt område i Kvænangen som har gjennomgått svært stor deformasjon 

ved utglidning av et 3 kilometer langt område. (NGU Rapport 2011.031 ROS Fjellskred i Troms: status 

og analyser etter feltarbeid 2010) 

 

Vind, vær og klima 
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Generelt kan det sies at vinden blåser ut fjordene om vinteren, og inn fjordene om sommeren. Lite 

forskjell på vindforhold dag og natt på grunn av midnattssola. I Troms vil altså solgangsvinden om 

ettermiddagen blåse som en nordøstlig vind. Inn fjordene blir vinden styrt av den lokale topografien. 

Havnivåstigning og stormflo 

Bjerknes rapport; havnivåstigninger i 

norske kyst kommuner (2009) 

År 2050 relativt år 2000 År 2100 relativt år 2000 

Landheving 

(cm) 

Beregnet 

havstignig i 

cm 

(usikkerhet -

8 til +14 cm) 

100 års 

stormflo* 

relativt 

NN1954 

(usikkerhet 

Landheving  

(cm) 

Beregnet 

havstigning 

i cm 

(usikkerhet 

-20 til +35 

cm) 

100 års 

stormflo* 

relativt 

NN1954 
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-8 til +14 

cm) (usikkerhet 

-20 til +35 

cm) 

Komm.nr. Kommune  Målepunkt  

1943 Kvænangen Burfjord 16 15(7 - 29) 247(239 - 

261) 

32 58(38 - 93) 295(275 - 

330) 

 

 

Tabellen ovenfor er utarbeidet av klimagruppa (DSB, KLIF og FM). 
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4. Hendelsesvurdering 
 

Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 1  Kvikkleireskred og marine 
grense (MG 

Mindre sannsynlig  Kritisk  

Hovedtyngden av innspill er kommet i Sør og Nord-Straumen og innover mot Kvænangsbotn, i 

Burfjord, Alteidet og i Jøkelfjord. Kvikkleireskred i seg selv skjer ikke ofte. Det er allikevel viktig å 

forebygge, spesielt her der største delen av bebyggelse ligger under marin grense, og på usikre 

masser.  

 Registrerte kvikkleirepunkt av SVV, ved 

Alteidet, i Burfjord og på strekning Nord-Straumen - Sekkemo. I rapportene beskrives enkelte punkt 

som «meget vanskelig byggegrunn». Et stort område i Burdfjord og Sør- Straumen-Sekkemo-

Badderen er i tillegg prioriterte områder for kvikkleirekartlegging av NVE.  

Den som utfører tiltak har ansvar for å påse at sikkerheten for seg selv og andre er ivaretatt. Dette 

gjelder også for små tiltak som er unntatt fra formell behandling etter plan- og bygningsloven eller 

andre lover og forskrifter. Endring til et våtere og varmere klima vil bidra til å øke faren for skred. 

Det er derfor viktig at man ved alle typer terrenginngrep og utbygging viser aktsomhet i forhold til 

mulig skredfare. Dette gjelder også ved mindre tiltak som graving og utfylling av masser (grøfting, 

bakkeplanering, vegbygging herunder også skogsveier). Særlig varsom må en være i bratte områder 

med løsmasser og i leirområder under marin grense der det kan finnes soner med skredfarlig 

kvikkleire. 

Ved oppføring av ny bygg etc. under MG hvor det på kartet viser marineavsetninger eller er andre 

avsetninger innimellom marineavsetninger, eller etter lokale kunnskaper vet at det kan være 
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kvikkleire må det foretas geotekniske vurderinger. Hvis det planlegges nye tiltak i fareområder må 

konsekvenser av tiltak på eksisterende bebyggelse redegjøres for, m.tp. utglidning, skred etc.  

Farevurderinger skal gjøres før plan sendes på høring. Reguleringsplaner og andre tiltak skal 

dokumenter tilstrekkelig sikkerhet på nivå med kravene i TEK 17 § 7-2 og 7-3, både for byggeområder 

og for tiltak i LNFR.   

Viser til NVEs Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter 

med sprøbruddegenskaper. Veilederen er utarbeidet i tilknytning til NVEs” Retningslinjer for 

planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag”. 
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 2  Løsmasseskred Sannsynlig  En viss fare  

Det er forsøkt i planen å identifisere alle små og store vassdrag i kommunen som utgjør flom og 

skredfare for ny bebyggelse. På mange plasser er terrenget så bratt at vassdragene ikke har mulighet 

til å bre seg ut, før den munner ut i havet. Til gjengjeld har da vannføringen en voldsom kraft, og kan 

ta med seg både løsmasser og annet.  

Det er i NVEs kartdata registrert flere løsmasseskred i Kvænangen og et leirskred. Et av de registrerte 

jordskredene har ført til bygningsskade.  

Ved vårtining kommer det vann i bekker og elver langs fjellsidene som ellers er tørre. 

Løsmasseskredhendelser er registrert i området. Risikoreduserende tiltak som skredsikring bør 

vurderes for sikring av eksisterende og ny bebyggelse ved tiltak. Løsmasseskred er et fenomen som 

er spådd å opptre hyppigere i fremtiden, på grunn av klimaendringer og det det vil medføre. Vi har 

allerede i dag sett en økning av hendelsen og av kombinasjonen nedbør, varme og hurtig snøsmelting 

som har vært en medvirkende årsak.  

Hendelse må tas hensyn til ved detaljregulering, og tiltak på skredvifter må vurderes av 

skredeksperter.  Skredfaren skal vurderes på tiltaksnivå i henhold til sikkerhetskravene i TEK-10 §7-2 

til 7-4.  
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 3  Snøskred og sørpeskred Meget sannsynlig  Kritisk  

Aktsomhetsområder for snøskred dekker hovedveier og der bebyggelsen i hovedsak ligger. Større 

områder som ikke berøres er lavt liggende områder i Kvænangsbotn, Nord og Sør-Straumen, og 

vestsiden av Burfjord. Selv om største delen av kommunen berøres vil mange områder allikevel være 

egnet for utbygging, etter skredvurderinger og undersøkelser.  

Spesielt for Kvænangen: Låvan ved Alteidet er et prioritert område for nærmere skredkartlegging 

(NVE, 2014). Det er registrert flere snøskredhendelser, i hovedsak langs E6, samt isnedfall.  

Sørpeskred kan være et enda farligere fenomen enn snøskred, da sørpeskred har med seg mye vann 

og får derfor stor hastighet i bratt terreng. Høyt vanninnhold gjør drukningsrisikoen stor. Sørpeskred 

er av en annen karakter og oppfører seg på ulik måte enn snøskred. Et slikt skred vil kunne gå utenfor 

aktsomhetsområdene for snøskred.  

Risikoreduserende tiltak som skredsikring bør vurderes for eksisterende og ny bebyggelse. I enkelte 

områder bør det frarådes oppsett av ny bygg. Hendelse må tas hensyn til ved detaljregulering, og 

tiltak på skredvifter må vurderes av skredeksperter. Skredfare skal vurderes på tiltaksnivå i henhold 

til TEK-10 § 7-3 og 7-4. Det er satt hensynssoner for snø- og steinskred i planen. Viser til temakart 

hensynssoner.   
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 4  Steinskred og steinsprang Sannsynlig   En viss fare   

Aktsomhetsområder for steinskred og steinsprang er i hovedsak kartlagt der eksisterende bebyggelse 

ligger.  Steinsprang områdene berører i liten grad områder hvor eksisterende bebyggelse og 

infrastruktur ligger. Snø- og steinskred områdene dekker store områder, og berører eksisterende 

bebyggelse og infrastruktur.  

Det er ifølge NVEs kartdata registret flere steinskred og steinsprang hendelser i kommunen.  

I fremtiden kan steinskred forekomme hyppigere pga. økt forekomst av ekstrem vær i form av blant 

annet nedbør. Den største trusselen er steinskred, men sannsynligheten for det er ikke like stor.  

Risikoreduserende tiltak som skredsikring bør vurderes for eksisterende og ny bebyggelse. I enkelte 

områder bør det frarådes oppsett av ny bygg. Hendelse må tas hensyn til ved detaljregulering. 

Skredfare skal vurderes på tiltaksnivå i henhold til TEK-10 § 7-2 til 7-4. Det er satt hensynssoner for 

snø- og steinskred i planen, viser til temakart hensynssoner.  
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 5  Fjellskred Lite sannsynlig  Farlig   

Det er lokalisert 8 ustabile fjellpartier/-områder i Kvænangen. Det er ikke alle som utgjør fare for 

bebyggelse eller infrastruktur. Fjellområdene skal risiko- og fare klassifiseres av NGU, og det er kun to 

fjellområder som er befart. De resterende er kun kartlagt via flyfoto.  

Fjellskredfare skal vurderes ved detaljregulering i de områder som nevnes over, i henhold til 

sikkerhetskrav i TEK10 § 7-4.  

Viser til rapport fra NGU: Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Troms – status og planer etter 

feltarbeid 2011 og 2012 og NGU Rapport ROS Fjellskred i Troms: status og analyser etter feltarbeid 

2010. 
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 6 Flom-erosjon-isgang  Meget sannsynlig  Farlig   

Mange av vassdragene kommer ned bratte fjellsider, før de munner ut i havet. Flomsonen på disse vil 

ikke være så stor, bortsett fra områder hvor elvene har mulighet til å bre seg utover. Erosjonsfare vil 

derimot være tilstede uansett – enten vannet får tid til å grave seg inn eller om vannkraften er så stor 

at masser går med.I Kvænangsbotn har vi Njemenjàikojohka, som i motsetning har stor plass å bre 

seg utover før den munner ut i havet. Det vil si en stor flomsone, som ikke er kartlagt. Det tas hensyn 

til vassdrag og bekker i planleggingen.  

For flere små og store vassdrag er det satt hensynssoner på enten 50 eller 25 meter. Hvilke vassdrag 

det gjelder fremkommer i planbestemmelsene.   

Spesielt for Kvænangen: NVE har gjennomført erosjonssikringstiltak ved Sørstraumelva, grunnet 

omfattende erosjon i nedre deler av elva i perioden med flom- og sørpeskred i mai 2010. Viser til NVE 

Rapport 2012_24 Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2011.  

Flomtilstand er et fenomen som vi har sett opptrer hyppigere og med økt intensitet nå. Vassdrag og 

bekker kan gå over sine bredder og finne nye løp. Mindre bekker som ellers er tørre vil under vår 

tining og ekstrem nedbør være vannførende og medføre konsekvenser for bebyggelse. Med de 

klimaendringene vi ser stilles det strengere krav til forebygging mot flom.  

Flomfaren med faren for erosjon og flomisgang skal vurderes ved planlegging av nybebyggelse og 

andre tiltak nært vassdrag. Hvis vassdragsløpet ikke undersøkes og hensyn ikke tas vil det kunne føre 

til tap av materielle verdier og i verstefall tap av menneskeliv. Faren skal vurderes av tiltakshaver i 

henhold til sikkerhetskravene i TEK 17 § 7-2 ved detaljregulering.  

Viser til NVEs retningslinje «Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag» og til NVEs 

retningslinje «Flaum- og skredfare i arealplanar» 
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 7 Ekstrem vær (vind, nedbør 
og kulde)   

Sannsynlig  En viss fare  

Kvænangen har ikke større utfordringer enn andre kyst kommuner når det kommer til ekstremvære. 

Denne hendelsen må derfor vurderes grundigere for hvert enkelt tiltak.  

Naturlige skjermer og hinder for vind og regn som stedlig vegetasjon og høyder i terrenget bør ikke 

fjernes i de områder hvor vind, nedbør og lave temperaturer allerede er et vanlig fenomen. Nybygg 

bør også plasseres mtp. å skape le. Sikkerhetskravene i TEK 17 skal ivaretas av tiltakshaver. 
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 8 Stormflo, springflo Meget sannsynlig  En viss fare  

Det er meget sannsynlig at en ev. stormflo, estimert på i verstefall 3,40 m(200års flo) vil komme til å 

ramme eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Ny bebyggelse bør etableres i sikkerhetssone på 

minimum +4 høydemeter.   

Viser til Bjerknesrapporten og tabell utarbeidet av prosjektgruppen «klima».  

Mesteparten av bebyggelsen i dette området ligger i eller i nærheten av strandsonen og man kan 

med sikkerhet si at bebyggelse og infrastruktur vil kunne bli rammet av en eventuell stormflo. Ved 

alle ny tiltak i tilknytning til kystsone må risikoreduserende tiltak oppføres, for å sikre nye og 

eksisterende bygg. Det må settes krav om utforming av bygg og tomt for å hindre skade, og løsninger 

for å håndtere vannmengder må vurderes. Faren for skal vurderes av tiltakshaver i henhold til 

sikkerhetskravene i TEK 17 ved detaljregulering. 

Planbestemmelsene pkt. 7.3.2 og 1.5.14  
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 9 Havnivåstigning Meget sannsynlig  En viss fare  

 

Differansen mellom landheving og havnivåstigning er estimert til 58 cm, og i verste fall 93 cm. At 

havet stiger betyr ikke bare økt havnivå, men også en større fare for erosjon, løsmasse- og 

kvikkleirskred langs kysten. Havnivåstigning på i verste fall 93 cm, og stormflo estimert på i verstefall 

3,40 m. vil føre til uante konsekvenser i framtiden (bjerknesrapporten og tabell) 

Sikkerhetssone på minimum +4 høydemeter bør legges til grunn som et forebyggende tiltak.  

Det må settes krav om utforming av bygg og tomt for å hindre skade, og løsninger for å håndtere 

vannmengder må vurderes. Faren for skal vurderes av tiltakshaver i henhold til sikkerhetskravene i 

TEK 17 § 7-2 ved detaljregulering 
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 10 Radon   Lite sannsynlig  En viss fare  

Det er ikke gjort systematiske radonundersøkelser i Kvænangen. Det foreligger derimot 

aktsomhetskart over radonforekomster(NGU). Områder med høy aktsomhetsgrad (av betydning for 

planen) er Jøkelfjord, Alteidet, Burfjord, Burfjorddalen og Badderen. 

Radonmålinger må utføres ved oppføring av nybygg i henhold til krav i TEK 17 § 13-5 Radon, og NRPA 

sine veiledere. TEK 17 setter også krav om radonforebyggende tiltak for å komme under akseptabelt 

nivå.  

Radonmålinger skal også gjøres for garasjer(loft/kjeller), anneks ol hvor det oppholder seg 

mennesker over lengre tid.  
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 11 Akutt forurensning  Meget sannsynlig  En viss fare  

Hendelsen må vurderes opp mot hvilke tiltak/formål som planlegges. I nærliggende områder av 

fareområdene burde det ikke etableres eksempelvis barnehager og skole, heller ikke andre formål 

som er ekstra sårbare for en slik hendelse. Dette skal ivaretas i vurderinger på tiltaksnivå og 

detaljregulering. Denne hendelsen må vurderes grundigere på detaljnivå.  

I planen er det foreslått motocrossbane på et nedlagt avfallsdepot. For å unngå akutt forurensning i 

form av gasslekkasje, skal det ved planlegging og utarbeidelse tas særlige hensyn. Formålet er 

ivaretatt i planbestemmelsene.  

Som dataen fra DSB viser fraktes det store mengder farlig gods innenfor kommunegrensen, både på 

E6 og Rv.  

Farlig gods, DSB karttinnsyn. Dataene gir en grov oversikt over bevegelser av farlig gods i Norge. Selv 

om dataene begynner å bli gamle, anser DSB at hovedmønsteret i transporten fortsatt gjelder: 

 

ADR klasse 1 Farlig gods(pr.2002) 
Total mengde tonn: 344,8 
Prosent av total mengde: 2,4849 
 
ADR klasse 2 farlig gods(pr.2002) 
Total mengde tonn: 148,404 
Prosent av total mengde: 0,045 
 
ADR klasse 6.1 farlig gods(pr.2002) 
Total mengde tonn: 104 
Prosent av total mengde: 0,3248 
 
ADR klasse 8 farlig gods(pr.2002) 
Total mengde tonn: 207,072 
Prosent av total mengde: 0,052 
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 12 Elektromagnetisk stråling  Mindre sannsynlig  En viss fare  

Ved bygging av nye høyspentledninger bør man forsøke å unngå å legge de nært til boliger, 

barnehager skoler mv. Ved etablering av nye boligområder, skoler, barnehager mv., bør man unngå 

nærhet til høyspentledninger, bakke- og luftlinjer samt trafostasjoner. Der det er mulig, bør man (ut 

fra flere hensyn) velge en noe større avstand enn de minstegrenser som er fastsatt av 

sikkerhetshensyn for avstand mellom høyspentledninger og bebyggelse.  

Spenning og tilhørende krevd avstand til høyspentlinje, bakke- og luftlinjer samt trafostasjoner må 

undersøkes ved detaljregulering. Det er flere forhold som også må vurderes – linjer kan falle ned, kan 

komme bort i noe, svingning på grunn av sterk vind, nedfall av is på mennesker og bebyggelse, 

vedlikeholdsarbeid på linjer. 

Viser ti NRPA sin brosjyre: «Bolig nær høyspentanlegg», med anbefalte byggeavstander iht. størrelse 

på ledning og byggeformål som tilstøtes» som skal følges. 

Mye av dette er av sikkerhetsmessige årsaker ikke kartfestet, det må ta innhentes opplysninger om 

høyspent og trafoer hos eiere.  
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 13 Kulturminner  Sannsynlig  En viss fare  

Det er av riksantikvaren er registrert mange kulturminner i Kvænangen kommune. Hele 333 

automatisk freda kulturminner, jf. kulturminnesøk (10.06.2015). I tillegg er det andre med andre 

vernestatuser i kommunen.  

Det stilles krav til at tiltakshaver ved detaljplanlegging redegjøre for at kulturminnenes status og for 

tiltakets konsekvens for kulturminnene, kulturmiljøet og landskapet, i henhold til kulturminneloven.  

Viser til veileder: kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Plan- og bygningsloven. Den skal brukes 

som verktøy ved detaljregulering der det er kulturminner.  
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens 

 

Risiko 

Nr. 14 Naturmangfold og landskap Sannsynlig  En viss fare  

I Kvænangen er naturmangfoldet rikt og landskapet spesielt. Det er registrert flere områder med 

viktige naturtyper, kategorisert som svært viktig og viktig. Rødliste arter henholdsvis sterk truet, nært 

truet og sårbar.  

Hensyn til naturmangfold utredes når arealer avsettes i arealplanen. Tiltakshaver skal allikevel 

undersøke dette ved detaljregulering, og tilpasse tiltaket etter nærliggende viktige naturområder og 

INON områder i henhold til NML og TEK 17. 

Verneområder i Kvænangen er: Bekkamyra naturreservat, Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med 

plantelivsfredning, Kvænangsbotn landskapsvernområde og Navitdalen landskapsvernområde. 

Naturtyper (områder) i Kvænangen: Flere bløtbunnsområder i strandsonen kategorisert som viktig, 

flere områder med israndavsetninger kategorisert som viktig, område ved Laslett på Alteidet med 

sørvendte berg og rasmarker kategorisert som viktig, flere deltaområder kategorisert som svært 

viktig, flere område med gammel lauvskog kategorisert som viktig, flere områder med Gråor-

heggeskog kategorisert som viktig, flere områder med Slåttemark kategorisert som svært viktig, flere 

områder med bekkeløft og bergvegg kategorisert som vikt ved «Vestsiden av Tverrfjell», flere 

områder med naturbeitemark kategorisert som svært viktig, flere Kalkrike områder i fjellet ved 

kategorisert som viktig,  

Kartutsnittet nedenfor viser rødlistearter(punkt), viktige naturtyper (mørk grønn skravur), 

verneområder (rød/grønn skravur) og våtmarksområder(lilla): 
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34 
 

Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens Risiko 

Nr. 15 Forurensning av 
drikkevannstilførsel 

Sannsynlig  En viss fare  

Hendelsen kan deles inn etter delobjekter vannkilde, vanninntak, vannbehandlingsanlegg og 

distribusjonsnett. Innenfor nedbørsfeltet for drikkevann er det forbud med tiltak som kan forurense 

drikkevann. Hva forbudene gjelder fremkommer i planbestemmelsene.  

For vannkilder er det viktig at en i arealplanleggingen skjermer nedbørsfeltene fra forurensning og 

tiltak i nedbørsfelt. Øvrige hendelser er ivaretatt i Vann og avløps ROS-analyse. 
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Nr. 

hendelse 

Hendelse Sannsynlighet  Konsekvens Risiko 

Nr. 16 Støy Sannsynlig  En viss fare  

 I planen er det spesielt to tiltak som vil kunne gi støy forurensning. Det ene er en eksisterende 

skytebane for rifle og leirdue, det andre er et foreslått område for motocrossbane. Det er krav om 

detaljplan for begge formål.  

Avbøtende tiltak er ivaretatt i planbestemmelser.   

Skytebane skal i detaljplan dokumenter faresonegrensene rundt anlegget.  

Det vises til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442-

2012). 
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5. Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak til hendelser i ROS-analyse finnes i planbestemmelsene (pkt. 7.3.2 og 1.5.14). Hver 

hendelse er i varetatt med bestemmelser som skal forebygge, forhindre eller minimere eventuelle 

negative konsekvenser ved et tiltak, dette gjelder for selve tiltaket og/eller eksisterende og 

nærliggende bebyggelse. Det er også, som sagt, gjort grundigere vurderinger av hvert enkelt innspill i 

konsekvensvurderingen, vedlegg 2. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Merknadsbehandling 

VEDLEGG 4 

1. GANGS HØRING AV KVÆNANGEN KOMMUNES AREALPLAN 

      

      
2018 



2 
 

Innhold 
Innhold .................................................................................................................................................... 2 

1.1 Seks kategorier merknader ........................................................................................................... 3 

1.2 Oppbygging av dokumentet .......................................................................................................... 3 

1.3 Ny høring – reviderte plandokumenter ........................................................................................ 4 

2. Innsigelser ........................................................................................................................................... 4 

2.1 Fylkesmannens innsigelser ............................................................................................................ 4 

2.2 Troms fylkeskommunes innsigelse ............................................................................................... 5 

2.3 Kystverkets innsigelser .................................................................................................................. 5 

3. Hovedtrekk i merknadene .................................................................................................................. 6 

3.1 Utbyggingsønsker og utbyggingsmotstand ................................................................................... 6 

3.2 Konflikter ....................................................................................................................................... 6 

3.3 Savnet av overordnete og begrunnete arealbruksstrategier........................................................ 7 

3.4. Nye og delvis nye arealbruksinnspill ................................................................................................ 7 

4. Problemstillinger, analyser og mulige løsninger ............................................................................... 7 

4.1 Overordnete arealstrategier ......................................................................................................... 8 

4.2 Ekspansivt utbyggingsprogram –  tre formål ................................................................................ 8 

4.2.1 Fritidsbebyggelse ................................................................................................................... 8 

4.2.2 Strategier –  fritidsbebyggelse ............................................................................................... 9 

4.2.3 Strategivurdering fritidsbebyggelse ...................................................................................... 9 

4.2.4 Administrasjonssjefens anbefaling – kjerneområder fritidsbebyggelse ............................. 10 

4.2.5 Fritidsbebyggelse – verdiskaping og sysselsetting............................................................... 11 

4.2.6 Fritids- og turistformål ......................................................................................................... 11 

4.2.7 Fritids- og turistformål og økt verdiskaping og sysselsetting .............................................. 11 

4.2.8 LSB-områdene – spredt boligbygging i LNFR ....................................................................... 12 

4.3 Tema som trenger ytterligere oppmerksomhet ......................................................................... 12 

4.3.1 Nytt boligfelt i Burfjord og Jøkelfjord ................................................................................ 12 

4.3.2 Sentrumsplan Burfjord ....................................................................................................... 12 

4.3.3 Industriområde med djupvannskai .................................................................................... 13 

5. Konklusjoner og oppsummering ...................................................................................................... 13 

5.1 Innsigelsesområdene – konklusjoner .......................................................................................... 13 

5.1.1 Oppsummering innsigelsesområdene ................................................................................. 16 

5.2 Konflikttema og konfliktområder – konklusjoner ....................................................................... 16 

5.3 Arealbruksendringer – en oppsummering .................................................................................. 16 

5.4 Avsluttende kommentar ............................................................................................................. 18 



3 
 

1. Innledning 
Høringsutkast til kommuneplanens arealdel lå ute til høring i seks uker i tidsrommet 16.10.15–

01.12.15. 

58 merknader kom inn. Kommunen mottok merknader også etter fristens utløp, disse har blitt 

akseptert og behandlet.  

Planen inneholder planbeskrivelse, plankart, konsekvensutredninger (KU), risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS), planbestemmelser og planretningslinjer. Det er disse dokumentene det har 

kommet merknader til. 

Vedlegg 1 gir en oversikt over de som har sendt inn merknader samt en oppsummering av innholdet. 

Hver merknad er vurdert og har fått administrasjonssjefens kommentar.   

Her, i vedlegg 4, vises det til de spesifikke merknadene i vedlegg 1, når det er hensiktsmessig. Det er 

viktigere at meningene og synspunktene kommer til syne gjennom analyser, enn å presisere hvem 

som sier hva. Løfter man blikket, blir vurderingene mindre fragmentert, og framtidig arealbruk kan 

analyseres i en overordnet og planfaglig kontekst.  

Enkelttiltak inngår i en sammenheng, men dersom enkelttiltak bare vurderes isolert og ut fra lokale 

forhold, taper man de større linjene av syne. Resultatet blir at ingen vet hvor kommunens bruk av 

arealer er på vei –  og om arealbruken som det legges til rette for, står seg i framtida eller ikke.  

De originale merknadene er tilgjengelige for innsyn, om ønskelig, i kommunens arkivsystemer. 

 

1.1 Seks kategorier merknader 
 Innsigelser fra innsigelsesmyndigheter 

 Anbefalinger og råd til ytterligere forbedring av planen, påpekning av mangler, 

uteglemmelser og kokrete feil, etc. 

 Nye arealbruksinnspill 

 Protester mot at forhåndsinnspill på ønsket arealbruk ikke er kommet med eller er redusert i 

omfang 

 Protester mot omfanget av fritidsbebyggelse, mot nedbygging av friluftsområder og 

strandområder 

 Konfliktrelaterte merknader er av to typer: Temaorienterte konflikter og områderelaterte 

konflikter, ofte er disse, ikke uventet, sammenfallende. Eksempler er: Reindrift kontra økt 

annen aktivitet i reinbeiteområdene. Grunneiere som ikke ønsker rein på sine eiendommer. 

Fritidsbebyggelse kontra fastboende sine interesser. Og samfunnsinteresser som står i fare 

for å bli svekket gjennom økt arealbruk til fritidsboliger og fritids- og turistformål. 

 

1.2 Oppbygging av dokumentet 
Merknadsbehandlingen gjøres på følgende vis: 

 Kapittel 2 tar for seg de femten innsigelsene fra offentlige instanser.  
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 Kapittel 3 gir en oversikt over hovedtrekkene i merknadene. Hva og hvilke momenter er gitt 

oppmerksomhet i de innspillene som er kommet inn?  

 Kapittel 4 formulerer hvilke sentrale problemstillinger som kan reises på bakgrunn av 

høringen, samt analyser av disse problemstillingene. I tillegg tas øvrige spørsmål, konflikter 

samt temaer, som ikke er tilstrekkelig vurdert i høringsutkastet, opp her. 

 Kapittel 5 presenterer oppsummering og konklusjoner vedrørende utfall av analysene utført, 

og av dette, hvilke endringer i arealbruk som foreslås. 

 

1.3 Ny høring – reviderte plandokumenter 
Nye innspill, endringer som foreslås og nye tema/problemstillinger som er kommet til, er såpass 

omfattende at planen må ut på 2. gangs høring.  

Planbeskrivelsen, planbestemmelser og planretningslinjer, plankart og konsekvensutredningen (KU) 

er revidert på bakgrunn av merknadene. ROS-analysen er godkjent fra fagmyndighetene slik den 

forelå i høringen og er dermed ikke revidert. 

2. Innsigelser 
Femten innsigelser er kommet inn fra tre myndigheter: Fylkesmannen (12), Troms fylkeskommune 

(1)1 og Kystverket (2). De øvrige fagområdene, med innsigelsesmyndighet, har begrenset seg til å 

anbefale endringer og gitt råd om forbedringer, samt formulert krav om endringer, som de mener 

bør etterkommes, slik at planens konsistens forsterkes i samsvar med lovverket, samt at nytten av 

planen i videre detaljplanarbeid, kan heves.  

Innsigelser kan løses på tre måter: 1) Kommunen kan akseptere begrunnelsen for innsigelsen og ta 

innsigelsen til følge. 2) Kommunen kan argumentere for at innsigelsen bør vike, pga. andre 

tungtveiende forhold, og slik kan innsigelsen bli trukket. 3) Dersom begge parter fastholder sitt 

standpunkt, er alternativet mekling for å komme fram til løsning. Innsigelsesmyndigheten er knyttet 

plan- og bygningslovens § 5-4. 

 

2.1 Fylkesmannens innsigelser 
Fylkesmannens innsigelser er formulert i tre punkter med tilhørende begrunnelse og krav om 

endring. 

Innsigelse A): Hensynssone landbruk mangler på plankartet. Denne må legges inn. 

Innsigelse B): Følgende 12 utbyggingstiltak må tas ut av planen og settes av som LNFR-områder: 

 

◦ BN 31 – Olgolanesset (industriområde med dypvannskai). Begrunnelse: Behovet for tiltaket 

er ikke drøftet, alternative lokaliseringer er ikke utredet, hensyn til jordvern, friluftsliv og 

rekreasjon i strandsonen er ikke ivaretatt. 

                                                           
1 Troms fylkeskommune og Fylkesmannen har begge innsigelse til industriområde på Olgolanesset (BN 31). 
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◦ BFT 12 – Toppelbukt (fritids- og turistformål). Begrunnelse: Utbyggingen strider mot 

jordvern, det medfører nedbygging av strandsonen. Argumenter for at tiltaket er viktig, er 

ikke lagt fram. 

◦ VS 11 – Toppelbukt (småbåthavn). Begrunnelse: Strandsonevernet må tillegges større vekt. 

◦ BFR 18 – Kvænangsbotn 2 (fritidsbebyggelse). Begrunnelse: Jordvernet må prioriteres 

høyere. 

◦ BFR 24 – Storbukta (fritidsbebyggelse). Begrunnelse: Tiltaket strider mot jordvernet og vil 

berøre viktige beiteområde for rein. 

◦ BFT 09 – Løkvik (fritids- og turistformål). Begrunnelse: Tiltaket kan medføre driftsmessige 

ulemper for landbruket. 

◦ BFT 11 – Gardelvågen (fritids- og turistformål). Begrunnelse: Området har stor verdi for 

skogsbruket i Kvænangsbotn, og tiltaket vil ha negativ innvirkning på reindrifta. 

◦ BFR 22 – Navit 2 (fritidsbebyggelse). Begrunnelse: Strandsonen er ennå intakt, tiltaket vil 

være i strid med strandsonevernet. 

◦ BFT 13 – Navit (fritids- og turistformål). Begrunnelse: Området må ikke privatiseres 

ytterligere. Tiltaket rammes av hensynet til strandsonevern og jordvern. 

◦ BFT 14 – Navitfossen camping (fritids- og turistformål). Begrunnelse: Innsigelsen omfatter 

utbygging på nedsiden av fylkesveien. Tiltaket vil påvirke friluftsinteresser og allmenhetens 

ferdsel i strandsonen. 

◦ BRU 15 – Jøkelfjord (råstoffutvinning). Begrunnelse: Tiltaket kan medføre stenging av 

flyttelei, som heller ikke kan flyttes lenger opp i terrenget pga. steinur. 

◦ BFR 14 – Honka (fritidsbebyggelse). Begrunnelse: Utbygging vil medføre et nytt stort inngrep, 

og det er ingen store inngrep nord for elva i dag. Tiltaket vil medføre økt ferdsel i viktige 

reinbeiteområde i Badderelvdalen.  

 

Innsigelse C): Planbestemmelsene må justeres iht. endringene i punkt 2. 

 

2.2 Troms fylkeskommunes innsigelse 
Troms fylkeskommunes innsigelse er rettet mot området BN 31 – Olgolanesset.  

Begrunnelse: Behovet for avsetting av et så stort nytt næringsområde er ikke tilstrekkelig begrunnet. 

Heller ikke forventet virkning (type virksomhet, antall arbeidsplasser/verdiskaping) er omtalt i 

planforslaget. Alternative lokaliseringer er ikke vurdert; lokaliteter som kan dekke behovet, og der 

ulempene er mindre for øvrige interesser, bør utredes.  

 

2.3 Kystverkets innsigelser 
Kystverkets innsigelse gjelder fiskerihavnene lokalisert til Spildra og Segelvik. 

Innsigelsene er knyttet til bestemmelsene som gjelder for de aktuelle til områdene. Slik 

bestemmelsene er utformet, ivaretas ikke fiskerihavnene sine interesser på tilstrekkelig måte. 

Kystverket foreslår to alternativer til løsning.  
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3. Hovedtrekk i merknadene 
Utover innsigelsene, hvilke hovedtrekk av synspunkter og innspill kan identifiseres i merknadene? 

Hvilke hovedfokus og retninger har disse?  

Naturlig nok har private, lag og foreninger, private næringsaktører, etc. en annen rolle enn de 

offentlige instansene, som gir merknader basert på om utarbeidet plan tilfredsstiller gjeldende 

lovverk og nasjonale føringer for arealplanlegging.  

 

3.1 Utbyggingsønsker og utbyggingsmotstand 
På den ene siden omhandler merknadene ønsker fra grunneiere som vil ha mer areal avsatt til 

fritidsbebyggelse enn det som ligger i høringsutkastet På den andre siden gir merknadene uttrykk for 

motstand fra dem som er imot arealbruken og tiltakene som er foreslått.  

Begrunnelser gitt for ønsker om flere utbyggingsområder varierer fra å ville skaffe fritidsboliger til 

slektninger, til å skape mer attraktivitet, bolyst og næringsaktivitet i kommunen. Ønsker ligger også i 

å kunne ta i bruk landbrukseiendommer, som er ute av drift, til mer inntektsbringende aktivitet. 

Begrunnelser knyttet til motstand (utover innsigelsene2) går bl.a. ut på at fastboende ikke ønsker økt 

hyttebygging med tilhørende ulemper for dem som bor og virker i kommunen.  

Når det gjelder fritids- og turistformål, som er det andre, relativt store arealbruksformålet (i alle fall i 

antall utbyggingsområder, om enn ikke i arealutstrekning), er det ikke stor motstand mot disse 

(utover innsigelsene som gjelder lokaliseringer av tiltakene, jf. kapittel 2). Men en del merknader 

påpeker faren knyttet til slitasje på naturen samt nedbygging av viktige 

naturområder/friluftsområder som tilhører allmennheten. Det reises også tvil om næringsgrunnlaget 

(markedet) er stort nok, til å kunne forsvare den relative ekspansive satsingen rettet mot dette 

næringssegmentet. 

 

3.2 Konflikter 
Konflikter skiller seg fra begrepet motstand da konflikter er mer dyptgående, og ofte er et 

tilbakevendende kjennetegn ved all arealplanlegging, fordi interesser støter mot hverandre. 

Hovedkonflikter, kommet fram i høringsrunden, er knyttet til reindrifta kontra økt utbyggingsaktivitet 

med tilhørende økt ferdsel i viktige reinbeiteområder. Andre konflikter, og som for så vidt er nevnt i 

kapittel 2, innsigelser, er nedbygging av landbruksområder, skogsområder og strandsoner. Dette kan 

innebære at andre viktige formål fortrenges, at områder forringes for annet bruk, at viktige 

fellesområder privatiseres, og at tradisjonelle næringer får redusert handlingsrom i sitt daglige virke. 

Det blir også påpekt at samiske og norske kulturminner er under press, pga. det høye antallet 

fritidsboliger det er lagt opp til i planen.  

En annen tydelige konflikt, kommet fram i merknadene, er forholdet mellom reindrifta og 

grunneiere. Når det gjelder arealdelen, kommer konflikten til uttrykk gjennom at hensynssoner for 

                                                           
2 Innsigelser faller ikke innunder begrepet motstand, da innsigelsesbegrepet er knyttet til lovverket. 
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reinbeiteområder er lagt over private eiendommer. Grunneierne påpeker at de er fratatt råderetten 

over egen grunn og at bruksmulighetene blir innskrenket. Denne konflikten er mest framtredende i 

området Sørkjosen–Løkeng, Kvitebergklubben. Konflikten har en lang historikk og kan tvilsomt løses i 

arealdelen. Enkelte andre merknader understreker at reindrifta setter en stopper for all 

utbyggingsaktivitet. 

 

3.3 Savnet av overordnete og begrunnete arealbruksstrategier 
Merknader tar også opp temaet overordnet arealbruk sett i lys av samfunnsinteresser på kort og lang 

sikt. Det savnes et helhetlig grep når det gjelder strategier i planen. Denne innvendingen knyttes i 

hovedsak til de mange feltene avsatt til fritidsbebyggelse, samt de mange områdene avsatt til fritids- 

og turistformål. Det stilles spørsmål ved om dette skaper verdier og arbeidsplasser, og hvilke 

konsekvenser i form av ulemper og innskrenkinger dette medfører for fastboende spesielt og 

allmennhetens interesser generelt, samt for primærnæringene. Det sentrale spørsmålet stilt er om 

den ekspansive satsingen innenfor disse to formålene (fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål) gir 

tilstrekkelig tilbake til kommunesamfunnet, vurdert opp mot de interessene som må vike. I tillegg 

utgjør fritidsbebyggelse og arealer til fritids- og turistformål irreversible endringer i arealbruk, og 

konsekvensene på lang sikt må synliggjøres. En, i hovedsak, innspills-/grunneierstyrt arealbruk, når 

det gjelder disse to formålene, kan til slutt føre til svært uoversiktlige og konfliktfylte situasjoner 

samt dårlige løsninger og dårlig arealbruk for alle parter.  

Det stilles også spørsmål ved alle de store områdene avsatt til LSB-spredt boligbebyggelse.  

Også behovet for nytt stort industriområde med dypvannskai reises det tvil om. 

3.4. Nye og delvis nye arealbruksinnspill  
Et tjuetalls merknader omhandler nye innspill eller delvis nye innspill til nye utbyggingstiltak. Noen 

ønsker et par–tre hytter, andre dreier seg om større utbyggingsområder rettet mot fritids- og 

turistformål. En god del uttrykker misnøye med at forhåndsinnspillet deres ikke er kommet med, og 

vil ha dette tilbake inn i planen. Andre igjen har fått omfanget på tiltaket de ønsket redusert i 

høringsutkastet, og vil ha det opprinnelige innspillet tilbake.  

De fleste nye og delvis nye arealinnspill omhandler fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål samt 

noen boliger. Da ikke alle merknadene er like presise i antall og omfang, er det vanskelig å trekke 

konklusjoner om hva de nye innspillene innebærer av økning i det totale utbyggingsprogrammet for 

kommunen, det gjelder spesielt fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål, jf. spørsmål reist ved det 

ekspansive utbyggingsregimet høringsutkastet representerer. 

Boliginnspillene er i stor grad små og spredte.  

4. Problemstillinger, analyser og mulige løsninger 
Hvilke hovedproblemstillinger kan trekkes ut av merknadene? Hvilke spørsmål er reist? Hvilke 

løsninger kan skisseres gjennom analyser? 
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Seks hovedtema kan identifiseres:  

1. Overordnete arealstrategier  

2. Ekspansivt utbyggingsprogram for fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål og LSB-områder 

3. Innsigelser 

4. Øvrige konflikttema og konfliktområder 

5. Tema som har manglet fokus i planen 

6. Nye og delvis nye innspill 

 

4.1 Overordnete arealstrategier 
Av merknadene framkommer det et savn av definerte, overordnete strategier for hvordan 

kommunen best kan ta i bruk sine arealer for å oppnå målsetningene. Dette medfører ikke helt 

riktighet da kapittel 4 i planbeskrivelsens høringsutkast nøye gjør rede både utfordringer og 

strategier med tanke på de ulike formålene. Tenkingen er langt på vei på plass i høringsutkastet, og 

de ulike temaer er problematisert.  

Men de kritiske merknadene har rett i er at sammenhengen mellom det bildet som presenteres av 

strategier og utfordringer, og svarene som høringsutkastet gir, ikke helt stemmer overens. Dermed 

har diskrepans mellom vilje og virkelighet oppstått. Årsaken kan være enkel; kommunen ønsker 

aktivitet og vil tilrettelegge for dette, men dersom arealbruken i for stor grad, og kanskje ensidig, 

baserer seg på innspill fra grunneiere og andre med tilgang til arealer, drukner fort tanken om en 

overordnet strategi. Utviklingen skjer da bortimot tilfeldig, stykkevis og delt, med de ulemper som 

følger av dette. Før eller senere må de langsiktige konsekvensene tas tak i. 

Høringsutkastet bærer preg av at innspillene stort sett er tatt til følge dersom 

konsekvensutredningen ikke påviser vesentlige (tekniske og verne-relaterte)3 argumenter imot. 

Konsekvensutredningen har vurdert forhold av det som kan benevnes lokal karakter, men ikke satt 

tiltaket inn i en overordnet sammenheng der tiltaket er vurdert opp mot kommunens langsiktige 

målsetninger og strategier, og samlete samfunnsinteresser. Dette gjøres til en viss grad i kapittel 6 i 

planbeskrivelsens høringsutkast, men linken mellom enkelttiltak og sluttproduktet kunne ha vært 

tydeligere når det gjelder de samlete konsekvensene av planen. 

 

4.2 Ekspansivt utbyggingsprogram –  tre formål 
Tre utbyggingsformål går igjen merknadene der kritisk blikk er rettet. Dette er omfanget av 

fritidsbebyggelse, av fritids- og turistformål og avsatte arealer til LSB – spredt boligbygging. 

4.2.1 Fritidsbebyggelse 
Over 50 % av boligmassen (inkludert hytter og tidligere bolighus som i dag benyttes som 

fritidsboliger) kan i dag benevnes som fritidsboliger. I gjeldende plan (1994) er det satt av 5750 daa til 

fritidsbebyggelse. Om det brukes et anslag på 2 daa per tomt, tilsvarer dette et potensial på over 

                                                           
3 Med tekniske og verne-relaterte argument menes: samfunnssikkerhet, natur- og miljø, landbruk og skogbruk, 

reindrift, kulturminner, etc. 



9 
 

2500 hytter. I dag er det rundt 350 fritidsboliger4 i kommunen. Det bygges 6–7 hytter i året. Det er 

ca. 100 ledige tomter i de regulerte feltene. Flere av de avsatte områdene fra 1994 er bare delvis 

utbygd.  

24 innspill om fritidsbebyggelse ble sendt inn som forhåndsmerknader. I høringsfasen er rundt 14–15 

nye og delvis nye ønsker om fritidsbebyggelse kommet inn. Kvænangen kan sies å være en svært 

populær/attraktiv kommune for fritidsbebyggelse, og dette faktum kan ikke overraske noen. 

 

4.2.2 Strategier –  fritidsbebyggelse 
Strategi for fritidsbebyggelse (planbeskrivelsen, høringsutkastet) sier at hyttebygging tillates i 

regulerte felt, og at hyttefelt bør lokaliseres –  så langt mulig – i nærheten av eksisterende 

infrastruktur for å redusere investerings- og driftskostnader. Høringsutkastet sprenger denne 

strategien. Slik sett har merknadene som uttrykker skepsis og påpeker behov for innstramming, rett i 

sine kommentarer både når det gjelder spredning og omfang.  

Med utgangspunkt i skepsisen kommet til uttrykk i første høringsrunde og programmet for 

fritidsbebyggelse, skisseres tre strategier:   

 

1) 0-strategi: ingen nye felter, kun 1994-feltene, pluss 9–10 som har fått dispensasjon i 

gjeldende plan. 

2) Maksimum ekspansiv strategi: alle felt avsatt i høringsutkastet (inkl. innsigelsesområdene) + 

alle nye innspill.   

3) Kjerneområde-strategi: Utpeke kjerneområder for framtidig fritidsbebyggelse. Pluss nøye 

vurdere innsigelsene, nye arealbruksinnspill samt eksisterende felt – med utgangspunkt i 

denne strategien. 

 

4.2.3 Strategivurdering fritidsbebyggelse 
0-strategien vil dempe det ekspansive programmet, og rette fokus mot å fullføre eksisterende felt. 

Ulemper ved denne strategien er at noen av disse gamle feltene ligger uleilig til, utenfor 

influensområdet for infrastruktur, og en del av dem er lite etterspurte. Men restreserven i de 

regulerte feltene (100 tomter) vil trolig dekke behovet for 10–15 år framover. Det positive med 

strategien vil være at man får en «time-out» med tanke på åpning av nye felt all den tid at der finnes 

ledige tomter. Strategien vil også være konfliktdempende i enkelte områder, det tenkes da spesielt 

på motstanden framkommet når det gjelder Indre Kvænangen/Kjækan og på alle 

innsigelsesområdene (Fylkesmannen), som begrunnes med hensyn til reindrifta, jord- og skogvern og 

strandsonevern. En innvendig mot denne strategien kan være følelsen av at tiden stanser, og 

ingenting kommer til å skje på fritidsbebyggelses-fronten i kommende planperiode. 

  

                                                           
4 Begrepet «fritidsboliger» brukt her som et samlebegrep for ordinære hytter + omdisponerte bolighus til 

fritidsbolig.  
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Maksimum ekspansiv strategi representerer «full pakke». I denne strategien gir kommunen fra seg 

det meste av kontrollen og lar innspillene og grunneiere styre arealbruksutviklingen. Konsekvensene 

er uoversiktlige og kan bli konfliktfylte. Man vil få utfordringer med innsigelsesområdene, og 

hensynet til dem som føler seg «invadert» av hyttebyggingen i sitt nærområde blir ikke ivaretatt. Og 

på sikt kan ukontrollert og videre ekspansiv arealbruk til fritidsbebyggelse fortrenge for annen 

arealbruk. Det positive kan sies å være at grunneiere får bygge hytte(r) på sine eiendommer, de får 

solgt tomter, det blir flere folk og lys «overalt» i kommunen. Grunneiere får også fradelt tomter til 

sine barn/barnebarn, dvs. det kan være en slektsvennlig strategi. 

 

Kjerneområde-strategien gir kommunen klare styringsmuligheter, også i et langsiktig perspektiv. I 

denne strategien balanseres hensynet til øvrige samfunnsinteresser. Strategien kan illustrere en ny 

retning, et slags vendepunkt, der kommunen satser på fritidsbebyggelse, men ikke overalt.  

De fire kjerneområdene for fritidsbebyggelse som lanseres, er: Jøkelfjordeidet, Sørstraumen, 

Kjækan/Storbukta og Sandnesdalen. Jøkelfjordeidet (BFR 03) og Sandnesdalen (BFR 05 og 06) ligger 

inne i høringsutkastet. På Sørstraumen ligger et område til fritidsbebyggelse (BFR 23) og to til fritids- 

og turistformål (BFT 15 og 16) allerede inne i høringsutkastet.  Når det gjelder Kjækan/Storbukta (BFR 

24), er det knyttet innsigelse til BFR 24.  

 

4.2.4 Administrasjonssjefens anbefaling – kjerneområder fritidsbebyggelse 
Administrasjonssjefen anbefaler kjerneområde-strategien og legger denne til grunn for konklusjonene 

av merknadsbehandlingen (se kapittel 5). Begrunnelsen er følgende: Strategien tar utgangspunkt i 

Kvænangen kommune som en attraktiv kommune for fritidsbebyggelse, og at kommunen har 

fordeler av å tilrettelegge for denne arealbruken. Gjennom satsing på kjerneområder, kan 

arealbruken håndteres på en ansvarlig og forutsigbar måte, som skaper vinn-vinn og ikke tap-tap. 

Utpeking av kjerneområder for fritidsbebyggelse kan danne grunnlag for en kommersiell strategi med 

attraktive felt. Det må stilles tydelige og ambisiøse krav til utbyggere slik at feltene og uteområdene 

framstår med god kvalitet. Landskapet skal ivaretas gjennom at inngrepene gjøres mest mulig 

skånsomt. Man kan tenke seg hytteområder med vannboren varme, og annen felles infrastruktur 

som hever kvaliteten. Et annet viktig moment, er at man unngår de «billige» feltene, der felles 

infrastruktur er fraværende eller utført på enkleste måte, og når tomtene er solgt og utbygger er ute 

av syne, begynner hver enkelt hytteeier å gjøre infrastrukturtiltak. Tiltak i ettertid, utført av hver 

enkelt, uten felles strategi, har en tendens til å bli dårlige, og alle taper, også området i seg selv.  

Alternativet for kommunen, dersom man skal ta hensyn til alle grunneierne sine ønsker om 

utbygging, er å dytte utfordringene framfor seg, og på sikt kan «hyttekommunen» bli uhåndterlig. 

Bevisste strategier og tydelige valg vil sette kommunen i bedre stand til å unngå negative virkninger 

av hyttebyggingen, som slitasje på naturen og potensielle konflikter når det gjelder naturressursene 

og verneinteressene (reindrifta, jordbruket og skogbruket, bærplukking, jakt og fiske, kulturminner, 

m.m.), ulik døgnrytme (besøkende/fastboende), «invadering», etc. 

En ekstra styrke ved kjerneområde-strategien er at den gir mulighet til å differensiere byggeskikk og 

byggestil i feltene da kjerneområdene, lokomotivene i satsningen, ligger både ved sjø og på fjellet. 

Fargevalg og utforming kan gi hytteområdene identitet knyttet til det landskapet de plasseres i. Dette 

kan igjen medføre ekstra påpasselighet når det gjelder å ivareta egenart og feltenes krav til kvalitet. 
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Tomtene kan ikke være for store, da blir det lav utnyttelse, inngrepene større, antall hytter færre, og 

færre å dele opparbeidelseskostander (infrastruktur) på.  

Selv om utpeking av kjerneområder er ankeret i strategien, betyr ikke dette «kroken på døra» for alt 

utenfor kjerneområdene. De gamle feltene fra de siste tiårene fortsetter som før (med krav om 

reguleringsplan). Og enkeltsøknader skal selvsagt fremdeles bli behandlet i tråd med lovverket.  

 

4.2.5 Fritidsbebyggelse – verdiskaping og sysselsetting 
Kjerneområde-strategien krever økt fokus på ringvirkninger av fritidsbebyggelse utover 

dagligvarehandel og bensinkjøp, en og annen hårklipp, samt noe brøyting, etc. I planbeskrivelsen, 

høringsutkastet, er det presisert at fritidsbebyggelse skal føre til økt verdiskaping og sysselsetting i 

Kvænangen.  

En ringvirkning er knyttet til tjenester og service. Med en viss konsentrasjon av fritidsbebyggelsen, og 

med krav til kvalitet, kan det åpne seg muligheter både i realiseringsfasen og i bofasen. Hvordan kan 

de mindre aktørene innenfor ulike bransjer komme på banen når det gjelder tjenester og service? 

Selv om miljøene er små i kommunen, finnes muligheter. Samarbeid kan være stikkordet, slik at 

større oppdrag kan betjenes. Ellers er tjenester som catering, vaktmestertjenester, vasking, 

vedlikehold, etc., mulig å gjennomføre av enkeltstående aktører. Slike tjenester kan leveres inn mot 

alle hytteområder, også de eksisterende, om etterspørselen finnes. Men i kjerneområde-strategien 

kan lokale aktører lettere komme på banen og levere tjenester gjennom et samarbeid, også i 

byggeperioden.  

Erfaringer viser at dess høyere standard, dess flere døgn tilbringes på hytta. Man feirer høytider og 

andre festdager. Man jobber fra hytta. Dette kan bidra til økt etterspørsel etter tjenester, som nevnt 

ovenfor. På den andre siden gir høyere standard økte bidrag til klimagassutslipp, gjennom økt 

forbruk. 

4.2.6 Fritids- og turistformål 
Dette formålet er også i merknader, som nevnt, påpekt å være (for) ekspansivt, og det stilles 

spørsmål ved om det er «liv laga» for så mange utbyggingstiltak i en liten kommune. Tiltak som 

dette, bidrar til verdiskaping og sysselsetting, hvor mye dette utgjør for Kvænangen kommune i 

kroner og ører er noe uklart, men at det sysselsetter og skaper verdier, er det ikke noe tvil om. 

Utover innsigelsesområdene med interessekonflikter (jf. kapittel 2), er det vanskelig å finne 

argumenter for å avvise noen av områdene avsatt til fritids- og turistformål. Erfaringer viser at 

aktører som setter i gang slike prosjekter, starter opp med fritidsboliger for salg, slik at de får 

økonomi i prosjektet, for deretter å bygge ut for turisme. Ergo inneholder disse prosjektene innslag 

av fritidsboliger gjennom dispensasjoner. For å sile ut de prosjektene som ikke er bærekraftige som 

rene fritids- og turistprosjektet, bør dispensasjonspraksisen tas opp til vurdering. 

Administrasjonssjefen mener at utbyggingsprogrammet for fritids- og turistformål ikke er for 

ekspansivt. Turismesatsing er Kvænangens forse. Planen må gjenspeile, og gjenspeiler, dette. 

 

4.2.7 Fritids- og turistformål og økt verdiskaping og sysselsetting 
I planbeskrivelsen, høringsutkastet, gjøres en god beskrivelse av betydningen av denne aktiviteten i 

kommunen. Besøksattraktiviteten i kommunen er, ifølge Telemarksforskning, i positiv utvikling, og 
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kommunen har mye å tilby. Tallmaterialet som viser omfanget av verdiskaping i kroner og ører, 

mangler, som nevnt. Tilretteleggingen er bra, men kan bli bedre på en del områder, bl.a. ved 

profesjonalisering av aktiviteten, samt markedsføring. 

 

4.2.8 LSB-områdene – spredt boligbygging i LNFR 
Det stilles spørsmål ved de mange LSB-områdene (23 områder, 69 boliger) avsatt i planen, samt på 

størrelsene av områdene og manglende kriterier for hvor, innenfor avgrensingen, det kan bygges. 

Tatt i betraktning at det bygges 1–2 boliger per år i områder av denne typen, synes «satsingen» noe i 

overkant.  

 

4.3 Tema som trenger ytterligere oppmerksomhet 
Planbeskrivelsen (høringsutkastet) gir en god oversikt over de utfordringene som kommunen står 

overfor. I tiden som har gått siden høringsutkastet ble ferdigstilt, og gjennom 

merknadsbehandlingen, har tre problemstillinger/temaer kommet til.  

1. Nye boligfelt i Burfjord og Jøkelfjord 

2. Sentrumsplan for Burfjord  

3. Lokalisering av industriområde med dypvannskai 

 

4.3.1 Nytt boligfelt i Burfjord og Jøkelfjord 
Det er ennå noe ledige tomter i Burfjord. Men det er likevel viktig å sikre sentrumsnære områder for 

framtidig boligbygging, slik at mulighetene er sikret på lengre sikt. Dette med tanke bl.a. på at 

kommunen ønsker å legge til rette for industriområde for større anlegg med flere arbeidsplasser Om 

kommunen lykkes med å lande et større industrianlegg, vil det være behov for å ha strategier som 

sikrer øvrige funksjoner som bolig, barnehage, skole og fritidstilbud, m.m. Aktuelt er området på 

Omnsnes og eventuelt videre i retning Sørkjosen. Dette er sentrumsnært, ligger nært skolen, med 

avstand til E6. Noe konflikt med landbruk vil være til stede, men landbruksarealene her er i dag mye 

fragmentert. Tilstrekkelige reserver når det gjelder boligtomter, er også viktig med tanke på ellers å 

kunne tilby potensielle tilflyttere, og de som kommer hit for å jobbe, gode bovilkår. 

Mange arbeidsplasser er tilknyttet laksenæringen i Jøkelfjord. Å ha en boligtomtreserve her er viktig 

for dem som ev. ønsker å bli fastboende. Et område sør for slakteriet settes av til boligformål. 

 

4.3.2 Sentrumsplan Burfjord 
Ny sentrumsplan for Burfjord skal utarbeides. Det er store arealer i sentrum, mange av dem lite 

effektivt og uhensiktsmessig utnyttet. Nye bestemmelser er gitt til utarbeidelse av planen (se pkt. 

1.4.2). Disse legger rammer for framtidig planarbeid. Det må bl.a. tilstrebes å realisere flere 

leilighetsbygg, der også utleieleiligheter inngår i konseptet. Leilighetskomplekser bør også kunne 

tenkes i Omnsnes-området. 
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4.3.3 Industriområde med djupvannskai 
Høringsutkastet omtaler industriarealer for større tiltak, for eksempel fôrfabrikk, og behovet for en 

utredning for å finne egnet lokalisering av anlegg av denne typen. Olgolanesset ble avsatt i 

høringsutkastet. Da Olgolanesset er konfliktfylt pga. innsigelse og flere andre faktorer, må det letes 

etter nye aktuelle lokaliseringsalternativer.  

Kriterier som alternative lokaliseringene er vurdert etter: Nærhet og adkomst til E6, arealstørrelse og 

arrondering, havneforhold (dybde, m.m.), grunnforhold, utfyllingspotensiale, tilgang til 

utfyllingsmasser, alternativ arealbruk som veier tyngre, naboskap, avstand arbeidsreiser, m.fl. I tillegg 

må hensynet til landbruk, skogbruk, reindrift, kulturminner, landskap, naturmangfold og øvrige 

usikkerhetsmomenter vurderes. I KU-en er gjort en overordnet vurdering. Fire områder var med fra 

starten: Rakkenes, Klubben i Badderen, Labukta og Slettnes. Av disse ble to vurdert videre: Labukta 

og Klubben i Badderen. Valget falt til slutt på Lanbukta. 

5. Konklusjoner og oppsummering  

5.1 Innsigelsesområdene – konklusjoner  
Spildra og Segelvik fiskerihavn: Kystverkets innsigelse omhandler sikring av fiskeriinteressene. 

Arealer til de to havnene settes av på plankartet med tilhørende bestemmelser og retningslinjer jf. 

pkt. 2.16 b). Innsigelsene tas til følge.  

 

De tolv områdene med innsigelser fra Fylkesmannen og Troms fylkeskommune: 

1. BRU 15 Jøkelfjord: Området avsatt til råstoffutvinning ligger i flyttelei for reinen. 

Administrasjonssjefen mener at reindriftsinteressene er tungtveiende, men er av den 

oppfatning at det er mulig, gjennom å redusere arealet avsatt til råstoffutvinning noe 

(avgrenset av kraftlinjen), å realisere tiltaket, samtidig med at flytteleia opprettholdes. 

Konklusjon: Innsigelsen delvis tatt til følge. 

 

2. BFR 14 Badderen/Honka: Området er et nytt felt for fritidsbebyggelse avsatt i 

høringsutkastet. Fylkesmannen legger reindriftsinteressene til grunn da utbyggingstiltaket 

ligger i et viktig reinbeiteområde. Også Sametinget er bekymret for konsekvensene for 

reindrifta ved utbygging, og påpeker samtidig at BFR 14 ikke ligger i nærheten av 

eksisterende infrastruktur og dermed bryter med kommunens egne definerte strategier for 

hyttebygging. Troms fylkeskommune fraråder BFR 14 pga. at landskapet her, så langt, er 

inngrepsfritt, og utbygging vil således påvirke landskapsbildet. Forum for natur- og friluftsliv, 

Troms (FNT) er både undrende og skeptiske til utbyggingen foreslått med tanke på det høye 

konfliktnivået pga. momenter som inngrepsfri natur, naturmangfold og friluftsliv. Rbd 33 

uttrykker at det allerede eksisterer mange hytter i Badderendalen, og feltet Jenshumpen 

(BFR 04) ligger i samme området. Reinbeitedistriktet går imot BFR 14. Administrasjonssjefen 

mener at merknadene uttrykker vektige grunner til å ta BFR 14 ut av planen. 

Konklusjon: Innsigelsen tas til følge. 
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3. BFR 24 Storbukta: Fylkesmannen fremmer innsigelse da tiltaket er i strid med jordvernet 

samt at det fører til økte forstyrrelser for reinen i et viktig reinbeiteområde. Fylkesmannen 

kan akseptere en mindre utbygging i samsvar med kompromisset mellom distriktet og 

grunneier fra 2009/2010. Dette kompromisset handler om Perten, som allerede utbygd. 

Sametinget påpeker at konsekvenser for reindrifta må telle sterkt i dette område. 

Området Kjækan/Storbukta inngår som ett av fire utpekte kjerneområder. Sammen med de 

øvrige hyttefeltene i området, kan det settes fokus på å samle fritidsbebyggelsen her. 

Forutsetningen er, for senere tid, at fritidsbebyggelse videre mot nordvest, ikke tillates. 

Dette av hensyn til reindrifta. Kjerneområde Kjækan/Storbukta er et argument for å si nei til 

nye hyttefelt i Indre Kvænangen, der konfliktnivået og den totale belastningen for de 

fastboende, har vokst seg større.  

Konklusjon: Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

4. BFR 22 Navit: Innsigelsen er begrunnet med hensynet til strandsonevern.  

Administrasjonssjefen ønsker å trekke fram det totale omfanget av hyttefelt i området rundt 

Kvænangsbotn som argument for å ta området ut av planen. I tillegg er vern av intakt 

strandsone viktig sett i lys av allmennhetens interesser. Landskapshensyn er også ett 

argument.  

Konklusjon: Innsigelsen tas til følge. 

 

5. BFR 18 Kvænangsbotn: Hensynet til jordvern er begrunnelse for Fylkesmannens innsigelse 

her.  

Administrasjonssjefen mener hensynet til jordvern må telle sterkt. Og i Kvænangsbotn er 

presset stort for hyttebygging, og det totale omfanget begynner å bli omfattende og bør ikke 

spres ytterligere. I tillegg ligger området i dambruddsonen. 

Konklusjon: Innsigelsen tas til følge. 

 

6. BFT 11 Gardelvågen: Utbyggingstiltaket (fritids- og turistformål) er i strid med jord- og 

skogvern samt reindriftsinteressene. Dette er Fylkesmannens begrunnelse for innsigelsen. 

Kvænangen kraftverk skriver at området må tas ut, eller begrenses, da det ligger i 

influensområde for dambrudd. Fastboende påpeker at «begeret er fullt» når det gjelder 

hyttebygging i Indre Kvænangsbotn. Området Statskog ønsket avsatt var på 504 daa, dette 

ble redusert til 119 daa i høringsutkastet. Statskog vil ha tilbake 416 daa i planen, da ikke som 

helhet til fritids- og turistformål, men til fritidsbebyggelse.  

Det er store arealer dette dreier seg om, og representerer mange hyttetomter. 

Administrasjonssjefen er av den oppfatning, innsigelsesgrunnene og totalbelastningen i 

området sett under ett, at området tas ut av planen. 

Konklusjon: Innsigelsen tas til følge. 
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7. BFT 09 Løkvik: Fylkesmannen fremmer innsigelse om utbygging til fritids- og turistformål her 

pga. driftsmessige ulemper for landbruket da området grenser opp til drivverdig dyrket mark. 

Administrasjonssjefen mener det er sentralt å ivareta gode driftsvilkår for de som driver 

landbruk i området. Dette er en viktig del av kommunens næringsaktivitet. Men tiltaket 

inngår som en del av næringsgrunnlaget for allerede eksisterende aktivitet i tilknytning til 

gårdsaktivitetene, og dette forholdet veier tyngre.  

Konklusjon: Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

8. BFT 12 Toppelbukt: Tiltaket er i strid med jordvern og strandsonevern, dette er begrunnelsen 

for innsigelsen.  

Administrasjonssjefen mener at hensyn til jordvern og vern av strandsone, til nytte for 

allmennheten, må settes høyt. Men fritids- og turismeprosjekter kan bidra til verdiskaping og 

sysselsetting, og kommunen ønsker å satse på dette som sin forse. Tilstøtende områder er 

allerede oppstykket, og egnetheten for jordbruk står i vippepunktet. Tiltaket kan ha 

synergieffekter med hyttefelt i nærheten. 

 Konklusjon: Innsigelsen tas ikke til følge.  

 

9. VS 11 Toppelbukt: Tiltaket henger sammen med BFT 12. Innsigelsen mot arealet avsatt til 

småbåthavn er begrunnet med strandsonevern. Da tiltaket henger sammen med BFT 12, 

gjelder de samme argumentene som over.  

Konklusjon: Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

10. BFT 14 Navitfossen camping: Fylkesmannen har innsigelse til tiltaket på nedsiden av 

fylkesveien av hensyn til strandsonevernet. Dette er et svært viktig område for 

allmennheten, et vakkert sted ved elvas utløp, med god tilgjengelighet. Området har også en 

høy landskapsverdi.  

Konklusjon: Innsigelsen tas til følge. 

 

11. BFT 13 Navit: Fylkesmannen mener at området ikke må privatiseres ytterligere. Tiltaket 

rammes av hensynet til strandsonevern og jordvern. Dette er et ca. 4 daa stort område som 

henger sammen med eksisterende reguleringsplan H 910_15. Det er allerede innebygd, og 

representerer ikke (lenger) særlige jordverninteresser. Restinteressene når det gjelder 

strandvernet, er små.  

Konklusjon: Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

12. BN 31 Olgola: Både Fylkesmannen og Troms fylkeskommune har innsigelse mot 

industriområdet med dypvannskai avsatt på Olgolanesset. Begrunnelsene er at utredninger 

når det gjelder behov (type virksomhet) og konsekvenser (verdiskaping, arbeidsplasser) samt 
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utredning av alternative lokaliseringer mangler i høringsutkastet. Fylkesmannens innsigelse 

begrunnes også med jordvern og strandsonevern. Mange andre merknader er imot industri 

her, og ønsker området til bruk for allmennheten. Det påpekes at området har store natur- 

og landskapsverdier. 

Administrasjonssjefen støtter argumentene mot tiltaket på Olgolanesset. Nye alternativer er 

utredet for industriområde med dypvannskai.  

Konklusjon: Innsigelsen tas til følge. 

 

5.1.1 Oppsummering innsigelsesområdene 
Ni av de femten innsigelsene er knyttet til områdene lokalisert til strekningen Storbukta–

Navitfossen, og de gjelder fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål (inkl. én småbåthavn). Dette 

samsvarer med bilde av at det har vært, og fortsatt er, et stort press mot dette geografiske området 

av kommunen, og at konfliktnivået begynner å bli høyt. Ulike interesser står mot hverandre. 

Fylkesmannen påpeker i sine innsigelser at argumenter for utbyggingstiltakene, i lys av 

samfunnsinteresser, ikke er lagt fram, og spørsmålet er da hvorfor skal samfunnsinteressene vike? 

Kjerneområde-strategien forsøker å ta hånd om utbyggingspresset når det gjelder fritidsbebyggelse. 

Strategien kan, om den følges, få hyttebyggingen i kommunen inn i et langsiktig og godt spor, til 

beste for kommunesamfunnet.  

Når det gjelder arealer til fritids- og turistformål, må strategien være å utforske og plassere disse på 

de gode, men også minst konfliktfylte stedene. Samtidig må man ta innover seg at som oftest er 

grunneier, og den som har ideen om tiltaket, samme aktør. Tomta ligger allerede der som en 

startkapital, men kanskje på feil sted. Dette er planleggingens dilemma. 

 

5.2 Konflikttema og konfliktområder – konklusjoner  
Konflikten mellom grunneiere på strekningen Sørkjosen–Løkeng, Kvitebergklubben og reindrifta 

(Rbd 33) kommer tydelig fram i merknadene (se vedlegg 1). Prosess med konfliktreduserende tiltak 

er igangsatt høsten. 

Kvænangsbotn, Toppelbukt, Navit, Løkvik og Kjækan er områder som står i skjæringspunktet 

mellom å tillate nye utbyggingsformål til fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål, kontra å ivareta 

de opprinnelige bygdene på en slik måte at det nye og gamle kan leve side om side. Man bør ha i 

tankene de langsiktige konsekvensene av et, for noen, en heftig hytteutbyggingstakt, da det kan 

fortrenge det som allerede er, og som, om det først går tapt, ofte vil gå tapt for alltid. Spørsmålet 

som da er nærliggende er om Kvænangsbotn og omegn vil, satt på spissen, bli hytteområde, og er det 

i så fall et scenario man vil gå for? Kjerneområde-strategien lansert, forsøker å svare på 

utfordringene. 

 

5.3 Arealbruksendringer – en oppsummering 
På bakgrunn av konklusjoner innsigelsesdrøftingene, samt merknadsbehandlingen med 

kommentarer i vedlegg 1, listes følgende foreslåtte endringer: 
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1. BFT 17, Basecamp Skalsa, innspill imøtekommes, settes av på plankartet (ny) 

2. BRU 15 Jøkelfjord, avgrensingen justeres 

3. B 31 Jøkelfjord settes av på plankartet (ny) 

4. BFR 03 Jøkelfjordeid, avgrensingen justeres 

5. BIA 11 Alteidet (Koppi), innspill vedr. utvidelse imøtekommes 

6. BFR 27 og BFT 19 Mikaltind (Ny) er en utvidelse av BFR 03 

7. B 20, innspill vedr. utvidelse imøtekommes  

8. BN 32 Labukta settes av på plankartet (ny) 

9. B 24, Burfjord tas ut av planen (en ubebygd tomt for nært verna vassdrag, samt dårlige 

grunnforhold) 

10. B 30, Omsnes settes av på plankartet (ny)  

11. B 25, Sætra tas ut av planen (en ubebygd tomt som ligger i aktsomhetssone for skred) 

12. BFR 14 Badderen/Honka, tas ut av planen 

13. BN 31, Olgolanesset, tas ut av planen 

14. GF 14, Olgolanesset, settes av på plankartet (ny) 

15. BFR 26, Gåsnes, settes av på plankartet (ny) 

16. BFT 18, Kjækan, settes av på plankartet (ny) 

17. BFR 17, Kvænangsbotn 1, tas ut av planen 

18. BFR 18, Kvænangsbotn 2, tas ut av planen 

19. B 28, Kvænangsbotn flyttes ut av dambruddsone. 

20. BFT 11, Gardelvågen, tas ut av planen 

21. GF 13, Nordbotn, tas ut av planen (overstyres av arealbruken i kystsoneplanen N3) 

22. BFR 22 Navit 2, tas ut av planen 

23. BFT 14, Navitfossen camping, området på sjøsiden tas ut av planen 

24. BKB 1, Sørstraumen, settes av på plankartet (ny) (her inngår BFR 23, BFT 15 og 16, samt de 

tre nye innspillene kommet inn på sjøsiden av E6, merknad 4, 21 og 40) 

25. BFR 05 og BFR 06, Sandnesdalen, avgrensingen justeres 

26. SHA 02, fiskerihavn, Spildra, tas inn på plankartet (ny) 

27. SHA 03, fiskerihavn, Segelvik, tas inn på plankartet (ny) 

28. Alle LSB-områdene tas ut av planen, boligbygging håndteres iht. bestemmelsen pkt. 5.1.3 
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For de innspillene vedrørende ønsker om arealbruk, som ikke er på lista ovenfor, finnes 

argumentasjonen i vedlegg 1. For mange av disse finnes likevel en åpning i planbestemmelsen pkt. 

5.1.3. Boligbygging i LNFR-områdene møtes med en liberal/positiv holdning, gitt visse kriterier 

(hensyn til øvrige samfunnsinteresser), mens fritidsbebyggelse i disse områdene underlegges en mer 

restriktiv holdning. 

 

5.4 Avsluttende kommentar 
Flere nye områder er tatt inn i planen. Dette er områder som har betydning for den overordnete 

arealbruken, vurdert i lys av kommunens framtidige utvikling, der alle samfunnsinteresser er forsøkt 

ivaretatt, så langt mulig.  

Planbeskrivelsen, planbestemmelsene og konsekvensvurderingen (KU) er revidert iht. merknadene. 
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1. Innledning 
2. høringsutkast til kommuneplanens arealdel lå ute til høring ut over de seks uker som er pålagt, 

jamfør pbl §11-14, i tidsrommet 06.12.17–08.02.18. Det ble etterspurt forlenget frist fra enkelte 

instanser som ble godkjent. Kommunen mottok i tillegg merknader etter fristens utløp, som er blitt 

akseptert og behandlet. 

Kommuneplanens arealdel inneholder planbeskrivelse, plankart, konsekvensutredninger (KU), risiko- 

og sårbarhetsanalyse (ROS), planbestemmelser og planretningslinjer. Det er disse dokumentene det 

har kommet merknader på. Kommunen mottok totalt 29 merknadsdokument med innspill, 

korrigeringer og innsigelser. Hver merknad er vurdert og har fått administrasjonens kommentar. Det 

er kun et sammendrag av merknadene som presenteres i dette dokumentet, vurdert i forhold til 

relevans i arbeidet med arealplan. De originale merknadene er tilgjengelige for innsyn, om ønskelig, i 

kommunens arkivsystemer. 

 

Seks kategorier merknader 

o Innsigelser fra innsigelsesmyndighet 

o Anbefalinger og råd til ytterligere forbedring av planen, påpekning av mangler, uteglemmelser 

og kokrete feil, etc. 

o Nye arealbruksinnspill 

o Protester mot at innspill på ønsket arealbruk ikke er kommet med eller er redusert i omfang 

o Protester mot omfanget av fritidsbebyggelse, mot nedbygging av friluftsområder og 

strandområder 

o Konfliktrelaterte merknader 

 

Dokumentoppbygging 

Kapittel 2 Merknadsbehandling gir et sammendrag av merknader kommet inn under 2. gangs høring 

og kommunens respons på disse. Merknader som tas til etterretning gir endringer i plandokumentene.  

Kapittel 3 Siste revidering og renskriving av plandokumentet er endringer gjort i plandokumentene 

etter 2. gangs høring og fjerning av merknader notert direkte inn i de ulike plandokumentet etter 1. 

gangs høring. 

Kapittel 4 Innsigelsesbehandling tar for seg innsigelser fra faginstans med myndighet og behandlingen 

av disse.  



2. Merknadsbehandling 

Merknader til 2. gangs høring - Merknadsnr 
Avsendere Merknadsnummer 

Direktoratet for Mineralforvaltning 1 

Fiskeridirektoratet 2 

Fylkesmannen i Troms 3 

Nordreisa kommune 4 

Kystverket 5 

Mattilsynet 6 

NVE 7 

Sametinget 8 

Statens vegvesen 9 

Troms Fylkeskommune 10 

Reindrift – Rd 33 Spalcca 11 

Kjækan- og Kvænangsbotn grendeutvalg 12 

Stajord Bygdelag/Grunneiere v/leder Unni Johansen 13  
 

Abrahamsen Kjell 14 

Beldo Lars Helge  15 

Ditlefsen Leo  16 

Iversen Jan Melvin 17 

Jakobsen Alfon 18 

Johansen Unni 18 

Kaino Ivar 19 

Karlsen Ingrid 20 

Konst Oddvar Kristian 21 

Krodemansch Gert Norbert og Iren 22 

Losnegaard Mevik Eirik 23 

Martinsen Charlotte, Daniel og Sophia 24 

Mathiassen Trygve 25 

Mikkelsen Karin 26 

Nikkinen Sten Vidar 27 

Svendsen Eirin 28 

Tømmerbukt Svein 29 

 

 

 

 

 



Merknadsnr 1 
Direktoratet for mineralforvaltning har følgende merknader til plan: I bestemmelsenes kapittel 2.7. 

Råstoffutvinning, punkt 2.7.1 er det tatt inn flere henvisninger til og formuleringer knyttet til 

minerallovens bestemmelser. Direktoratet ber om at henvisningen til mineralloven tas ut av 

bestemmelsen fordi det ikke er hensiktsmessig å henvise eller referere til minerallovens bestemmelser 

i kommuneplanens bestemmelser. I stedet ber de om at denne typen henvisning til mineralloven, 

herunder opplysning om konsesjonsplikt, tas inn i planbeskrivelsen. 

Formuleringen i § 2.7.1 punkt a) kan misoppfattes. Her henvises det til at «For alle ordinære uttak (OU) 

gjelder lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fullt ut». Definisjonen av 

ordinære uttak i kommuneplanens bestemmelser er «med dette menes større uttaksområder som 

drives av profesjonelle/kommersielle aktører». 

Denne formuleringen oppfattes som en henvisning til hvilke uttaksområder som omfattes av 

mineralloven. Formuleringen går direkte inn i vurderingen av om mineralloven kommer til anvendelse. 

Denne vurderingen skal gjøres av Direktoratet for mineralforvaltning jf. mineralloven 2. ledd. 

Formuleringen må derfor tas ut både fra bestemmelser og fra en eventuell tekst om mineralloven i 

planbeskrivelsen. 

For § 2.7.1 punkt e) bes det om at krav om at «Drifts- og avslutningsplan skal inngå» i reguleringsplan, 

gjelder uttak som ikke kreverkonsesjon etter mineralloven. Dette må presiseres. For de uttak som faller 

inn under-minerallovens krav om konsesjon, følger krav om drifts- og avslutningsplan som en del av 

konsesjonen. 

En drifts- og avslutningsplan etter mineralloven fastsetter rammer for forsvarlig drift, sikring og 

opprydning av uttaksområdet i driftsperioden og etter endt drift. l konsesjonsbehandling etter 

mineralloven vil etterbruken være av betydning for hvilke krav DMF stiller til avslutning, sikring og 

opprydding. Planlagt etter bruk vil normalt være førende for krav til tiltakshaver for avslutning av 

driften. Det har også betydning for hvilke krav DMF skal stille til den økonomisk sikkerstillelsen for 

opprydding og sikring etter endt drift. DMF anbefaler derfor at det stilles krav om reguleringsplan for 

alle områder for råstoffutvinning som krever konsesjon etter mineralloven. 

Administrasjonssjefens kommentar: Merknadene fra Direktoratet for mineralforvaltning er tatt til 

etterretning. Punkt 2.7 Råstoffutvinning er revidert. 

 



Merknadsnr 2 
Fiskeridirektoratet mener det fremstår som noe uklart i planbeskrivelsen om hvorvidt kommunens 

land- og sjødel skal sammenstilles. Kommunens kystsoneplan (2013-2028) ble vedtatt våren 2015. 

Arealplanen som nå er på høring er i hovedsak for landareal. Direktoratet vurderer det som positivt 

dersom kystsoneplanen implementeres ved rullering av kommunens arealplan. En samling av planene 

gjør det enklere å se sjø og land i sammenheng. 

Det fremkommer i planbestemmelsene at arealer i sjø ivaretas av kommunens kystsoneplan, med 

unntak av arealer der kommuneplanens landdel overlapper - her vil landdelen gjelde foran 

kystsoneplanen. Dersom målet er å sammenstille planene er det uheldig at arealplanen ikke inkluderer 

detaljene i sjøområdene. Det vil lett oppstå misforståelser om hva som er tillatt og ikke. Etter vedtak 

vil det kun være nytt plankart som er juridisk bindende. Direktoratet ber derfor om at detaljer fra 

gjeldende kystsoneplan også tas med i ny arealplan for kommunen. Det samme gjelder for 

bestemmelser og retningslinjer knyttet til de forskjellige arealdisponeringene. 

Administrasjonssjefens kommentar: Kommunens arealdel og kystsoneplan skal ikke sammenstilles 

som et ledd i prosessen med arealplan. Kystsoneplanen er produsert gjennom en egen prosess, har 

egen planbeskrivelse og egne bestemmelser. Kommunens arealdel overstyrer kystsoneplan i 

overlappende områder, med et unntak. Dette er godt beskrevet i arealdelens planbestemmelse, men 

er nå ytterligere presisert under 1.4.2. Ved presentasjon ut (kommunekart.no) vil kartlagene være mulig 

å ses i sammenheng med lenke til bestemmelsene. 

Merknadsnr 3 
Fylkesmannen i Troms har merknader og fremmer innsigelse til følgende områder: BRU 15, BFR 24, 

BFT 17, BFR 27, BFT 19, BKB 03, BKB 02 og BFR 14. 

Fylkesmannen kommenterer videre punkter som er nødvendig å oppdatere i forhold til 2. gangs høring:  

Barn og unge: Anbefaling om endring av bestemmelsene første ledd til: «Alle reguleringsplaner skal 

redegjøre for tiltakets konsekvenser for barn og unge». 

I bestemmelsenes punkt 1.5.4 er barn og unges interesser sikret med en bestemmelse og det er veldig 

bra. FM anbefaler likevel at kommunen justerer bestemmelsens første ledd til at: «alle 

reguleringsplaner skal redegjøre for tiltakets konsekvenser for barn og unge». Andre avsnitt kan stå 

slik det er. 

Folkehelse: Bestemmelsen 1.5.7 ivaretar folkehelse. Første ledd bærer mer preg av en retningslinje og 

kanskje flyttes dit. FM anbefaler også at kommunen justerer bestemmelsen ved en sammenkobling av 



l. og 2. ledd. Men fokus her at reguleringsplaner skal redegjøre for tiltaket konsekvenser for 

folkehelsen. 

Universell utforming (1.5.17): Henvisningene til TEK 10 må endres til TEK 17. Første avsnitt i 

bestemmelsen bør tilføres at det i forbindelse med alle reguleringsplaner skal det utarbeides en 

kotesatt uteromsplan som viser hvordan fremkommelighet og orienterbarhet er løst i planen. 

Uteromsplanen bør minimum vise avstand og fremkommelighet til: parkering, inngangsparti, trinnfri 

adkomst, avfallshåndtering, sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsarealene. 

Uteromsplanen vil være grunnlag for bestemmelser i reguleringsplaner. I retningslinjene bør dere føre 

veilederen: «Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven» utgitt av Kommunal og 

moderniseringsdepartementet.  

Samfunnssikkerhet: Planbestemmelse 1.5.14 h) må justeres i samsvar med beskrivelsen fra ROS-

analysen og veileder fra DSB 2016. Slik bestemmelsen er formulert er grensen satt for lavt. Den må 

heves til +4 moh. 

1.5.1 Saksgang: Det er vedtatt en ny forskrift for oppstartsmøter fra 01.01.18. Denne må danne 

grunnlag for det kommunen betegner «Forhåndskonferanse». 

2.2.2 Plankrav og utnyttelsesgrad: Denne bestemmelsen må oppdateres med alle nye boligområder 

med plankrav. 

2.2.6 Antall bygg på boligeiendom: Det er uklart hvor denne bestemmelsen får gyldighet. Det må 

presiseres hvor denne bestemmelsen får gyldighet. 

2.3.3 Krav om reguleringsplan: Denne bestemmelsen må oppdateres med alle nye felt for 

fritidsbebyggelse med plankrav. 

2.6.1 Områder for fritids- og turistanlegg: Denne bestemmelsen må oppdateres med alle nye områder 

med plankrav. 

2.16.1 Bolig-, fritid og Turistnæring: Denne bestemmelsen må oppdateres med alle nye områder med 

plankrav. 

6.1.1 Forbud og plankrav langs vassdrag: Tiltakene må være søknadspliktige slik at kommunen, som 

plan og byggesaksmyndighet, har kontroll med aktuelle tiltak. Dette må føyes til i bestemmelsen. 

 

 

 



Administrasjonssjefens kommentar: 

Innsigelsene BRU 15, BFR 24, BFT 17, BFR 27, BFT 19, BKB 03, BKB 02 og BFR 14 vil bli behandlet under 

kapittel 4 – Innsigelsesbehandling. 

Barn og unges interesser: Krav om redegjørelse i reguleringsplaner er tilført. 

Folkehelse: Krav om redegjørelse i reguleringsplaner er tilført. 

Referanser til TEK 10 er endret til TEK 17 i hele dokumentet for planbestemmelser. 

Universell utforming: Krav om utarbeidelse av uteromsplan parallelt med reguleringsplaner er 

forankret i planbestemmelsene. 

Samfunnssikkerhet: Sikkerhetsgrensen er hevet fra 3 moh til 4 moh for havstigning/stormflo i 

planbestemmelsene 1.5.14.h). 

1.5.1 Saksgang: Oppstartsmøtet/forhåndskonferanse - Forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven er lagt inn i planbestemmelsene. 

2.2.2 Plankrav og utnyttelsesgrad: Ok 

2.2.6 Antall bygg på boligeiendommen: Denne bestemmelsen er knyttet til pbl. § 11-9 nr.5. 

2.3.3 Krav om reguleringsplan: Ok 

2.6.1 Områder for fritids- og turistanlegg: Ok 

2.16.1 Bolig-, fritid og Turistnæring: Ok 

6.1.1 Forbud og plankrav langs vassdrag: Det er lagt til i bestemmelsene at Kommunen skal ha inn 

søknad på tiltak innenfor de soner som er satt i bestemmelsen pkt. 7.1.2 og 7.2.1.  

Bestemmelsene er oppdatert med alle nye områder med plankrav. 

Merknadsnr 4 
Nordreisa kommune har ingen merknader til planen.   

Merknadsnr 5 
Kystverket har et par merknader til kommuneplanens arealdels planbestemmelser: 

Under punkt 1.4.2 j) refereres det til punkt 2.16, mens referansen til 1.4.2 j) ligger under punkt 2.17.1. 

Punkt 2.17.1 Havn: 



Under både a) og b) er formål SHA 01 Burfjord tatt med i bestemmelsen. Denne er ikke mulig å finne i 

planbeskrivelsen eller i plankartet. 

Under punkt b) kreves alle tiltak tillatelse etter HFL § 28 for Burfjord, Spildra og Segelvik. HFL § 28 

gjelder for områder der Kystverket har gjort investeringer i havnen, kjent som statlige fiskerihavner. l 

Kvænangen kommune gjelder dette kun Spildra og Segelvik fiskerihavn (SHA 02 og SHA 03). 

Administrasjonssjefens kommentar: 

Endret referanse fra punkt 2.16 til punkt 2.17.1. 

SHA 01 eksisterer ikke da denne inngår i BS 10 Sentrumsformål. SHA 01 er ikke en havn som faller inn 

under HFL §28. Referanser til SHA 01 fjernes fra bestemmelsesdokumentet. 

Merknadsnr 6 
I arealplanene ser Mattilsynet særlig på om nedslagsfelt og drikkevannskilder er sikret mot forurensing 

med hensynssoner og gode hensynssonebestemmelser, og om det blir sikra at tiltak som treng 

drikkevann, har det utredet og klart før tiltaket får starte opp med det praktiske arbeidet. Det er også 

viktig å se om det er konkrete tiltak om kan utgjøre en fare for forurensing. 

Som Mattilsynet forstår av teksten, er det hensynssoner i nedslagsfelt og vannkilder. Det er bra. 

Hensynssonebestemmelsene er litt rundt formulert når det gjelder forurensing. Men det kreves at alle 

nye tiltak i hensynssonene skal vurderes i forhold til forurensningsfaren, før det blir gitt tillatelse. Det 

er bra. De ser også at hensynet til drikkevatnet er dratt fram under andre punkt i planbestemmelsene. 

Det er bra. 

l «Nasjonale mål for vann og helse, er det klart uttrykt at drikkevannskilder og råvatn skal beskyttast». 

Det er også svært viktig med tanke på den enkle og sårbare vannbehandlinga som er på vannverka i 

Kvænangen og andre kommuner i Nord Troms. 

Mattilsynet påpeker at planen ikke er studert i detalj. 

Alle nye byggefelt, hyttefelt, turistanlegg osv, må ha utredet og dokumentert at det er nok og trygt 

drikkevatn før oppstart. Krava til trygt drikkevatn står i Drikkevannsforskrifta. 

Administrasjonssjefens kommentar: Drikkevann anses som godt sikret i plan og har egen hensynssone 

på plankartet (Se punkt 7.1.6. «Drikkevannskilder og nedslagsfelt H110» i planbestemmelsene). 

 



Merknadsnr 7 
NVE mener at kravene i planbestemmelsene bør oppdateres til dagens lovverk, dvs. 

plandokumentenes forhold til samfunnssikkerhet bør omtale TEK 17 ikke TEK 10. 

Administrasjonssjefens kommentar: Samtlige referanser til TEK 10 er endret til TEK 17 i hele 

dokumentet for planbestemmelser. 

Merknadsnr 8 
Sametinget har bemerket seg at kommunen har gjort en utredning av den samlede belastningen som 

planen vil kunne medføre for reindrifta totalt i kommunen i planbeskrivelsen, men at dette ikke er 

vurdert på distriktsnivå. De ønsker at kommunen i fremtidig planarbeid gjør en utredelse per distrikt. 

Dette arbeidet oppfordres å gjøres i samarbeid med kommunene som har de samme distriktene innen 

sine grenser. Sametinget er positive til at reindrifta har fått bedre plass i dette høringsutkastet. 

I første høring hadde Sametinget merknader til områdene BFR14 Badderen Honka, BFR24 Perten og 

etablert hyttefelt BFR 04 Jenshumpen. De er tilfreds med at BFR 14 er tatt ut av planen.  BFR 24 Perten 

eller nå kalt Storbukta er samlet i kjerneområde for fritidsbebyggelse (Kjækan, Perten og Storbukta). 

Hyttefelt BFR 04 er ikke kommentert i merknadsbehandlingen. Sametinget er noe usikker i hvilket 

omfang disse utbyggingene har for det berørte reinbeitedistriktet Spalca. De oppfordrer kommunen å 

ha tett dialog med distriktet vedrørende utbyggingene slik at de sikres fortsatt tilgang på områdene. 

Dette gjelder også for utbygginger eller inngrep som berører de andre reinbeitedistriktene i 

kommunen. 

Administrasjonssjefens kommentar: Kommunen har gjort en utredning av den samla belastningen 

som planen vil kunne medføre for reindrifta totalt i kommunen i planbeskrivelsen, dette er ikke vurdert 

på distriktsnivå. Det er en utfordring å utrede for hvert distrikt da disse strekker seg over flere 

kommuner, men Kvænangen kommune vil i videre planarbeid vurderer dette i samarbeid med 

kommunene som har de samme distriktene innen sine grenser. Dette vil da gjennomføres i samarbeid 

med Nordreisa, Loppa og Alta kommune. 

Sametinget poengterer at det er positivt at BFR 14 Honka er tatt ut av planen. BFR 14 ble tatt ut av 

planen etter 1. gangs høring, men er tatt inn igjen etter politisk vurdering 22.03.17. BFR 14 Honka og 

BFR 24 Storbukta behandles under kapittel 4 – Innsigelsesbehandling. 

 

 

 



Merknadsnr 9 
Statens vegvesen har følgende merknader til planbestemmelsene: 

1.5.16 Teknisk Infrastruktur 

I reguleringsbestemmelsen under bør det fremkomme at Statens vegvesen skal godkjenne avkjørselen 

før byggetillatelse kan gis dersom adkomsten er tilknyttet fylkesveg eller riksveg. 

Det bes om at det i bestemmelsene tilføres en retningslinje som sier noe om at man skal søke å samle 

adkomster mot overordnet fylkes- og riksvegvegnett ved ny utbygging. Dette er et viktig punkt for 

Statens vegvesen for å redusere antall avkjørsler til fylkes- og riksvegnettet. 

Vegvesenet forutsetter at trafikksikkerhet vurderes for alle områder i kommuneplanens arealdel. Blant 

annet vil utbygging på begge sider av fylkes- og riksveg medføre økt kryssing av myke trafikanter. Dette 

vil kunne ha betydning for trafikksikkerheten. I tillegg er det viktig å vurdere hvordan trygg skoleveg er 

tenkt ivaretatt i områder avsatt til spredt boligbygging. 

I reguleringsbestemmelsene stilles det krav til reguleringsplan for flere av utbyggingsområdene i 

kommuneplanens arealdel. I den forbindelse vil Statens vegvesen gå mer i detalj i hvert enkelt 

utbyggingsområde, og vurdere flere trafikale forhold. Eksempelvis trafikksikkerhet og 

fremkommelighet for alle trafikantgrupper, tilknytning til overordnet fylkes- og riksvegnett etc. 

Administrasjonssjefens kommentar: 

Bestemmelser og retningslinjer for avkjørsler er lagt til kapittel 3. «Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur», punkt 3.2.1. b) Nye avkjørsler.  

Merknaden fra Statens vegvesen tas likevel til etterretning. Bestemmelsene fra 3.2.1. b) legges inn 

under 1.5.16 Teknisk infrastruktur. Tydeliggjøring av ønsket om å redusere antall avkjørsler mot fylkes- 

og riksvei gjøres under retningslinjene i 3.2.1. b). 

Trafikksikkerheten i kommunen vil bli nøye vurdert i kommunens «Trafikksikkerhetsplan» som skal opp 

til revidering 2018/19. 

Merknadsnr 10 
Troms fylkeskommune har ingen innsigelser til planen, men ønsker å gi noen innspill og merknader til 

planforslaget. 

I planbeskrivelsen kapittel 10.1.4 Regionale føringer refereres det til Fylkesdelplan for kystsonen. 

Denne planen eksisterer ikke. 

Konsekvensutredningen: 



Vannkvalitet 

Ved utarbeidelse av nye planer som direkte eller indirekte påvirker vannmiljø skal det vurderes hvilken 

virkning det planlagte tiltaket vil ha på vannmiljø og om kunnskapsgrunnlaget er godt nok, jf. 

Vannforskriften §12. Vi viser i denne sammenheng til regional forvaltningsplan for vannregion Troms 

(2016-2021) med tilhørende tiltaksprogram. Tiltaket må vurderes opp mot miljømålene satt her og det 

må gjøres en konkret vurdering av planlagt aktivitet vil kunne påvirke vannforekomstene som mye at 

disse endres kvalifisering. Vi ber om at vannmiljø/vannkvalitet tas inn som vurderingstema i 

konsekvensutredningen. 

Planbestemmelsene: er omfattende og kunne med fordel vært revidert med tanke på å gjøre 

dokumentet mer lesbart og for å unngå gjentakelser, f.eks. mtp plankrav, henvisning til andre 

sektorlover etc. 

Innspill og merknader ifht konkrete tema: 

Friluftsliv 

Ved 1. gangs høring spilte vi inn følgende angende kartlegging og verdivurdering av friluftslivsområder: 

«I Kvænangen kommune er det blitt gjennomført en kartlegging og verdsetting av friluftsområder i 

tråd med Miljødirektoratets håndbok DN-håndbok 25, 2004: Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder. Arbeidet ble initiert av Troms fylkeskommune og ble gjennomført i samarbeid med 

kommunen, frivillige organisasjoner og ressurspersoner. Kartleggingen viser områdets verdi for 

friluftsliv, og er en ren friluftslivsfaglig kartlegging. Alle har tilgang til dataene på www.tromsatlas.no 

(etterhvert på Naturbase.no) og de kan brukes som beslutningsgrunnlag i arealplanarbeidet. 

Kartleggingen av friluftsområder gir kommunene og friluftsrådene god mulighet til å utarbeide 

styringsdokumenter i form av sti- og løypeplaner for områdene. Det vil sikre en bedre koordinert 

etablering, drift og vedlikehold, samtidig som de frivillige fortsatt er viktige feltressurser i dette 

arbeidet. Kartleggingen kan dessuten være nyttig i reiselivssammenheng. 

Det er viktig å revidere kartleggingen med jevne mellomrom jf ny veileder fra Miljødirektoratet M98-

2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, for å få fram nyansene í områdene bedre, og 

mindre grovmasket og mer nyansert enn det kartleggingen framkommer i dag». 

Kvænangen kommune har ikke foretatt noen revidering av friluftslivskartleggingen siden første 

kartlegging i 2011, til tross for flere oppfordringer og tilbud om hjelp til å gjennomføre det. Temakartet 

for friluftsliv er da basert på den kartleggingen fra 2011 og framkommer som ganske grovmasket og 

lite nyansert i forhold til nærmiljøområder. 



Vi ser det som positivt at det er laget et temakart for friluftsliv, men vil fortsatt oppfordre kommunen 

til å revidere frilufts kartleggingen jfr. ny veileder fra Miljødirektoratet M98-2013 Kartlegging og 

verdsetting av friluftslivsområder. Dette for å få fram nyansene i områdene bedre, og gjøre den mer 

nyansert enn slik den framkommer i dag, spesielt i forhold til nærmiljøområdene. 

Kulturminnevernet 

Vi ber igjen om at det tas inn som fellesbestemmelse for hele planen at kommuneplanen ikke er avklart 

ihht Lov om kulturminner av 1978. Dette gjelder alle arealformål i planen. Dette ble også gitt som 

merknad til 1. gangs offentlig ettersyn uten at vi ser at det er gjort. Kommunen har en mulighet for å 

avklare områder for bebyggelse og anlegg ihht kulturminneloven ved offentlig ettersyn av 

kommuneplan, men dette er ikke gjort. 

For utbyggingsområdet BKB 01, ved Sørstraumen, fremmer vi ikke innsigelse på dette plannivået selv 

om vi ser store konflikter med å avsette et så stort område til bebyggelse og anlegg hvor det er 

registrert en rekke automatisk freda kulturminner og med et høyt potensiale for ytterligere funn. Dette 

har sammenheng med at fylkeskommunen tidligere har akseptert mulig utbygging i deler av dette 

området i forbindelse med uttalelsene til 1. gangs offentlig ettersyn. Formålet kombinert bebyggelse 

og anlegg er i tillegg så lite detaljert på plankartet og med et stort sett bestemmelser som gjør at det 

er vanskelig å vurdere virkninger og konsekvenser en mulig utbygging vil kunne ha på kulturminnene. 

Troms Fylkeskommune vil derfor vurdere konfliktnivået ved utarbeidelse av en reguleringsplan for 

området. 

Innenfor noen utbyggingsområder er det registrert automatisk freda kulturminner innenfor området 

som kan være konflikt med formålet. For et felt (BRU 15) ligger et automatisk freda kulturminnet nært. 

Vi har behov for å kvalitetssikre kartavgrensingen for noen av disse kulturminnene. Dette vil vi gjøre i 

forbindelse med reguleringsplan, da vi forutsettes at disse områdene skal reguleres ihht plankrav. Vi 

gjør oppmerksom på at det kan medføre konflikt på reguleringsplannivå for disse områdene. Dette 

gjelder, BKB 01, BKB 03, BN 32, B 30, BFT 10, BGU 01, BAB 10 og BRU 15. 

Innerst i Kvænangsbotn ligger et stort felt som er automatisk freda. LNFR-feltene L 35, L 36 og L 37 

berører dette kulturminnet. Det må ikke legges til rette for tiltak som kan berøre eller skjemme 

kulturminnet. 

Vi ber om at det ryddes i bestemmelsene. Bestemmelser til automatisk freda kulturminner under pkt 

1.5.10 må flyttes til bestemmelsene for 7.3 Båndlegging. Videre er det under pkt. 1.5.10 gitt 

bestemmelser til områder med bevaringsverdige bygninger, kulturmiljø og utvalgt kulturlandskap med 

henvisning til PBL §11-9, pkt. 7, som er generelle bestemmelser. Vi hadde helst sett at det på plankartet 

ble avsatt hvilke områder dette gjelder og disse ble avsatt som hensynssone c). 



Kvænangen kommune deltar i Riksantikvarens prosjekt om kulturminnekompetanse i kommunene, 

KIK. Det anbefales at de kulturminnene som kommunen velger er av lokal interesse (ikke de automatisk 

freda som er av nasjonal interesse) skal tas inn i kommuneplanen og avsettes som hensynssone c) med 

retningslinjer. 

Vi ber om at kulturlandskapet av nasjonal interesse, KULA, rundt og med øyene Spildra, Nøklan og 

Skorpa avsettes som hensynssone c) med retningslinjer. 

Administrasjonssjefens kommentar: 

Planbeskrivelsen: Referanse til Fylkesplan for kystsonen er tatt ut av plandokumentet da dette 

dokumentet ikke eksisterer. 

Konsekvensutredningen:  

Vannkvalitet 

Krav om konsekvensvurdering av vannkvalitet og –miljø er lagt under bestemmelser i kapittel 1.5 Krav 

til reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak (punkt 1.5.13 Naturressurser). Dette medfører at 

vurdering av vannkvalitet og -miljø vil bli vurdert i alle fremtidige reguleringsplaner. Dette betraktes 

som tilstrekkelig, slik at ikke hele KU-en må gjennomgås på dette stadiet i prosessen med arealplan.  

Drikkevann anses som godt sikret i plan og har egen hensynssone på plankartet (Se punkt 7.1.6. 

«Drikkevannskilder og nedslagsfelt H110» i planbestemmelsene) og 7.1.1 Nedslagsfelt drikkevann – H 

110 i planbeskrivelsen. Punkt 1.5.7 Folkehelse nevner også drikkevann. 

Planbestemmelsene: 

Friluftsliv 

Kvænangen kommune er i gang med revidering av frilufts kartleggingen jfr. ny veileder fra 

Miljødirektoratet M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Det jobbes mot å 

ferdigstille dette arbeidet i løpet av 2019. I tillegg har kommunen jobbet med en kommunedelplan for 

idrett, friluftsliv og kultur som ferdigstilles høsten 2018. Disse dokumentene vil inngå som 

styringsverktøy for samfunnsutvikling i kommunen.  

Kulturminnevernet 

Det er lagt inn en kommentar under bestemmelsen punkt 1.3.1 Generelt plankrav:  

«Kommuneplanen er ikke avklart ihht Lov om kulturminner av 1978. Dette gjelder alle arealformål i 

planen. Ved tiltak som ikke omfattes av krav om regulerings- eller detaljplan skal det foreligge uttalelse 



fra kulturminnemyndighetene (Troms fylkeskommune og Sametinget) før tiltak kan settes i verk dersom 

det er fare for at kulturminner berøres.» 

Det ble gjennomført flere endringer etter 1. gangs høring vedrørende kulturminnevernet. 

Bestemmelsen 1.5.10 er utvidet og endret slik at kulturminner iht. kulturminneloven er ivaretatt og 

avklart. Hensynssoner d) er lagt til i plankartet. Hensynssone c) er ikke lagt inn, men beskrivelse av 

kulturmiljøer og bygninger er skrevet inn i planbeskrivelsen (kapittel 2.9) og inn i retningslinjer i 

bestemmelsene punkt 1.5.10.  

Automatisk fredede kulturminner står allerede under kapittel 7.3 Sone for båndlegging, punkt 7.3.3. 

Kulturminner H 730. 

Bestemmelser for kulturlandskap er beskrevet i punkt 1.5.9 Landskap og natur. 

BKB 01 Sørstraumen og kulturminner er godt dokumentert og kommunen er forberedt på de mulige 

konfliktene dette kan utlyse med videre reguleringsarbeid i området. 

BRU 15 Jøkelfjord behandles under kapittel 4 – Innsigelsesbehandling. 

Kvænangen kommune jobber med en kommunedelplan for kulturminner som skal ferdigstilles våren 

2019. Denne plan vil ligge til grunn ved neste rullering av kommunens arealplan. 

 

Merknadsnr 11 
Rd 33 Spalcca er imot utvidelse av eksisterende hyttefelt og opprettelse av BFR 24 fritidsbebyggelse 

på Storbukt/Perten. Området er et like viktig beiteområde i 2018 som i 2009/10 da saken var oppe til 

mekling (se tidligere saksdokumenter). 

Distriktet er også imot nye (planer) fritidsbebyggelser og arealinngrep i beitelandet innad i kommunen. 

Distriktet har innvendinger mot Kvænangen kommunes positive tilretteleggelser til mineralutvinning i 

arealplanen for 2017-2030 i sommerbeiteområder. 

Administrasjonssjefens kommentar: BFR 24 – Fritidsbebyggelse: Se kapittel 4 - Innsigelsesbehandling 

Merknadsnr 12 
Kjækan- og Kvænangsbotn grendeutvalg har følgende merknader til plan: 

1. Kommunens eiendom som hører til Kjækan skole må fortsatt avsettes til tjenesteyting med tanke 

på offentlige tjenester i årene som kommer. Skoleeiendommen er lagt til rette for lek og uteaktiviteter, 

og er eneste tilbud av denne typen for bygdas barn og unge. Dette vil fremme bolyst i Kjækan og 

Kvænangsbotn. 



2. Det er viktig at kommunen bruker sine egne retningslinjer ved utarbeidelse av arealplan. Vi viser til 

retningslinjer for framtidige reguleringsplaner for fritidsbebyggelse av 15.2.2007, pkt. 6, 7 og 9. 

Grendeutvalget viser videre til felles høringsuttalelse fra foreninger i lndre Kvænangen datert den 

27.11.15, der vi skriver: «Det legges ikke ut flere arealer til hyttefelt i området Kjækan og 

Kvænangsbotn i den kommende arealplanen. l stedet tar kommunen raskest mulig initiativ til 

samarbeid med grunneiere, grendelag og andre interesserte for å utarbeide en felles strategi for 

utvikling av fritidsbebyggelse og reiseliv. Hensikten med dette skal være å skape varige arbeidsplasser 

istedenfor å selge tomter slik at arealet blir båndlagt for generasjoner framover samtidig som det 

forringer mulighetene for lokal verdiskapning. Grendeutvalget er tilfreds med at flere av feltene for 

fritidsbebyggelse som var med i 1. høringsrunde, er tatt ut i 2. runde. Andre slike felt står igjen, og 

grendeutvalget ber kommunen prioritere felt som inneholder momenter av næringsmessig betydning, 

jfr. pkt. 6 i retningslinjene for fritidsbebyggelse. Videre anmoder vi kommunestyret om å være forsiktig 

med å belaste områder som allerede er sterkt belastet med fritidsbebyggelse, da med tanke på at 

hyttefelt også legger beslag på større områder med økt ferdsel i utmark.  

3. Den omfattende fritidsbebyggelsen i Kjækan og Kvænangsbotn er bygd opp uten at det er tatt høyde 

for at det fører til økt trafikk i naturen og utenom offentlige veier. Noe av det første kommunen må 

gjøre for å rette opp i dette, er å etablere parkeringsplass i forbindelse med snøscooterløype i Kjækan 

som starter 1 km fra offentlig veg, og derfor er utilgjengelig på en lovlig måte. Vi anbefaler at løypa 

legges om med utfart fra «hønserieiendommen» til Ole Ronni Henriksen. 

Administrasjonssjefens kommentar: 

1. Området rundt Kjækan skole har arealformål Offentlig eller privat tjenesteyting. Behovet som ytres 

for et lek- og aktivitetsområde i Kjækan legges inn i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 

som skal ferdigstilles høsten 2018. 

2. Når det gjelder fritidsbebyggelse har kommunen gjennom arealplan prosessen tatt i bruk 

«kjerneområdestrategien» og utpekt 4 områder for satsing på fritidsbebyggelse hvor 

Kjækan/Storbukta er et av disse. Kjækan/Storbukta har lenge vært et populært område for 

fritidsbebyggelse og har allerede mye tidligere tillatt fritidsbebyggelse og pågående 

reguleringsplaner som nå stedfestes i plan. 

3. Arbeidet med snøscooterløyer vil bli gjennomført i egen prosess. Behovet for parkeringsplass er 

lagt inn i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur som skal ferdigstilles høsten 2018. 



Merknadsnr 13 
Merknaden er sendt fra Stajord Bygdelag/Grunneiere v/leder Unni Johansen. De har merknader på 

forurensing av vannkvalitet pga reinbeite, bruk av hensynssoner for reindrift i arealkartet, 

kjerneområde for landbruk og scooterløype til Klubben. 

Bygdelaget mener kommunen ikke ivaretar Fylkesmannens pålegg angående jordvern og kartfesting 

av landbrukets kjerneområder og at det ikke er tatt hensyn til dyrket og dyrkbar mark i arealplan.  

De ønsker å gjøre kommunen oppmerksom på at reindriftskartet som brukes i arbeidet angående 

arealplanlegging og i hensynsonekart ikke er rettskraftig, punkt 2.3 i arealdelplanen og straffbart å 

bruke i framtidig arbeide på privateide eiendommer. De forlanger at all rein- og trekkeleier over dyrket 

mark og dyrkbar mark fjernes fra hensynssone kartet. De ytrer også bekymring for forurensing av 

vannkvaliteten da rein beiter rundt vannbrønnene på strekningen. 

Til slutt ønsker de å minne om at de for flere år siden søkte om scooterløype til Klubben, men at 

søknaden ble satt på vent da kommunen ventet på nye forskrifter. De håper kommunen vil behandle 

søknaden nå, positivt og snarest. 

Administrasjonssjefens kommentar: Arealbrukskartene inngår i Det offentlige kartgrunnlaget slik det 

er definert i Plan- og bygningsloven. Fordi kartene er en del av dette lovverket, inngår de også i 

beslutningsgrunnlaget i planprosesser som omfattes av Plan- og bygningsloven. Når det gjelder 

reindriften, setter reindriftsloven og etablerte rettigheter rammer for hva som kan bestemmes i 

kommuneplanen. Der det er arealer av spesiell viktighet for reindriften, f.eks. samlingsplasser og 

lignende, kan disse markeres som hensynssoner i planen. 

Pbl § 11-8.Hensynssoner: 

c) Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, mineralressurser, friluftsliv, grønnstruktur, 

landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. 

Arealbrukskartene for reindrift vil fortsette å gjelde i kommunens saksbehandling. Kommunen tar ikke 

stilling til privatrettslige forhold som fremgår av informasjon og dokumentasjon gitt i merknaden. 

Konfliktdempende tiltak (gjerde) er i prosess. Fylkesmannen er statlig regional reindriftsmyndighet. 

Landbruket er godt beskrevet og forankret i Kommuneplanens arealdel. Kjerneområder for landbruket 

i kommunen er definert og markert som hensynssoner i plankartet.  

Ny scooterløypetrasé blir ikke behandlet gjennom kommunens arealplan, dette skal skje i egen prosess. 
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Merknadsnr 14 
BFR 24 - Fritidsbebyggelse: Se kapittel 4 – Innsigelsesbehandling. 

Merknadsnr 15 
Lars Helge Beldo (Gnr/Bnr 11/1, 11/4, 11/5, 11/6 og 36/8) har flere kommentarer til arealplan. 

Hovedsakelig er merknadene knyttet til egen eiendom. Grunneier ønsker å utvikle eiendommen for 

land- og skogbruk og senere for annen næringsutvikling, hovedsakelig turistbasert. 

Grunneier har over år leid ut landfeste til førtøying av merder i området. 

Kraft produksjon for vassdrag på eiendom 36/8. 

Administrasjonssjefens kommentar: 

Når det gjelder næringstiltak og boligbygging er dette noe som anses viktig for samfunnsutviklingen, 

og kommunen skal ha en positiv/liberal holdning så lenge det ikke får vesentlige negative konsekvenser 

for sektorene eller andre viktige arealinteresser. Søknader i forbindelse med næringstiltak i LNFR-

områder behandles som enkeltsøknad i tråd med bestemmelsene.   

Merknad om fortøyning må sees i sammenheng med revidering av kommunens Kystsoneplan. 

Konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi omfattes ikke av planbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. 

Merknadsnr 16 
BFR 14 – Honka: Se kapittel 4 - Innsigelsesbehandling. 

Merknadsnr 17 
BKB 03 – Kombinert formål: Se kapittel 4 – Innsigelsesbehandling. 

Merknadsnr 18 
Alfon Jakobsen og Unni Johansen har merknader på landbrukets kjerneområder, vannkvalitet, 

kartmaterialet som benyttes i arealplan og hensynsone for reindrift. De mener kommunen bruker 

kartmateriale som ikke er rettskraftig bindende for fremtidig bruk. Dette kartet kan de ikke godta skal 

brukes på private eiendommer. Det påpekes at det har vært drift på eiendom i generasjoner og at 

eiendommene egner seg godt til nydyrking og skogdrift også for fremtidig drift. De vil gjøre kommunen 

oppmerksom på fylkesmannens fokusområder som jordvern og kartfesting av landbrukets 

kjerneområder da de mener at kommunen ikke har vist dette hensynet i planarbeidet. I arealplanens 

punkt 7.1.5. Drikkevannkilder og nedlagsfelt står det blant annet at drikkevannsforskriften forbyr 

enhver aktivitet som kan forurense vannkilder. Dette har ikke kommunen tatt hensyn til. Reinen har 

beitet ved brønnen i 8 år, og de er bekymret for vannkvaliteten. 

Administrasjonssjefens kommentar: Se kommentar til merknad 13. 



Merknadsnr 19 
Ivar Kaino har et innspill der han ber om at det avsettes et areal for fritidsbebyggelse ved den gamle 

kirkegården på Storeng. Dette er et innspill han også kom med til første høringsrunde.  Avgjørelsen til 

første høring var at innspillet ikke ble imøtekommet. Han ønsker å opprettholde innspillet og tidligere 

argumenter da han mener beslutningsgrunnlaget ved tidligere avgjørelse er feil. 

Administrasjonssjefens kommentar: Avgjørelsen fra første høringsrunde opprettholdes (se 

merknadsbehandling fra 1. høring vedlegg 1). 

Merknadsnr 20 
Ingrid Karlsen har merknader på kjerneområder for landbruk, vannkvalitet, kartmaterialet som 

benyttes i arealplan og hensynsone for reindrift. Hun mener kommunen bruker kartmateriale som ikke 

er rettskraftig bindende for fremtidig bruk. Dette kartet kan hun ikke godta skal brukes på private 

eiendommer. Det påpekes at det har vært drift på eiendom i generasjoner og at eiendommene egner 

seg godt til nydyrking og skogdrift også for fremtidig drift. Hun vil gjøre kommunen oppmerksom på 

fylkesmannens fokusområder som jordvern og kartfesting av landbrukets kjerneområder da hun 

mener at kommunen ikke har vist dette hensynet i planarbeidet. I arealplanens punkt 7.1.5. 

Drikkevannkilder og nedlagsfelt står det blant annet at drikkevannsforskriften forbyr enhver aktivitet 

som kan forurense vannkilder. Dette har ikke kommunen tatt hensyn til. Reinen har beitet ved brønnen 

i 8 år, og hun er bekymret for vannkvaliteten. 

Administrasjonssjefens kommentar: Se kommentar til merknad 13. 

Merknadsnr 21 
Eiendom 28/31 – Gåsnes. Oddvar Kristian Konst, på vegne av Arvid Oddmund Konst, ønsker 

videreføring av tidligere reguleringsplan (H 910_9) og opprettholder innspillet om areal til 4 

fritidstomter på sjøsiden av fylkesveien på Gåsnes. 

Administrasjonssjefens kommentar: Merknad fra 1. høringsrunde opprettholdes. Deler av området på 

sjøsiden er avsatt til fritidsbebyggelse (BFR 26). 

Merknadsnr 22 
Gert Norbert og Iren Krodemansch, eiendom 22/1 Hjellnes, kommer med innspill på å avsette et større 

område (fra sjø til fjell) av til spredt boligformål og spredt fritidsbebyggelse i LNFR-området. 

Administrasjonssjefens kommentar: Mulighet for å bo spredt og i bygdene, anses som en verdi som 

kommunen ønsker å opprettholde og videreføre. Søknader om oppføring av boliger i LNFR-områder 

behandles som enkeltsøknad i tråd med bestemmelsene etter anbefaling fra Troms fylkeskommune. 



Det skal føres en liberal praksis, men likevel innenfor hensyn til ulike sektorinteresser og 

verneinteresser. 

Det er ikke avsatt noen områder for spredt fritidsbebyggelse i kommunen. Videre legges det opp til en 

restriktiv politikk på dispensasjoner til fritidsformål (punkt 5.1.3 i planbestemmelsene). 

Merknadsnr 23 
Eirik Losnegaard Mevik har kommentarer til punkter i planbeskrivelse og planbestemmelser i forhold 

til fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse (kommunens vurdering i forhold til dispensasjon). I 

tillegg har han et nytt innspill på areal til fritidsbebyggelse i Jøkelfjord. 

Administrasjonssjefens kommentar: Konkrete arealer for spredt bolig- og fritidsbebyggelse er tatt ut 

av plan. Kommunen ønsker fritidsbebyggelse, men satser på kjerneområder for hyttebygging og har 

valgt en mer restriktiv holdning til fritidsbebyggelse utenfor disse. Når det gjelder boligbygging og 

næringstiltak er dette noe som anses viktig for samfunnsutviklingen, og kommunen skal ha en 

positiv/liberal holdning så lenge det ikke får vesentlige negative konsekvenser for sektorene eller andre 

viktige arealinteresser. Dette er godt formulert og beskrevet i arealplanens dokumenter. Det vil på 

bakgrunn av dette ikke bli gjort endringer i planbeskrivelse og planbestemmelser.  

Innspill som er kommet inn i forbindelse med 2. gangs høring til nye områder for utbyggingsformål tas 

ikke inn på dette tidspunktet. Grunnen til dette er at nye områder må konsekvensutredes og 

planendringen med konsekvensutredning må legges ut til offentlig ettersyn. Nytt offentlig ettersyn er 

også påkrevd hvis det gjøres andre vesentlige endringer i planforslaget. En slik prosess vil forsinke 

ferdigstillelse av plan og vurderes uhensiktsmessig. Innspillet må fremmes og vurderes i forbindelse 

med neste rullering av arealplan. 

 

Merknadsnr 24 
Charlotte, Daniel og Sophia Martinsen ønsker å satse på turistnæring i kommunen og ser etter areal 

for å kunne bo og drifte. Eiendommen de ser på har formål LNFR- område. De ser på sikt at de vil trenge 

utleiefasiliteter og etterspør mulighet for tillatelse til dette. 

Administrasjonssjefens kommentar: Når det gjelder boligbygging og næringstiltak er dette noe som 

anses viktig for samfunnsutviklingen, og kommunen skal ha en positiv/liberal holdning så lenge det ikke 

får vesentlige negative konsekvenser for sektorene eller andre viktige arealinteresser. Søknader om 

oppføring av hytter i forbindelse med næringstiltak i LNFR-områder behandles som enkeltsøknad i tråd 

med bestemmelsene. 

Det vil ikke bli avsatt nye arealformål på dette stadiet i prosessen med arealplan. 



Merknadsnr 25 
Trygve Mathiassen har merknader på kjerneområder, vannkvalitet, kartmaterialet som benyttes i 

arealplan og hensynsone for reindrift. Han mener kommunen bruker kartmateriale som ikke er 

rettskraftig bindende for fremtidig bruk. Dette kartet kan han ikke godta skal brukes på private 

eiendommer. Det påpekes at det har vært drift på eiendom fra gammelt av og at eiendommene egner 

seg godt til nydyrking og skogdrift også for fremtidig drift. Han vil gjøre kommunen oppmerksom på 

fylkesmannens fokusområder som jordvern og kartfesting av landbrukets kjerneområder da han 

mener at kommunen ikke har vist dette hensynet i planarbeidet. I arealplanens punkt 7.1.5. 

Drikkevannkilder og nedlagsfelt står det blant annet at drikkevannsforskriften forbyr enhver aktivitet 

som kan forurense vannkilder. Dette har ikke kommunen tatt hensyn til. Reinen har beitet ved brønnen 

i 8 år, og han er bekymret for vannkvaliteten. 

Administrasjonssjefens kommentar: Se kommentar til merknad 13. 

Merknadsnr 26 
Karin Mikkelsen stiller spørsmål med bruk av hensynssone for reindrift i arealplankartet. Som 

grunneier er hun bekymret for å miste råderett over egen eiendom og ønsker ikke at hensynssonen 

skal inn i arealplan. 

Administrasjonssjefens kommentar: Arealbrukskartene inngår i Det offentlige kartgrunnlaget slik det 

er definert i Plan- og bygningsloven. Fordi kartene er en del av dette lovverket, inngår de også i 

beslutningsgrunnlaget i planprosesser som omfattes av Plan- og bygningsloven. Når det gjelder 

reindriften, setter reindriftsloven og etablerte rettigheter rammer for hva som kan bestemmes i 

kommuneplanen. Der det er arealer av spesiell viktighet for reindriften, f.eks. samlingsplasser og 

lignende, kan disse markeres som hensynssoner i planen.  

Pbl § 11-8.Hensynssoner: 

c) Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, mineralressurser, friluftsliv, grønnstruktur, 

landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. 

Arealbrukskartene for reindrift vil fortsette å gjelde i kommunens saksbehandling. Kommunen tar ikke 

stilling til privatrettslige forhold som fremgår av informasjon og dokumentasjon gitt i merknaden. 

Merknadsnr 27 
Sten Vidar Nikkinen kommer med innspill på nytt areal for fritidsbebyggelse på eiendom 35/33. 

Administrasjonssjefens kommentar: Innspill som er kommet inn i forbindelse med 2. gangs høring til 

nye områder for utbyggingsformål tas ikke inn på dette tidspunktet. Grunnen til dette er at nye områder 

må konsekvensutredes og planendringen med konsekvensutredning må legges ut til offentlig ettersyn. 
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Nytt offentlig ettersyn er også påkrevd hvis det gjøres andre vesentlige endringer i planforslaget. En 

slik prosess vil forsinke ferdigstillelse av plan og vurderes uhensiktsmessig. Innspillet må fremmes og 

vurderes i forbindelse med neste rullering av arealplan. 

Merknadsnr 28 
Eirin Svendsen meddeler i merknadene at strekningen Sørkjosen – Løkeng har mye areal som egner 

seg for nydyrking, skogforvaltning og plantefelt, som godt kan brukes som drivverdig jordbruksareal 

om det slås sammen.  Alle grunneiendommer må bevares for fremtidig bruk. Selv bruker hun hele 

eiendommen til verdiskapning, fra marbakken til fjell, noe hun også ønsker for fremtiden.  

Svendsen har, sammenfallende med flere andres merknader, for samme område, påpekt at 

kommunen ikke tar tilstrekkelig hensyn til grunneierne. Kommunen bruker kartmateriale som ikke er 

rettskraftig og ikke retter seg etter informasjon og dokumentasjon innsendt av grunneierne, i 

forbindelse med den konflikten som pågår mellom grunneiere og reindriftsutøvere i området.  

Administrasjonssjefens kommentar: Se kommentar til merknad 13. 

Merknadsnr 29 
Svein Tømmerbukt ønsker ikke at BKB 01 - Kombinert formål (Boligbebyggelse/ Fritidsbebyggelse/ 

Fritids- og turistformål) skal ha bestemmelse om felles reguleringsplan for eiendommene på sjøsiden 

av E6. Arealet blir for stort og grunneierne for mange. 

Administrasjonssjefens kommentar: BKB 01 Sørstraumen et av områdene som har krav om 

utarbeidelse av en samlet plan før utbygging tillates. BKB 01 Sørstraumen er kjerneområdet for 

fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål, men har også fastboende. I arbeidet med 

reguleringsplanen skal hensyn til boligbebyggelsen ivaretas spesielt og de mange kulturminnene 

generelt. Grunneierne må samarbeide for å oppnå optimale fellesløsninger for infrastruktur og god 

arealbruk.  

BKB 01 skal sees under et, men gis retningslinjer (2.16.1) der området «Sørstraumen» og området 

«Karvik/ Tømmerbukt» kan vurderes gitt tillatelse til å reguleres i to områder, områdene kan deles en 

plass mellom gnr 36 og 37 dersom dette viser seg mest hensiktsmessig og gjennomførbart. Dette er en 

naturlig avgrensing da de to områdene blant annet har egen avkjøring. Krav om utarbeidelse av en 

samlet plan for hvert av disse områdene opprettholdes. 

 

 



3. Siste revidering og renskriving av plandokumentene 

3.1 Revidering av vedlegg 2 - Konsekvensvurdering (KU) etter 2. gangs høring 
Som en del av renskriving og ferdigstillelse av Kommuneplanens arealdel tas merknadskommentarene 

etter 1. gangs høring notert direkte i plandokumentet vedlegg 2 - Konsekvensvurdering (KU) ut. Ut over 

dette er merknadsbehandling gjort etter 1. gangs høring behandlet i to egne dokument vedlegg 1 og 

vedlegg 4.   

Innspills håndtering i vedlegg 2 
- Innspill som ikke er blitt imøtekommet, etter begrunnet vurdering (se vedlegg 1 og vedlegg 4), 

er ikke konsekvensvurdert. 

- Innspill som ikke ble tatt med i første høringsrunde ligger under kapittel 3.1 (KU). 

- Det kom inn nye innspill etter første høringsrunde, samt at noen innspill er tatt inn igjen etter 

å ha utgått av ulike årsaker tidligere.   

- Innspill som gikk ut etter 1. gangs merknadsbehandling finnes i kapittel 3.2 (KU) 

- Innspill som kom inn under 2. gangs høring er ikke vurdert. 

- Innspill som gikk ut etter 2. gangs høring finnes i kapittel 3.3 (KU). 

Det er ikke hensiktsmessig å utrede lokale forhold med tanke på samfunnssikkerhet, landbruk, 

kulturminner, etc., dersom tiltaket faller utenfor kommunens overordnete arealbruksstrategier.  

 

Tatt ut av Konsekvensvurderingsdokumentet (vedlegg 2) under siste revidering av 

plandokumentene 
Merknadsbehandling av konsekvensvurderingen (KU) 

Hensikten med kapittel 1 er å gi en oversikt over hvordan merknadene –  kommet inn i første 

høringsrunde – har påvirket revideringen av høringsutkastets konsekvensvurdering. Kapittelet 

inneholder følgende momenter: 

1. Merknader med synspunkter og krav om nye utredninger/justeringer 

2. Håndtering av merknadene 

3. Risikomomenter påpekt noe mangelfullt utredet 

4. Oppdatert tabell over innspill, og hvilken status disse har i planprosessen. 

Merknader med synspunkt og krav om endringer/justeringer i 1. høring 

Norges vassdrags- og energivesen (NVE): Utbyggingsområdene som berøres av aktsomhetssoner for 

jord- og flomskred, må vurderes med tanke på dette. Ikke alle områder er vurdert tilstrekkelig. 

NVE: Definere/fastslå tydeligere om utbyggingstiltaket ligger over eller under marin grense (MG). 



NVE: B 24 Burfjord bør utgå da det ligger for nært verna vassdrag, kan være flomutsatt samt at det 

kan være kvikkleire i området. 

NVE: Noen utbyggingsområder er lagt innenfor aktsomhetssone for skred, eksempelvis 

Badderen/Sætra.  

Fylkesmannen: Gjøre rede for påvirkning av eksisterende bebyggelse av ny bebyggelse. 

Fylkesmannen: Utrede brann- og eksplosjonsfare, farlig industri, sårbare objekter, etc. 

Fylkesmannen: Utrede risiko mht. menneske- og virksomhetsbaserte farer, eksempelvis tilgjengelighet 

for nødetater. 

Fylkesmannen og NVE: Betviler holdbarheten i en del av vurderingene utført (eksempelvis B 21-24 og 

B 29).  De to instansene framhever spesielt skepsis til formuleringen benyttet i et tjuetalls vurderinger 

av utbyggingsområder: «… fordi området allerede er bebygd, antas grunnforholdene som sikre.»  

Troms fylkeskommune, stabssjef: KU av BFT 04 Sekkemo camping mangler. 

Troms fylkeskommune, stabssjef: KU på landskap er mangelfull eller er helt fraværende. 

Troms fylke, kulturetaten og Sametinget: Påpeker at automatisk fredete kulturminner er ikke 

detaljvurdert i utbyggingsområdene. 

I tillegg er merknader, spesielt knyttet til området Sørkjosen–Stajord–Løkeng, synspunkter på 

kraftledninger, reinbeiteområde og skredvurderinger, knyttet til KU-en. 

Hvordan er merknadene håndtert? 

KU-en er gjennomgått, og der det er funnet at vurderingene knyttet til samfunnssikkerhet ikke holder, 

faglig sett, eller ikke er vurdert, er dette forsøkt rettet opp. Dette gjelder spesielt områder der det er 

bebyggelse. Parkeringsområder, og andre områder, som ikke er ment for varig opphold, blir ikke 

vurdert mer omfattende enn gjort i høringsutkastet. Totalt sett gjelder den påpekte mangelen for et 

trettitals områder. 

Når det gjelder landskap, tiltak over/under marin grense, kulturminner, bebyggelse lagt innenfor 

aktsomhetssoner for skred, blir dette også rettet opp, så langt mulig, i tilknytning til de ulike områdene 

i KU-en. 

Merknader knyttet til strekningen Sørkjosen–Stajord–Løkeng:  

Reindrift: Når det gjelder reinbeiteområder, er endringer gjort på plankartet, samt i planbeskrivelsen 

(se også kommentarer vedlegg 1).  



B 24 Burfjord er tatt ut av plan, det samme er B 25 Sætra. Disse to tomtene er ubebygde. De øvrige 

tomtene i Badderen/Sætra, som ligger i aktsomhetssone for skred, er bebygde. Dette området er det 

knyttet bestemmelser til (se planbestemmelsen pkt. 1.4.2). Generelt, i revideringen av KU-en, skjerpes 

vurderingene med tanke på samfunnssikkerhet i de områdene der disse vurderingene var mangelfulle 

i høringsutkastet. BFT 04 Sekkemo konsekvensvurderes.  

Andre risikomomenter 

Her tas opp Fylkesmannens tre momenter: 

Påvirkning av eksisterende bebyggelse av ny bebyggelse: Risikomomenter er generelt knyttet til 

områder der byggegrunn kan være usikker (under marin grense på marine avsetninger). Er grunnen 

usikker, kan tiltak på nabotomta føre til uønskete hendelser. I områder som ligger under marin grense 

på marine avsetninger, skal det alltid utøves forsiktighet. Planbestemmelsen pkt. 1.5.14, 

samfunnssikkerhet, skal sikre ivaretakelse av disse forholdene, dette gjelder både for reguleringsplaner 

og enkelttiltak.  

I Kvænangen er de fleste utbyggingsområdene under marin grense, og mange ligger på marine 

avsetninger – helt eller delvis. Konsekvensene blir større av en ev. hendelse dersom bebyggelsen ligger 

tettere. Uten å redusere oppmerksomheten mot de mer spredtbygde områdene /spredt tiltakene, må 

det vises ekstra årvåkenhet i Burfjord sentrum, i Badderen/Sætra, i Sekkemo-området og i deler av 

Alteidet.  

Brann- og eksplosjonsfare, farlig industri, sårbare objekter, etc.: Kvænangen har ikke industri som 

kan defineres som farlig. Det ligger en bensinstasjon i Burfjord sentrum, og et par mindre tanker med 

drivstoff i utkanten av Burfjord sentrum (i havneområdet). De mest sårbare objektene (kulturminner) 

er Skorpa kirke samt stuene i Indre Kvænangsbotn. I tillegg er sårbare objekter eldreinstitusjoner, 

skoler, barnehager etc. For de sårbare objektene vil brann være den mest alvorlige hendelsen. For 

eldreinstitusjoner vil også strømbrudd over lengre tid være utfordrende.   

Menneske- og virksomhetsbaserte farer, eksempelvis tilgjengelighet for nødetater: Som nevnt, har 

ikke Kvænangen farlig industri. Men avstandene er store, og kommunen er avhengig av E6 og 

båttrafikk, samt fylkesveier for å nå dit folk bor. Det eksisterer interkommunalt samarbeid, og dersom 

kommunen skulle bli «delt» (pga. ras for eksempel), vil man for noen områder kunne be om bistand 

fra nabokommunene. 

 

 



3.2 Revidering av planbeskrivelsen etter 1. gangs høring 
Som en del av renskriving og ferdigstillelse av Kommuneplanens arealdel tas merknadskommentarene 

fra 1. gangs høring notert direkte i plandokumentet Planbeskrivelse ut. Ut over dette er 

merknadsbehandling gjort etter 1. gangs høring behandlet i to egne dokument vedlegg 1 og vedlegg 4.   

Kapittel 1. Plandokumentene 
I etterkant av hvert kapittel i gjøres det kort rede for merknader som har påvirket revisjon av 

planbeskrivelsen. 

Merknadene har også ført til en del endringer i planbestemmelsene med retningslinjer, da først og 

fremst på bakgrunn av innsigelser og anbefalinger/råd fra statlige og regionale myndigheter. 

KU-en er gitt et eget kapittel først i dokumentet, som behandler merknadene som vedrører KU- og 

ROS-tema. I KU-dokumentet (vedlegg 2) er ikke områder tatt ut. Dette gjøres først etter 2. gangs 

behandling. Men endringer er markert med «UTGÅR» og «NY». 

Plankartet med tilhørende hensynssoner har blitt endret i tråd med utfall av behandling av 

høringsutkastet. Noen områder er tatt ut, og noen nye kommet til. Oversikten i kapittel 8 viser dette 

med benevnelsene «UTGÅR» og «NY». 

I dokumentet Merknadsoversikt og sammendrag (vedlegg 1) gis en oversikt over innkomne merknader. 

Til hver merknad er det gitt kommentarer. I disse kommentarene ligger begrunnelser for hvordan 

innholdet i merknadene er behandlet.  

I dokumentet Merknadsbehandling (vedlegg 4) blir merknadene drøftet og satt inn i en større 

sammenheng, og konklusjoner trukket. 

Kapittel 2. Hovedtrekk og utfordringer 
Merknader – etter 1. gangs høring 

I dette kapittelet er 2.3.3, Jordbruk og skogbruk, endret noe, på oppfordring av merknad 33 (Sund). 

Kapittel 2.3.5 er utvidet på bakgrunn av merknad 42 (Forum for natur og friluftsliv i Troms). I kapittel 

2.3.7, Reindrift er teksten utvidet på oppfordring i merknad 45 (Sametinget). Kapittel 2.9, 

Kulturminner og kulturmiljø er mye utvidet da kulturminner og kulturmiljø var lite beskrevet i 

høringsutkastet. Dette er gjort på oppfordring fra merknad 45 og delvis fra merknad 36 (Troms 

fylkeskommune, kulturetaten) og 37 (Troms fylkeskommune, stabssjef). 

Kapittel 2.10, Landskap og verneområder, er nyskrevet på oppfordring fra merknad 37. Kapittel 2.11 

er også ny, som et resultat av merknad 41 (NVE). 

Se vedlegg 1 for Merknadsoversikt og sammendrag. 



Tilleggs-/endringsforslag – Formannskapet 22.03.17 

I dette kapittelet er 2.2.5 og 2.3.7 som begge omhandler reindriftsnæringen endret.  

Kapittel 3 Arealplanprosess og planbehov 
Merknader – etter 1. gangs høring 

58 merknader kom inn i første høringsrunde. Disse er oppsummert i vedlegg 1, og behandlet/drøftet i 

vedlegg 4, samt innarbeidet i dokumentene. Planutvalget fikk forelagt en orienteringssak om 

høringsarbeidet 26.10.16 der hovedtrekk i merknader og videre planfaglige strategier ble lagt fram. En 

orientering om planarbeidet og mulige konklusjoner ble gitt i møtet.  

Til dette kapittelet kom det ingen (tungtveiende) merknader inn i 1. gangs høring. Bare påpekninger 

fra Troms fylkeskommune om at noen av de regionale planene samt statlige skriv, som det ble henvist 

til i høringsutkastet, er blitt revidert og erstatter de gamle. Disse endringene er tatt inn i kapittel 11. 

Kapittel 4 Utfordringer, mål og strategier 
Merknader –  etter 1. gangs høring 

Merknader som berører tema i dette kapittelet er i stor grad innarbeidet i den reviderte teksten. Ikke 

alle spesifikke henvisninger til enkeltmerknader er skrevet inn. Noen nye innspill kommet inn i første 

høringsrunde er tatt med inn i planen. Disse er Basecamp Skalsa og områder på Sørstraumen, som 

inngår i kombinasjonsområdet. 

Endringer er også kommet til på bakgrunn av nye faglige vurderinger. 

De mest vesentlige konkrete endringene av betydning for arealbruk er knyttet til tre formål:  

Tre nye boligområder i Burfjord, Jøkelfjord og på Alteidet. 

Nytt avsatt industriområde Labukta med dypvannskai, som erstatning for Olgolanesset, som det kom 

innsigelser til. 

Utpeking av kjerneområder for fritidsbebyggelse. Disse endringene er basert på nye faglige vurderinger 

og opplysninger, samt anbefalinger og råd som er kommet i merknadene, også fra private som reagerer 

på at fritidsbebyggelse «tar over» bygda. Fastboende, spesielt i Kvænangsbotn- og Kjækan-området 

mener at «nødbremsen» må på. I tillegg har innsigelsene påvirket utfallet av endringer i foreslått 

arealbruk i høringsutkastet. Målet med å utpeke kjerneområder er å gi en retning når det gjelder 

fritidsbebyggelse, og slik øke bevisstheten rundt strategier som kan fungere på lengre sikt.  

Kriterier for definering av kjerneområder landbruk er formulert på bakgrunn av anbefaling fra Troms 

fylkeskommune.  



Noen formuleringer knyttet til reinbeiteområder er tatt ut etter merknader fra private grunneiere, da 

spesielt fra dem som eier grunn på strekningen Sørkjosen– Løkeng. Det er høyt konfliktnivå i dette 

området mellom reindrifta og grunneierne. Mange av merknadene påpeker dette. Det er mulig at 

konflikten nå kan løse seg ved hjelp av oppsetting av gjerde som konfliktreduserende tiltak. Denne 

prosessen er satt i gang høsten 2016.  

Kvænangen kraftverk påpeker at det ikke må tillates flere boliger eller hyttefelt i dambruddsonen i 

Indre Kvænangen. 

Forum for natur og friluftsliv i Troms understreker når det gjelder flere tema, at allmennhetens 

interesser må ivaretas. Dette gjelder strandsonen, inngrepsfrie områder, som de mener bør bevares. 

De maner også, som nevnt, til forsiktighet når det gjelder sumvirkningen av de mange 

småkraftverkene. De oppfordrer til tiltak som kan effektivisere eksisterende kraftverk. FNF minner 

også om at skuterløypene bør legges med hensyn til det øvrige friluftslivet. Og de anbefaler at 

kommunen, av hensyn til folkehelsa, satser enda mer på friluftsliv for folket. De anbefaler at snarveier 

og turstier gis rettsvern. 

For mer omfattende drøfting av merknadene og problemstillinger samt konklusjoner se vedlegg 4, 

Merknadsbehandling. 

Tilleggs-/endringsforslag – Formannskapet 22.03.17 

I dette kapittelet er 4.6.2. Reindrift betydelig endret.  

Kapittel 5. Oversikt over revidert planforslag 
Merknadsbehandling – 1. gangs høring 

Alle LSB-områdene (spredt boligbygging i LNFR-områder) er tatt ut av planen i merknadsbehandling av 

høringsutkastet. Boligbygging i disse områdene håndteres som dispensasjoner etter anbefaling fra 

merknad 37 (Troms fylkeskommune, stabssjef). 

Sørstraumen er tatt inn som kjerneområde for fritidsbebyggelse, kombinert bebyggelse med fritids- og 

turistformål samt boligformål. 

Kapittel 6 Planens samlede konsekvenser for miljø og samfunn 
Merknadsbehandling – etter 1. gangs høring 

Noen nye momenter er tatt inn i beskrivelsen av de samlete konsekvenser av planen, bl.a. knyttet til 

tema landskap, naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, reindrift og næring. Dette er først og 

fremst på bakgrunn av merknader fra statlige og regionale organ. 



Kapittel 7. Hensynssoner 
Merknader - etter 1. gangs høring 

Kapittel 7 er endret noe etter merknader fra Troms fylkes kulturetat, NVE, Fylkesmannen og Troms 

fylkeskommune. 

Kapittel 8.  Liste over områder i kommuneplanen 
Ingen merknader 

Kapittel 9. Framdriftsrapport/prosessbeskrivelse 
Ingen merknader 

Kapittel 10. Overordnede rammer og premisser 
Ingen merknader

 

3.3 Revidering av planbeskrivelsen etter 2. gangs høring 

Kapittel 6 Planens samlede konsekvenser for miljø og samfunn 
Punkt 6.8 Støy, støv og forurensning: Teksten har fått en mindre endringer. 

Punkt 6.9 Friluftsliv og rekreasjon: Teksten har fått en mindre endring. Det er lagt til informasjon om 

ny friluftslivskartlegging og ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur. 

Kapittel 8 Liste over områder i kommuneplan 
Punkt 8.1.5 Offentlig eller privat tjenesteyting: BOP 27 og BOP 28 slås sammen. Området blir BOP 

27. BOP 28 utgår og fjernes. 

Punkt 8.1.6 Fritids- og turistformål: BFT 17 Basecamp Skalsa er tatt ut av plan. Del av 

innsigelsesbehandlingen, se kapitel 4. 

 

3.4 Revidering av planbestemmelsen etter 2. gangs høring 

Kapittel 1 Generelle bestemmelser 
Punkt 1.3.1 Generelle plankrav: Det er i tilknytning til det som står om kulturminner lagt til en 

kommentar om at Kommuneplanen ikke avklart ihht Lov om kulturminner av 1978 og at det gjelder 

alle arealformål i planen. 

Punkt 1.4.2 Forhold mellom arealdelen og gjeldende reguleringsplaner og kystsoneplan: Her legges 

det til at for eldre reguleringsplaner for boligområder (planer vedtatt etter pbl 1985 eller før dette) 

gjelder bestemmelser under punkt 2.2.6 i kommuneplan fremfor reguleringsplan. Dette er også 

presisert under punkt 2.2.6 Antall bygg på eiendommen. 

Punkt 1.5.10 Kulturminner, kulturmiljø og bevaringsverdige bygninger: Fjerner følgende tekst under 

retningslinjene: Lite, nesten ingenting, stod att etter nedbrenningen høsten 1944. Bare kirka på 

Skorpa, Gerbikstua og Kvænangsstuene, herunder Limpahytta.  



I tillegg er Slettnes i Jøkelfjorden, med seks bygninger, kultursti på Spildra med tilhørende objekter 

(bjørnegroper bl.a.), lakserøykeriet på Kaasen gård, moloen i Segelvik, vannsaga i Navit, kulturstien i 

Kvænangsbotn med tilhørende objekter (tjæremile bl.a.), kulturmiljøer og bygninger som ikke skal 

berøres av tiltak.  

Disse kulturmiljøene/bygningene er ikke vist på plankartet. 

Ikke automatisk fredede kulturminner gjøres rede for i Kommunedelplan for kulturminner. 

Punkt 1.5.13 Naturressurser: Fått en mindre endring. Tilføyelse/tydeliggjøring om 

konsekvensvurdering av vannkvalitet og –miljø ved utarbeidelse av reguleringsplan. Det samme er 

hensyn til jordbruk, skogbruk og reindrift. Dette er flyttet fra retningslinjer til bestemmelser. 

Regionalforvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 er lagt til under retningslinjene. 

Kapittel 2 Bebyggelse og anlegg 
Punkt 2.2.2 Plankrav og utnyttelsesgrad: 

Planen har hatt lang behandlingstid og for derfor å ikke miste kravet om reguleringsplan for alle 

boligfelt, fjernes detaljkommentaren: 

Følgende (helt) nye boligområder er angitt i plankartet: 

 B 20 – Alteidet 

 B 27 – Sætra 7 (delvis utbygd, utvidet og arealbruksendret i arealdelen fra H 910_20). B 27 vil 

inngå i ev. ny reguleringsplan for Sætra/Badderen jf. pkt. 1.4.2 h) 

 B 30 – Burfjord 14 Omsnes 

 B 31 – Jøkelfjord 3 

 

Punkt 2.2.6 Antall bygg på boligeiendom: Her legges det til at for eldre reguleringsplaner (planer 

vedtatt etter pbl 1985 eller før dette) gjelder bestemmelser under punkt 2.2.6 i kommuneplan fremfor 

reguleringsplan. Dette er også presisert under punkt 1.4.2 Forhold mellom arealdelen og gjeldende 

reguleringsplaner og kystsoneplan. 

 

Punkt 2.3.3 Krav om reguleringsplan:  

o Krav om samlet reguleringsplan for område BKB 01 tas bort under dette punktet og flyttes til 

2.16.1.  

o Krav om samlet reguleringsplan for område BFR 05, BFR 06, BFR 28 og BFR 29 opprettholdes, 

men det legges til et alternativ for områderegulering under retningslinjene for Sandnesdalen 

1 – 4. Som alternativ kan infrastruktur reguleres i felles områdeplan og videre 

reguleringsarbeid vurderes i forbindelse med oppstartsmøtet/forhåndskonferanse. Dette 

gjøres etter vurdering fra 1. gangs høring.  

o Krav om samlet reguleringsplan for delområdene BFR 03 og BFR 27 opprettholdes. Det 

anbefales å opprette tidlig dialog med reindriftsinteressene i området. 



Punkt 2.6.1 Områder for fritids- og turistanlegg: Tar ut område BFT 17 og retningslinjer knyttet til 

området. Området har vært en del av innsigelsesbehandlingen etter 2. gangs høring, se kapittel 4. 

Retningslinjer: BFT 17, Basecamp Skalsa, skal hensynet til reindrifta settes som tydelige vilkår for 

aktiviteten. Vilkår skal knyttes til perioder/tidspunkt når aktivitet i campen skal stanses. Det gjelder i 

kalvingstider og i flytte- og trekktider. Tett dialog med Rbd 32 er en forutsetning. 

Punkt 2.6.2 Parkeringsplasser (utfartsparkering): Fjerner dobbeltregistrering av bestemmelsen 

Områdene tillates ikke bygd før det foreligger en samlet plan for drift og vedlikehold. 

Punkt 2.6.3 Caravanoppstilling: Det er lagt til en bestemmelse om søknadsplikt for oppføring av 

spikertelt/tretelt, samt en referanse til TEK 17 i forhold til brannsikring mellom spikertelt på 

caravanoppstillingsplasser. 

Punkt 2.16.1 Kombinert formål Bolig, Fritid og Turistnæring: Det er lagt til en retningslinje i forhold 

til krav i bestemmelsene om felles plan for BKB 01: 

Krav om felles plan: For området BKB 01 kan omfanget av kravet vurderes, arealredusert. Dersom 

det viser seg mest hensiktsmessig og gjennomførbart kan arealet deles i to, «Karvik/Tømmerbukt» og 

«Sørstrauman». Skille kan da vurderes mellom gnr 36 og 37. Dette er en naturlig avgrensing da de to 

områdene blant annet har egen avkjøring. Krav om utarbeidelse av en samlet plan for hvert av disse 

områdene opprettholdes. 

 

3.5 Områder tatt ut eller endret i plan etter 2. gangs høring  
 BUT 02: Tas ut av plan i sin helhet. Opprettholdt i KU, men flyttet til kapittel 3. Utgåtte innspill. 

 BFR 24: Tas ut av plan i sin helhet (se innsigelsesbehandlingen kapittel 4) Opprettholdt i KU, 

men flyttet til kapittel 3. Utgåtte innspill. 

 BFT 17: Tas ut av plan i sin helhet (se innsigelsesbehandlingen kapittel 4) Opprettholdt i KU, 

men flyttet til kapittel 3. Utgåtte innspill. 

 BKB 02: Tilleggsareal tas ut av plan (se innsigelsesbehandlingen kapittel 4).  

 Endres tilbake til arealformål BN 19 – Næringsbebyggelse, noe som er i samsvar med dagens 

drift ved anlegget og som Fylkesmannen støtter opp om. Reduserer arealomfanget til slik det 

var presentert tidligere. 

 BFT 19: Tas ut av plan i sin helhet (se innsigelsesbehandlingen kapittel 4). Opprettholdt i KU, 

men flyttet til kapittel 3. Utgåtte innspill. 

 BOP 27, BOP 28 (Offentlig eller privat tjenesteyting) og BIA 12 (Idrettsanlegg): BOP 27 og BOP 

28 slås sammen til et sammenhengende område, nytt område blir BOP 27 og BOP 28 utgår. 

Det blir en mindre endring av formålsgrensene i arealkartet. Grensen mellom BOP 27 og BIA 

12 endres slik at nytt skolebygg m/flerbrukshall kommer innenfor BOP areal. 



4. Innsigelsesbehandling 
Innsigelsesmyndigheten er knyttet plan- og bygningslovens § 5-4. Det er kommet inn 9 innsigelser fra 

Fylkesmannen i Troms. De øvrige faginstanser med innsigelsesmyndighet har begrenset seg til å 

anbefale endringer og gitt råd om forbedringer. 

Innsigelser kan løses på tre måter: 

1. Kommunen kan akseptere begrunnelsen for 

innsigelsen og ta innsigelsen til følge. 

2. Kommunen kan argumentere for at innsigelsen 

bør vike, på grunn av andre tungtveiende 

forhold, og slik kan innsigelsen bli trukket. 

3. Dersom begge parter fastholder sitt 

standpunkt, er alternativet mekling for å 

komme frem til en løsning.  

Dersom mekling som siste alternativ ikke fører 

fram, skal kommunen treffe planvedtak, sende 

planen og innsigelsen, med meklerens tilråding, til 

departementet. Departementet avgjør om 

innsigelsen skal tas til følge og planen endres.  

 

4.1 Fylkesmannens innsigelser ved 2. gangs høring av kommunens arealplan 

Fylkesmannen frafaller innsigelser til følgende områder reist ved 1. gangs høring: 
o BFT 09: Fremtidig fritids- og turistformål i Løkvik – Driftsmessige ulemper for landbruket. 

o BFT 12: Fremtidig fritids- og turistformål i Toppelbukt – Nedbygging av strandsone og strider 

mot jordvern. 

o VS 11: Småbåthavn i Toppelbukt –nedbygging av strandsone. 

o BFT 13: Fremtidig fritids- og turistformål i Navit – nedbygging av strandsone og strider mot 

jordvern. 

Fylkesmannen opprettholder og fremmer innsigelse på følgende områder ved 2. gangs høring: 
o BRU 15: Fremtidig råstoffutvinning i Jøkelfjord - Opprettholdes fra 1. gangs høring. Tiltaket kan 

medføre stenging av flyttlei, som heller ikke kan flyttes opp i terrenget pga steinur. Selv etter 

at kommunen til 2. gangs høring reduserte grustakets areal er det tvilsomt at dette vil være 

tilstrekkelig for å opprettholde flyttleia. 



o BFR 24: Fremtidig fritidsbebyggelse i Storbukta -  Opprettholdes fra 1. gangs høring. Tiltaket er 

i strid med jordvernet og vil berøre viktige reinbeiteområder. Det er ikke lagt frem nye 

vesentlige momenter i saken til 2. gangs høring. 

o BFT 17: Fremtidig fritids- og turistformål i Skalsa – Arealet kom inn etter 1. gangs høring. 

Tiltaket ligger midt i flyttlei og berører reindriftsinteressene i svært stor grad. Tiltakshaver bør 

vurdere andre løsninger for å dekke behovet.  

o BFR 27 og BFT 19: Fremtidig fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål ved Mikkaltinden – 

Arealene kom inn etter 1. gangs høring. Reindriftsarealene i denne delen av kommunene er 

relativt store. Økt utbygging og ferdsel i området vil påvirke svært sentrale driftsarealer ved 

Mikkaltinden i betydelig grad. Ut fra arealtap og økning av ferdsel i området vil det ikke være 

forsvarlig med en utvidelse skissert av kommunen.  

o BKB 03: Fremtidig kombinert formål (fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål og småbåthavn) 

i Navit – Arealet var med i 1. høringsrunde som BFT 14 som fylkesmannen da hadde innsigelse 

på og opprettholder nå. Fylkesmannen stiller spørsmål til formålet til området og fremmer 

innsigelse på bakgrunn av hensynet til landbruket og strandsonevern. 

o BKB 02: Fremtidig kombinert formål (fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål) på Gildetun 

– Til 1. gangs høring var dette innspillet BN 19 som var i samsvar med dagens drift og ble da 

godkjent av FM. Området er nå utvidet og satt til kombinert formål for også å inkludere 

fritidsbebyggelse. Innsigelsen ved 2. gangs høring gjelder formålsendring og utvidelse av 

arealet. FM mener BN 19 må opprettholdes. 

o BFR 14: Fremtidig fritidsbebyggelse i Honka – Opprettholdes fra 1. gangs høring. Utbyggingen 

vil medføre et nytt stort inngrep, og det er ingen store inngrep nord for elva i dag. Tiltaket vil 

føre til økt ferdsel i viktig reinbeiteområde i Badderelvdalen. Etter 2. gangs høring 

opprettholdes innsigelsen for området da FM ønsker en klargjøring av kommunens tanker for 

området. 

o Planbestemmelsene må justeres i henhold til endringene nevnt over. 

 

4.2 Sametingets kommentar 
Sametinget mente ved 1. gangs høring at BFR 14 og BFR 24 ikke var forenelig med kommunens egne 

strategier for utbygging og at reindriftsinteressene ikke var tatt hensyn til. BFR 14, fremtidig 

fritidsbebyggelse i Honka, ligger i et stort ubebygd område og er ikke i nærheten av eksisterende 

infrastruktur. l tillegg til BFR 14 er også det foreslåtte BFR 24 Perten/Storbukta og det eksisterende 

hyttefelt BFR 04 Jenshumpen innenfor det samme reinbeitedistriktet D 33-Spalca. Det er ikke gjort en 



samlet vurderinger hvilke konsekvenser en utbygging av alle de foreslåtte hyttefelt kan få for 

reinbeitedistriktet.  

Ved 2. gangs høring er kjerneområder for fritidsbebyggelse innarbeidet. BFR 24 Perten/Storbukta 

ligger innenfor denne type kjerneområde. Sametinget har ikke fått med seg at BFR 14 er opprettholdt 

fra kommunens side Kommunen antar at tidligere innspill/kommentar fortsatt er gjeldende.  

 

4.3 Kommunens vurdering og innstilling til innsigelsene (FS 15.05.2018, sak PS 36/18) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KONKLUSJON 

Følgende innsigelser fra Fylkesmannen og Sametinget tas til følge: 

o BFR 24 Perten/Storbukta 

o BFT 17 Skalsa 

o BKB 02 Gildetun 

Følgende områder ønskes opprettholdt: 

o BRU 15 Jøkelfjord 

o BFR 27 og BFT 19 Mikkaltinden 

o BKB 03 Navit 

o BFR 14 Honka 

Planbestemmelsene oppdateres i samsvar med de merknadsendringene som er gjennomført. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vurderingene som gjøres i dette dokumentet er sett i sammenheng med tidligere merknadsbehandling 

og konsekvensanalyse for de enkelte områdene. Innsigelsene er behandlet og kommunens innstilling 

til disse er vedtatt i Formannskapet 15.05.2018, sak PS 36/18. 

BRU 15 – Råstoffutvinning 
Beliggenhet: Jøkelfjord 8/5  

Forslagsstiller: Ø.B. Maskin 

Foreslått formål: Råstoffutvinning 

Gjeldende formål: LNF-A  

Arealstørrelse: 24, 6 dekar 



 

Kartutsnitt av arealplan - Råstoffutvinning i Jøkelfjord 

Det aktuelle området for råstoffutvinning ligger mellom vei og kraftlinje. Dette er et nedlagt massetak 

som det tidligere er tatt ut noe masser fra. I følge NGU er forekomsten av ur og skredmasser. Den 

synes inneholde alle kornstørrelser fra grus til blokk og er av sterke bergarter som gabbro, metagabro 

og amfibolitt. Kommunen har mottatt henvendelse fra lokale entreprenører om å fortsatt kunne ta ut 

masser i Jøkelfjord til de ulike prosjektene som skal gjennomføres her ute i årene som kommer. Det at 

forekomsten også inneholder grovere masser som egner seg som fyllmasser er positivt og et behov for 

utbyggerne. NGU har satt råstoffbetydningen til Liten lokal betydning med følgende avgrensing: 



 

http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/, 01.05.18 

Den faglige vurderingen tilsa at tiltaket ikke skulle innarbeides i planen pga. konflikt med flyttelei for 

reindriftsinteressene i området. I høringsrundene er det kommet inn protest fra reinbeitedistriktet og 

Fylkesmannen har opprettholdt innsigelse på arealformålet gjennom prosessen. 

Det er mange arbeidsplasser tilknyttet laksenæringen i Jøkelfjord. Å ha en boligreserve her er viktig for 

de som eventuelt ønsker å bli fastboende. Det er derfor satt av områder til boligformål i Jøkelfjord. Et 

nytt område avsatt til boligformål tar i bruk et annet nedlagt grustak, noe som gjør BRU 15 til det 

eneste aktive grustaket i Jøkelfjord. Det å kunne ta ut masser lokalt til arbeid i Jøkelfjord forenkler 

prosessen for utbyggere og hever veisikkerheten da anleggstrafikken reduseres langs E6. Omfanget av 

råstoffutvinning ansees ikke stoppe flyttleia. Det vil fortsatt være mulig for rein å passere på oversiden 

av grustaket. 



 

Råstoffutvinning i Jøkelfjord, foto tatt 04.04.2018 

Administrasjonssjefens innstilling og Formannskapets vedtak: 
Innsigelsen tas ikke til følge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BFR 24 – Fritidsbebyggelse 
Beliggenhet: Perten/Storbukta, GBR 31/4 

Forslagsstiller: Kjell Abrahamsen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF- A 

Arealstørrelse: 10 dekar 

  

 

Dette planområdet er drøftet ved flere anledninger tidligere. Det ble først fremmet som en del av et 

areal for fritidsbebyggelse gjennom områderegulering. Det kom innsigelse til planforslaget pga. 

reindriftsinteresser og saken gikk til mekling. Mekling førte til at innsigelsen til arealet ble hensyntatt 

og arealet ble ikke regulert til fritidsbebyggelse. Området med innsigelse, som den gang ble hensyntatt, 

kom inn igjen som innspill til kommunens arealplan når dette planarbeidet ble igangsatt. Nå har 

forslagstiller selv redusert arealet etter 2. gangs høring og påpeker at han kun ønsker 3 hyttetomter 

(blått areal på kartet) og ikke 30 (gult areal på kartet) slik saken tidligere ble presentert.  

Etter 1. gangs høring ble Kjerneområde-strategien tatt inn og fire områder ble lansert som 

satsingsområde for fritidsbebyggelse: Jøkelfjordeidet, Sørstraumen, Kjækan/Storbukta og 

Sandnesdalen. Kjerneområde-strategien gir kommunen klare styringsmuligheter, også i et langsiktig 

perspektiv. I denne strategien balanseres hensynet til øvrige samfunnsinteresser. Bevisste strategier 

og tydelige valg vil sette kommunen i bedre stand til å unngå negative virkninger av hyttebyggingen, 

som slitasje på naturen og potensielle konflikter når det gjelder naturressursene og verneinteressene 

(reindrifta, jordbruket og skogbruket, bærplukking, jakt og fiske, kulturminner, m.m.). Kommunen 

 Foreslått område etter 2. gangs høring av arealplan – Perten/Storbukta 



ønsker å satse på fritidsbebyggelse, men ikke overalt. I Kjækan finnes det allerede flere store felt avsatt 

til fritidsbebyggelse. Dette var også grunnen til at Kjækan/Storbukta ble satt av som et kjerneområde.  

Selv om arealet er redusert av tiltakshaver fra 30 til 3 hyttetomter (fra 90 til 10 dekar) er arealet fortsatt 

del av tidligere forhandlinger. Reinbeitedistriktet 33-Spalcca er i tillegg berørt av tiltak på flere områder 

og kommunen har ikke gjennomført en kartlegging av den totale potensielle konsekvens for distriktet. 

Hensynet til reindrifta opprettholdes. 

Administrasjonssjefens innstilling og Formannskapets vedtak:  
Innsigelsen tas til følge. 

 

BFT 17 – Fritids- og turistformål 
Beliggenhet: Skalsa  

Forslagsstiller: Isbresenteret v/Tonny Mathiassen 

Foreslått formål: Fritids- og turistformål (basecamp) 

Gjeldende formål: LNFR 

Arealstørrelse: 1-2 daa 

 

Illustrasjon av plassering av fast installasjon i Skalsa 

Det avsatte arealet er tiltenkt skal være basecamp for Isbresenteret, som utgangspunkt for dagsturer 

mot de to nærliggende isbreene.  Selve arealet i omfang er ikke stort, men vil generere økt ferdsel og 



bruk av område i forhold til dagens situasjon. Basecampen skal inneholde en fast installasjon som 

stein/glass hytte/gamme for overnatting og bygges for å tåle vær og vind gjennom årstidene.   

Gjennom tilrettelegging og bevisste bedrifter kan den negative påvirkningen på naturmangfoldet og 

konflikter med andre brukere av arealet reduseres. Det oppfattes at Isbresenteret har tenkt på dette. 

De har gjennom dialogmøtet med reinbeitedistrikt 32, Silvetnjarga, i 2015 inngått en muntlig avtale 

om å ikke selge dette tilbudet i sårbare perioder som flytting og oppsamling av rein. Tiltaket ligger midt 

i viktige beite- og samlingsområde, trekk- og flyttlei. 

Alt tatt i betraktning er det ønskelig at næringsutviklere i kommunen lykkes, både reindriftsnæring og 

turistnæring. Selv om en fast installasjon vil forenkle arbeidet til Isbresenteret og være en attraksjon i 

seg selv, anses det ikke å være avgjørende for å lykkes. En mere mobil basecamp som kan tas ned i 

sårbare perioder for reindrifta vil være mere hensiktsmessig.  Dette området er tilnærmet et 

inngrepsfritt naturområde i et storslått landskap med Skalsaelva som vernet vassdrag. En mere mobil 

basecamp vil også virke mindre privatiserende av et område som skal være åpen for allmenn fri ferdsel.  

Administrasjonssjefens innstilling og Formannskapets vedtak: 
Innsigelsen tas til følge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BFT 19 og BFR 27 (BFR 03) – Fritidsbebyggelse og Fritids- og turistformål 
Beliggenhet: Mikkaltinden  

Jøkelfjordeidet. GBR 9/6  

Forslagsstiller: Håkon Thomassen 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse og Fritids- og turistformål 

Gjeldende formål: Fritidsbebyggelse og LNF 

Arealstørrelse (avsatt): 

BFR 03 = 182 daa (Eksisterende areal) 

BFR 27 = 389 daa (Nytt areal) 

BFT 19 = 216 daa (Nytt areal) 

Samlet areal 789 daa 

 

Kartutsnitt av arealplan - Fritidsbebyggelse og Fritids- og turistformål på Mikkaltinden 

 

Etter 1. gangs høring ble Kjerneområde-strategien tatt inn og fire områder ble lansert som 

satsingsområde for fritidsbebyggelse: Jøkelfjordeidet, Sørstraumen, Kjækan/Storbukta og 

Sandnesdalen.  



Jøkelfjordeidet er et slikt kjerneområde for fritidsbebyggelse. I tillegg er det et ønske om å kunne legge 

til rette for næringsutvikling i kommunen. I rapporten for omstillingsbehov i Troms (Vareide m.fl., 

2015) konkluderte de med at Kvænangen kommune må øke fokus på næringsutvikling og 

bostedsattraktivitet for å skape vekst og utvikling i kommunen. Et sterkt næringsliv vil kunne sikre stabil 

bosetting og rekruttering. Telemarksforsking utviklet en modell der den stedlige veksten blir sortert i 

tre attraktivitetsdimensjoner: Attraktivitet som bosted, besøks sted eller som bedriftssted. Modellen 

brukes for å analysere steders vekst eller nedgang. 

 

En attraktivitetsanalyse gjort av Telemarksforskning i 2010 

(Vareide og Nyberg) viser at besøksattraktiviteten i 

Kvænangen er i positiv utvikling og at reiselivsnæring, 

kulturnæringer og servicenæringer har vekstpotensial i 

Kvænangen. Analysen viser at bedrifts og 

bostedsattraktiviteten har hatt nedgang de siste 10-15 årene.  

 

 

«Vi er nødt til ha å flere bein å stå på, vi må tørre å satse på noe stort, turisme, gruvedrift og Marine 

Harvest. Vi er nødt til å utvikle oss.» 

Mikkaltinden er et nydelig utsiktsplatå, spesielt ut Lille Altafjorden. Etablering av en turistbasert 

næringsvirksomhet på topplatået kan gi Kvænangen økt attraktivitet som besøkskommune, men også 

på sikt bostedskommune. Kommunen ønsker å utvikle seg. Dersom potensialet for utvikling ligger i 

turisme og natur må kommunen få mulighet til å legge til rette for nettopp dette. 

Området er særs egnet til utvikling av fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål da det allerede er 

etablert tilgjengelighet med fylkesvei 365 som passerer området og det går vei opp til Mikkaltinden 

(radiomast på toppen). Mikkaltinden er et svært populært lavterskel turmål og område rundt er 

allerede aktivt brukt hele sesongen, men spesielt i vintersesongen. Laslettind rett vest over veien for 

Mikkaltinden brukes hyppig i vintersesongen av skikjørere da dette er å ansees som en trygg topp 

gjennom hele sesongen med gode snøforhold. Brukerne er lokale, men svært mange skikjørere 

kommer fra nabokommuner og -fylke. Bruksaktiviteten toppes vinterstid.  

Det er på hver side langs med veien opp mot topplatået som ønskes benyttes til fritidsbebyggelse. 

Arealet avsatt må være så stort at man kan etablere kjerneområdestrategien. Hyttefeltet vil være av 

særs interesse for de som allerede er etablerte brukere av terrenget i dag.  

 Attraktivitetsmodell utviklet av 
Telemarksforskning (Distriktssenteret, 2012) 



Reindriftsintessene i tilgrensende områder er store. Tiltaket berører areal avmerket som vår-, sommer 

og høstbeiter i arealbrukskartene. Jøkelfjorddalen er et sentralt område i forbindelse med flytting og 

samling av rein. Når det gjelder reindriftsinteressene er avsatt areal utformet med tanke på å ikke 

stenge flyttlei ut mot Vassnes og Koppartind. Den sesongmessige bruken mellom friluftsliv og reindrift 

anses å ikke være i direkte konflikt da bruksaktiviteten toppes vinterstid. 

Administrasjonssjefens innstilling og Formannskapets vedtak: 
Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

 

BKB 02 – Kombinert formål  
Beliggenhet: Kvænangsfjellet 

 GBR 39/7 og 39/1 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse og Fritids- og 

turistformål (1120/1170) 

Dagens Formål: Næringsbebyggelse og LNFR (BN 19) 

Området som er avsatt til næringsbebyggelse per i dag 

(blått areal), endres til et kombinasjonsformål med 

Fritidsbebyggelse og Fritids- og turistformål. Samtidig 

utvides dette området noe (stiplet linje). 

Arealstørrelse: ca. 770 daa 

Skilt satt opp ved Gildetun med utsikt over 
fjorden, foto tatt oktober 2017 



 

Illustrasjon av foreslått areal - Gildetun 

Ved 1. gangs høring var området satt av som BN 19 med formålet Fritids- og turistformål, noe 

som er i samsvar med dagens drift ved anlegget. Dette ble den gang støttet av fylkesmannen da 

Gildetun er eksisterende næring. Til 2. gangs høring ønsket kommunen å utvide allerede avsatt areal 

og endre arealformålet til fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål (kombinert formål) for å gjøre 

Gildetun mer rustet til potensiell fremtidig utvikling. 

Gildetun er et familieeid fjellhotell med tilhørende hytter på toppen av Kvænangsfjellet. Hotellet har 

29 dobbeltrom og 26 dobbeltrom i hyttene. Hotellets beliggenhet gir fantastisk utsikt til å nyte både 

fjorden og fjell med isbreer, midnattssol og nordlys gjennom sesongen. Hotellet har i midlertid de siste 

årene hatt vinterstengt fra og med september til juni. 

Reindriftsinteressene i området er store. Arealet ligger innenfor sommerbeite til rein. Det er markert 

inn to flyttlei traséer i reindriftskartet i tilknytning til det foreslåtte arealet. Den ene krysser gjennom 

det aktuelle området, Gildetun, og den andre passerer utenfor, nedenfor E6 og Gildetun. Det kan 

tenkes at traséen som passerer Gildetun vil bli preferert når tunellen gjennom Kvænangsfjellet blir 

realisert, da den andre traséen går rett foran tunnelåpningen. Flyttleier er særverdiområder for 

reindrifta og utbygging i slike traséer må vurderes grundig. 



Slik dagens drift er og med mulighet til en mindre utbygging nær hotellanlegget, på vilkår som sikrer 

reindriftsnæringen, ansees det å være tilstrekkelig grunnlag for videre utvikling av Gildetun. 

Administrasjonssjefens innstilling og Formannskapets vedtak: 
Innsigelsen tas til følge. Gildetun settes tilbake til næringsformål og reduseres i arealutstrekning. 

 

BKB 03 – Kombinert formål 
Beliggenhet: Naviteidet GBR 36/25 

Forslagsstiller: Kvænangen kommune  

Foreslått formål: Kombinert formål 

(1800) 

 (Fritidsbebyggelse og Fritids- og 

turistformål (1120/1170)) 

Dagens Formål: LNF-B 

Arealstørrelse: 59 dekar 

 

 

 

Kartutsnitt av arealplan (til høyre) og     
Oversiktsbilde (skråfoto) av gjeldende område sett 
fra sjøen (under) 



Navitfoss Caravanpark ligger mellom Navitelva og fylkesvei 367, med fantastisk sjøutsikt. Bedriften 

ønsker å utvide og kom med innspill på dette til 1. gangs høring av arealplan. Arealet som da var tiltenkt 

var området ned mot sjøen på Navitneset, langs elveutløpet til Navitelva. Dette innspillet ble tatt ut på 

grunn av områdets lokale verdi for friluftsliv og ferdsel, kulturminner og en uberørt strandsone. Etter 

politisk vurdering før 2. gangs høring ble innspillet om mulighet for areal til utvidelse av bedriften tatt 

inn igjen. Arealet som nå ble avsatt var satt i tilknytting til allerede regulert hyttefelt og fritids- og 

turistformål ved Indre Navit.  Grunnen til dette er at Navitfoss Caravanpark på sikt må ha mulighet for 

å utvide bedriften. Campingen er lokalisert slik at en potensiell utvidelse må skje på nedsiden av veien. 

Det er allerede bygget småbåthavn i Indre Navit, noe som gjør at område ikke er helt uberørt. I 

tillegg er området i umiddelbar nærhet til et regulert hyttefelt med etablert fritidsbebyggelse og vei 

til disse. For å kunne gi Navit camping mulighet til å utvide driften flyttes arealet nærmere den 

allerede etablert bebyggelsen. Slik vil en utvidelse ikke virke skjemmende for området, verken fra 

vei eller sjø. Området ned mot elveutløpet og deler av strandsonen forblir LNFR-området. 

 

Oversiktsbilde (skråfoto) av gjeldende område sett fra sjøen med illustrasjon av arealformål/bruk som finnes i området. 

Administrasjonssjefens innstilling og Formannskapets vedtak: 
Innsigelsen tas ikke til følge.  

 

 



BFR 14 – Fritidsbebyggelse 
Beliggenhet: Badderen, Honka, GBR 32/1 

Forslagsstiller: Erling Johansen m.fl.  

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Dagens Formål: LNF-C 

Arealstørrelse: Avsatt 40,7 dekar  

 

Kartutsnitt av arealplan - Honka 

Fritidsbebyggelse i Honka har vært et ønske fra flere innbyggere og ble tatt inn i plan på grunn av ønske 

om etablering av fritidsboliger i tilknytning til eksisterende snøskuterløype. Den gamle anleggsveien 

som går forbi på motsatt side av elva og er planlagt opprustet i forbindelse med bygging av 420 kV 

linja. Det vil med dette potensielt bli grei adkomst til feltet.  

Det kom inn innsigelse på tiltaket i 1. høringsrunde som ble opprettholdt i 2. høringsrunde. Tiltaket 

ligger i inngrepsfrie naturområder og inne i verneplan for vassdrag for Badderelva. Tiltaket vil ha stor 

innvirkning på inngrepsfrie naturområder, da slikt areal vil reduseres med én kilometer. Økt aktivitet, 

generert av fritidsboligene, vil også føre til økte forstyrrelser i omkringliggende områder. Hyttefeltet 

kommer langt inn i viktige reinbeiteområder. Området er satt som vår og sommerbeiteområde og det 

går ei flyttlei like nord for planlagt felt som benyttes av flere distrikter. Tiltaket vil dermed ha betydelig 

negativ effekt på reindriften.  

Feltet går imot de strategiene som kommunen har satt seg i forhold til fremtidig fritidsbebyggelse. 

Feltet ligger ikke i et kjerneområde for fritidsbebyggelse, er ikke i tilknytning til eksisterende 

infrastruktur og vil berører inngrepsfrie naturområder. I tillegg er det tidligere etablert et hyttefelt ved 

Jenshumpen som ikke er fullt utbygd. 

Administrasjonssjefens innstilling: 
Innsigelsen tas til følge. 



Formannskapets vedtak: 
Etter politisk behandling blir det vedtatt å opprettholde BFR 14 Honka. Innsigelsen tas ikke til følge.  

 

4.4 Drøftingsmøte med Fylkesmannen 29.06.18 
Møtet tok for seg de ulike områdene med innsigelse fra Fylkesmannen, som kommunen etter 2. gangs 

behandling av arealplan, ikke tok til følge og ønsket opprettholdt (BRU 15, BFR 27, BFT 19, BKB 03 og 

BFR 14). 

Representert på møtet: 

Fylkesmannen i Troms 

Oddvar Brenna (Fagansvarlig, Plan- reindrift- og samfunnssikkerhetsavdelingen) 

Per Elvestad (Plandirektør, Plan- reindrift- og samfunnssikkerhetsavdelingen) 

 

Kvænangen kommune 

Eirik Losnegaard Mevik (Ordfører) 

Frank Pedersen (Administrasjonssjef) 

Jan Inge Karlsen (Etatsleder for næring, utvikling og teknisk) 

Silje Kristin Nygård (Konsulent) 

Åsmund Austerheim (Konsulent) 

Avklaringer av innsigelse 
Gjennom drøftingsmøtet fikk Kommunen gitt utfyllende informasjon og behovsforklaring, og det ble 

foretatt avtaler om forbedringer og tydeliggjøringer i kommuneplanens bestemmelser. Møtet ble 

avholdt over Skype. 

BKB 03 - Navit 

Fylkesmannen trekker innsigelsen. 

BRU 15 - Jøkelfjord 

Fylkesmannen trekker innsigelsen dersom kommunen i bestemmelsene krever avbøtende tiltak og 

tydeligere avgrensninger. 

BFR 14 – Honka 

Fylkesmannen opprettholder innsigelse - Kommunen vil komme tilbake til dette området. 

To alternativer: 



o Finne et annet areal i et mindre presset område for å kunne imøtekomme de som ønsker 

denne type hyttetilbud i kommunen (Flytting av areal vil utløse krav om 

konsekvensutredninger). 

o Tydeliggjøre behovet i allerede foreslått areal (Antall hytter, gjøre arealet mindre i omfang). 

o Avbøtende tiltak? Fjerne Jenshumpen (BFR 04), arealformål Fritidsbebyggelse på ca. 400 

dekar. 

BFR 27 og BFT 19 Mikkaltinden 

Fylkesmannen opprettholder innsigelse - Kommunen vil komme tilbake til dette området. 

Tydeliggjør: 

o «Næringstoppen» - Hva ønsker kommunen av næring på topplatået? 

o Her er behov for å tydeliggjøre grensene i bestemmelsene og reduser arealet. 

Nytt drøftingsmøte mellom Fylkesmann og kommune vil bli avholdt i slutten av august 2018. 

 

 

 

4.5 Kommunens vurdering og innstilling til innsigelsene (FS 12.09.2018, sak PS 59/18) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KONKLUSJON 

Følgende innsigelser fra Fylkesmannen tas til følge: 

o BFT 19 

Følgende områder ønskes opprettholdt (med reduksjon i areal): 

o BFR 14 Honka 

o BFR 27 Mikkaltinden 

Planbestemmelsene oppdateres i samsvar med de merknadsendringene som er gjennomført. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BFT 19 og BFR 27 – Mikkaltinden 
Vurdering i forbindelse med innsigelsesbehandling presentert Formannskapet 12.09.18 

Etter dialogmøtene med fylkesmannen er behovet for en samfunnsplan tydelig. Fylkesmannen påpeker 

at kommunen ikke har strategier for de arealene vi har avsatt og at kommunens interesse derfor ikke kan 

veies tyngre enn, i disse tilfellene, reindriftsnæringen. Det er denne mangelen på en helhetlig strategi 



for avsatt areal som er bakgrunn for å fjerne BFT 19 med formål Fritids- og turistformål og å redusere 

arealet BFR 27 med formål Fritidsbebyggelse. 

Samfunnsdelen skal legge føringer for arealbruken, peke ut satsingsområder, gi retninger for 

arealbehovet i årene som kommer basert på analyser av hvilken situasjon kommunen befinner seg i, 

hvilke muligheter og behov som finnes og slik gi retninger for utviklingen. Alle kommunesamfunn 

tilstreber aktivitet, men dersom det i arealplanleggingen blir et for stort fokus på «det som rører seg» til 

enhver tid, kan denne «bit-for-bit»-strategien føre til en «tap-tap»-situasjon. Det kan lønne seg å stoppe 

opp og ta seg tid til å gjøre en grundig vurdering før man faller på en avgjørelse i forhold til videre 

arealbruk. 

BFR 27: Området er delvis avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende plan, men utvides noe opp langs veien 

til Mikkaltinden. Noe reduksjon i opprinnelig innspill blir det for å ikke gå inn i område med 

hensynssone H 520 –Hensyn reindrift. De bratteste partiene tas også ut.  

BFT 19: Ta ut området av plan. Vurdering av behov og eventuell plassering gjennomføres i 

forbindelse med ny samfunnsplan. 

 

Administrasjonssjefens innstilling: I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal 

følgende endringer gjennomføres. 

o Ta ut av arealplan: BFT 19 Mikkaltinden – Fritids- og turistformål 

o Redusere arealet: BFR 27 Mikkaltinden – Fritidsbebyggelse 

Vedtatt i Formannskapet 12.09.18. 

Konklusjon: Kommunen tar ut arealet BFT 19. Kommunen vil vurdere ulike strategier for arealet, 

Næringstoppen, gjennom prosessen med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen 

reduserer arealet av BFR 27. Vi flytter oss ut av hensynssonen for reindrift og de bratteste partiene. I 

planbestemmelsene stilles det krav til felles reguleringsplan for BFR 03 og BFR 27. 



 

Forslag til redusert areal, BFR 27. BFT 19 tas ut av arealplan for å vurderes på et senere 

tidspunkt. 

 

 

BFR 14 – Honka 
Vurdering i forbindelse med innsigelsesbehandling presentert Formannskapet 12.09.18 

Fritidsbebyggelse i Honka har vært et ønske fra flere innbyggere og ble tatt inn i plan på grunn av ønske 

om etablering av fjellnære fritidsboliger i tilknytning til eksisterende snøscooterløype. Den tids valg av 

plassering kom blant annet av innspillshavernes tilhørighet til området og mulighet for plassering på 

kommunal eiendom. Kommunen har per i dag ingen avsatte arealer til fritidsbebyggelse som er fjellnære 

og samtidig ligger i tilknytning til scooterløype. 

Tiltaket slik det er plassert i dag vil ha stor innvirkning på inngrepsfrie naturområder, da slikt areal vil 

reduseres med en kilometer. Tiltaket ligger også inne i verneplan for vassdrag for Badderelva. Økt 

aktivitet, generert av fritidsboligene, vil føre til økte forstyrrelser i omkringliggende områder. Hyttefeltet 

er plassert i et område som er avsatt som vår og sommerbeiteområde og presser opp mot andre viktige 

reinbeiteområder (flyttlei like nord for planlagt felt benyttes av flere distrikter). Tiltaket vil dermed ha 

betydelig negativ effekt på reindriften. Feltet følger heller ikke kommunens egen strategi om 

kjerneområder for fritidsbebyggelse.  

 

Etter møtet med fylkesmannen 29.06.18 ble to strategier utarbeidet av administrasjon vurdert og 

presentert innspillshaverne 30.08.18: 



o Opprettholde plassering av Honka hyttefelt, med redusert areal og tak for antall hytter (svært 

få) i bestemmelsene. 

o Trekke området fra arealplan.  Kjøre prosess i ettertid der alternative plasseringer blir belyst og 

vurdert. En slikt prosess bør sees i sammenheng med opprettelse og fastsettelse av scooterløyper 

i kommunen og ha forankring i kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil da settes i gang på et 

senere tidspunkt. 

For å imøtekomme innspillshaverne og igjen få deres innspill og vurderinger i saken inviterte kommunen 

til et dialogmøte 30.08.18. I dialogmøtet med innspillshaverne kom det frem at de fortsatt ønsker et 

tilbud for fritidsbebyggelse i tilknytning til fjell og scooterløype da dette er et tilbud som mangler i 

kommunen. En slik mulighet burde være tilgjengelig også for flere av kommunens innbyggere. På 

spørsmål om de er tilbøyelige til å se på andre løsninger og plasseringer er svaret ja. Grunneier sør for 

elva opplyser om at de ikke ønsker etablering av hyttefelt på egen eiendom. 

Administrasjon er enig i at man burde se på muligheten for å etablere et tilbud om et fjellnært hyttefelt 

i tilknytning til scooterløyper, men Honka hyttefelt slik det er plassert i dag er ikke gunstig. Ut over det 

som tidligere er vurdert er arealet lite og terrenget legger opp til svært få hytter (under 10 hytter), noe 

som gjør dette til et tilbud svært få vil nyte godt av. Det viser seg at dagens plassering ligger på Statskog 

grunn, med noe usikkerhet tilknyttet eiendomsgrenser. Etablering av Honka kunne måtte kreve 

avbøtende tiltak som fjerning av hyttefeltet Jenshumpen som ligger vest for Honka feltet. Ny prosess vil 

kunne gi en bredere medvirkning slik at kommunen kan kartlegge det reelle behovet for et slik tilbud, 

samtidig som alternative plasseringer kan blir belyst og vurdert. En slik prosess bør sees i sammenheng 

med opprettelse og fastsettelse av scooterløyper i kommunen og ha forankring i kommuneplanens 

samfunnsdel. 

Med bakgrunn i dialogmøter og vurderinger burde området nå trekkes fra arealplan.  Kjør en prosess i 

ettertid der alternative plasseringer blir belyst og vurdert. En slik prosess skal sees i sammenheng med 

opprettelse og fastsettelse av scooterløyper i kommunen og ha forankring i kommuneplanens 

samfunnsdel. Dette vil da settes i gang på et senere tidspunkt. 

Administrasjonssjefens innstilling: I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal 

følgende endringer gjennomføres. 

o Ta ut av arealplan: BFR 14 Honka – Fritids- og turistformål 

Formannskapet 12.09.18: Endringsforslag fra SV/H/AP/SP. Planutvalget opprettholder plassering av 

Honka hyttefelt med redusert areal og tak for antall hytter.  

Endringsforslaget er vedtatt i Formannskapet 12.09.18. 

Befaring 21.09.18: Etter formannskapsmøtet 12.09,18 ble det gjennomført en befaring i området. Målet 

med befaringen var å avgrense arealet, vurdere mulig plassering og antall hytter. 



 

Panoramabilde over området sett ut dalen (sett mot vest). Badderelva til venstre i bildet og uttørkede tjern til høyre. Det 
er sletten midt i bildet som blir nytt forslag til plassering. 

 

Gult felt er arealavgrensingen frem til nå. Blått felt er forslag til ny avgrensing. 

 

Forslag til arealavgrensing for Honka hyttefelt (bildet er tatt fra Nord nord-vest). På sørsiden av elva, vis-a-vie Honka 
hyttefelt, er det i dag en hytte. 

Et potensielt hyttefelt vil ikke bli synlig i terrenget på tur opp dalen. 



 

Veien opp dalen går på høyresiden av Badderelva. Feltet ligger rett bak kollen på venstresiden av elva og vil ikke være 
synlig før den rundes legger opp (bildet er tatt vest for feltet). 

 

Konklusjon: Kommunen opprettholder arealet BFR 14 – Honka, men reduserer arealet og setter krav 

til antall hytter. Arealet er betraktelig redusert, fra 40, 6 dekar til ca. 13 dekar. Det settes et tak på 8 

hytter plassert i et type hyttetun. Planbestemmelsene blir endret med krav. 

Kommunen kan vurdere avbøtende tiltak som for eksempel å fjerne hyttefeltet Jenshumpen, et areal på 

401 dekar. 

 

Plassering av Jenshumpen og Honka hyttefelt. Det foreslås som avbøtende tiltak å fjerne Jenshumpen hyttefelt til fordel 
for et redusert Honka hyttefelt. 

 

BKB 03 – Navit 
Dialogmøtet 29.06.18: Fylkesmannen trekker innsigelsen på dette området. 

 



BRU 15 – Jøkelfjord 
Dialogmøtet 29.06.18: Fylkesmannen trekker innsigelsen på dette området dersom kommunen legger 

føringer inn i bestemmelsene slik at hensynet til reindrifta blir ivaretatt. 

Gjennom reguleringsplan for området vil det avklares nødvendige tiltak slik at driften ikke skal medføre 

urimelig store ulemper for annen næring, herunder reindrift. Det skal også vurderes nødvendige tiltak 

som at driftsplan tar hensyn til periode for reinflytting og eventuelt sikringstiltak (for eksempel 

ledegjerde forbi dagbruddet). Område for råstoffutvinning er avgrenset mot kraftlinjene. Her er det 

naturlig at det ikke vil være drift nært og opp under denne traséen. Gjennom reguleringsarbeidet vil 

tydelig avgrensing bestemmes og kartfestes. 

Gjennom de endringer som nå er tilført planbestemmelsene vurderer kommunen reindriften som godt 

sikret.  

 

4.6 Løsning av innsigelser - Fylkesmannens uttalelse til 2. gangs høring av 

kommuneplanens arealdel 
 
Fylkesmannen i Troms viser til henvendelse fra Kvænangen kommune datert den 24.09.18 med 

kommunens forslag til løsning av innsigelser til kommuneplanens arealdel for 2. gangs høring. 

Kommuneplanens arealdel for Kvænangen var lagt ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn i februar 

2018.  

Fylkesmannen avga sin uttalelse i brev datert den 16.02.18:  

 Innsigelsene til områdene BFT09, BFT12, VS11 og BFT13, reist ved 1. gangs høring, frafalles.  

 Innsigelse reises til områdene BRU15, BFR24, BFT17, BFR27, BFT19, BKB03, BKB02, BFR14.  

I brev datert den 31.05.18 opplyser Kvænangen kommune at innsigelse for områdene BFR24 

Perten/Storbukta, BFT17 Skalsa og BKB 02 Gildetun etterkommes og kommunen endrer arealplanen i 

samsvar med Fylkesmannens uttalelse. 

Kommunen opprettholder områdene BRU15 Jøkelfjord. BFR27 og BFT19 Mikaltind, BKB03 Naviteidet 

og BFR14 Honka.  

Disse fem områdene ble drøftet i et møte mellom Kvænangen kommune og Fylkesmannen den 

29.06.18. Kvænangen kommune ønsket å vurdere formålene ytterligere og legger nå fram sin endelige 

vurdering i brev datert den 24.09.18.  

 

 



BRU15 Jøkelfjord:  

Kommunen opprettholder området og opplyser at dette er den mest hensiktsmessige lokaliteten for 

grustak i denne delen av kommunen. Det er vanskelig å finne andre lokaliteter med samme egnede 

beliggenhet for fremtidig utbygging i denne delen av kommunen. 

Kommunens løsningsforslag med å redusere området for råstoffutvinning kan aksepteres etter en 

samlet vurdering av kommunens behov for grus i kombinasjon med driftskrav for reindriften.  

Det er sentralt at uttaket ikke stenger flytteleia og at senere virksomhet i massetaket tar hensyn til 

reindriftens flyttinger. Fylkesmannen erfarer at slike driftsvilkår er satt i andre kommuner med godt 

resultat.  

Øvre grense for et uttak er satt ved kraftlinjen. Reguleringsplanen må lages i samsvar med denne 

avgrensingen, og det må innarbeide vilkår om drift av grustaket som tar hensyn til reindriftens 

flyttinger. En reguleringsplan må lages før drift i uttaket tillates.  

BKB03 Naviteidet: 

Kommunen opprettholder området for å gi campingplassen utvidelsesmuligheter.  

Fylkesmannen frafaller innsigelsen under forutsetning av at tiltaket flyttes nærmere den etablerte 

bebyggelsen i slik det ble lagt fram i møtet den 29.06.18, jfr kommunens notat om BKB03, side 17.  

BFT19 Mikaltinden: 

Kvænangen kommunen tar innsigelsen til følge og tar området ut av arealplanen.  

Området vil stenge en flyttlei, og være til vesentlig ulempe for reindriften. 

BFR27 Mikkaltinden:  

Kommunen opprettholder formålet men redusere områdets størrelse for å unngå å komme i konflikt 

med flyttlei ved Milkaltinden.  

Arealet reduseres slik at øvre grense for området er sammenfallende med grensen for flyttvei over 

Mikaltinden. Det skal lages en reguleringsplan og det vil da være naturlig å legge inn en buffersone 

mellom hyttene og flyttveien. Det må lages reguleringsplaner før utbygginger tillates i BFR 27 og BFR 

03. Reguleringsplanarbeidet bør skje samtidig slik at utbyggingsmønsteret kan tilpasses alle 

interessene i området. 

 

  



BFR 14 Honka:  

Kommunen opprettholder lokaliteten men redusere arealet fra 40 da til ca 13 da. Det øvre antall hytter 

settes til 8 hytter. Lokalt er det et sterkt ønske å få et hyttefelt i tilknytning til snøscooterløypa.  

Etter en samlet vurdering av reindriftsinteressene, kommunens løsningsforslag og vektlegging av det 

kommunale selvstyret, finner Fylkesmannen at innsigelsen kan frafalles. Dette forutsetter at feltet 

reduseres til 13 da og at det maksimale antall hytter settes til 8.  

Kommunen foreslår at hyttene bygges samlet i tun, og Fylkesmannen støtter denne 

utbyggingsmodellen. Dette må legges til grunn når det skal utarbeides en reguleringsplan for feltet. 

Utbygginger bør ikke tillates før en reguleringsplan er ferdig. 

Planbestemmelser:  

Kommunen har oppdatert og endret bestemmelsene i samsvar med Fylkesmannens uttalelse.  

Etter Fylkesmannen vurdering, foreligger det nå et grunnlag for Kvænangen kommune å fatte vedtak 

om godkjenning av kommuneplanens arealdel. 

4.7 Konklusjon av innsigelsesbehandlingen etter 2. gangs høring 
Fylkesmannen frafaller innsigelser til følgende områder reist ved 1. gangs høring: 

o BFT 09, Løkvik 

o BFT 12, Toppelbukt 

o VS 11, Toppelbukt 

o BFT 13, Navit 

Innsigelsesprosessen - Følgende areal opprettholdes (noen med endringer): 

o BFR 27, Mikkaltinden 

o BKB 03, Navit 

o BKB 02, Gildetun 

o BFR 14, Honka 

o BRU 15, Jøkelfjord  

o Planbestemmelsene (er justert i henhold til endringen) 

Innsigelsesprosessen - Følgende areal er tatt ut gjennom innsigelsesprosessen: 

o BFR 24, Perten 

o BFT 17, Skalsa  

o BFT 19, Mikkaltinden 



5. Konklusjon 
Etter 2. gangs høring av arealplan og gjennom merknads- og innsigelsesbehandling foreligger det nå 

grunnlag for å fatte vedtak om godkjenning av kommuneplanens arealdel. 
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 Kvænangen kommunestyre  

 

Rebudsjettering investeringer 2018 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 47 
 
Vedlegg 
1 Budsjettskjema 2A og 2B 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Forslag til rebudsjettering investeringer 2018 jfr vedlagt skjema 2A og 2B vedtas. Lånebehovet 
fastsettes til 31 000 000,-. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Investeringsbudsjettet er ettårig, og årsavhengig. Dette gjelder også bevilgningene slik de er 
fordelt i budsjettskjema 2B. Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger og vedta 
finansiering. Investeringsbudsjettet skal da reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til 
balanse og realisme. Det må derfor foretas nødvendige endringer i budsjettet gjennom året, også 
når avvik skyldes tidsforskyvelser i prosjekter. 
 
Ansvar 185 
Årets kjøp av andeler i KLP er på 576 000,-. Finansieres i sin helhet med overføring av 
kjøpesummen fra drift. 
 
Ansvar 371 
Forprosjekt nytt helsehus budsjettert med 700 000,-. Dette prosjektet er av ulike årsaker blitt 
forsinket og faller ut i sin helhet i 2018. Prosjektet søkes finansiert i budsjettet for 2019. 
 



Sansehage Gargo budsjettert med 100 000,-. Dette prosjektet har dessverre også blitt veldig 
forsinket og faller ut i sin helhet i 2018. Dette prosjektet vil bli tatt inn som en del av 
forprosjektet med nytt helsehus hvor sansehage kan planlegges i tilknytning med dette. 
 
Ansvar 620 Vannverk 
Tiltaksplan for vannverk har det siste året kun blitt gjennomført med et lite prosjekt med 
digitalisering av vannledningene. Da dette prosjektet har blitt nedskalert har dette på grunn av 
beløpets størrelse blitt overført til driftsregnskapet. Budsjettert beløp for 2018 med 250 000,- 
faller derfor ut i sin helhet. 
 
Ansvar 680 Kommunale veier 
Avslutning av adresseprosjektet i kommunen med 25 000,- er nå avsluttet og midlene vil i løpet 
av året bli benyttet i sin helhet. 
 
Ansvar 684 Burfjord kommunale veier 
Gatelys nye veier i Burfjord med 150 000,- vil bli avsluttet i løpet av året og midlene vil i løpet 
av året bli benyttet i sin helhet. 
 
Ansvar 689 Egenandel Stajordveien 
Budsjettert med 500 000,- fra disposisjonsfond som en kommunal egenandel for at 
fylkeskommunen skal prioritere asfaltering av denne. Fylkeskommunen har ikke prioritert denne 
veien og midlene vil ikke bli benyttet. 
 
Ansvar 7xx Oppussing av kommunale bygg og boliger 
Kommunestyret bevilget 800 000,- fra disposisjonsfond til utbedring av kommunale bygg og 
boliger. Benyttet til renovering av legekontor, ventilasjon og varme på Gargo, utbedring av 
eldreboliger/omsorgsboliger, nytt tak på utleiebygg, renovering av kantine/kommunestyresal. 
Midlene vil i løpet av året bli benyttet i sin helhet. 
 
Ansvar 7xx Innkjøp av gulvvaskemaskiner renhold 
Innkjøp av gulvvaskemaskiner med 50 000,- er gjennomført i sin helhet. 
 
Ansvar 760 Industrikai 
Flytting av kran på kaia og installasjon av ekstra strømuttak bevilget med 100 000,- med midler 
fra disposisjonsfond. 
Krana er nå flyttet slik det var forventet. Dette ble noe billigere enn antatt og kommer på 
60 000,-. Pris på installasjon av ekstra strømuttak er imidlertid dyrere enn antatt og det holder 
ikke med den resterende bevilgningen og dette er derfor satt på vent. 
 
Ansvar 710 ny Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Årets bevilgning er på 30 000 000,- men årets finansieringsbehov vil være på 40 000 000,-. Med 
ubrukte lånemidler fra i fjor har vi nødvendig finansiering for å finansiere prosjektet. 
 
Ansvar 920 Formidlingslån 
Kommunen fører utlån av formidlingslån fra Husbanken i investeringsregnskapet. Her var 
opprinnelig budsjettert med for høye avdrag delvis finansiert ved bruk av bundet 
investeringsfond. Dette foreslås regulert med 2 500 000,- for å komme nærmere regnskapsførte 
avdrag og reelt bruk av bundet investeringsfond. 
Det er i 2018 gjennom tvangssalg realisert tap på utlån hvor kommunens andel av tap vil bli 
finansiert ved bruk av tapsfond avsatt i tidligere år. Dette vil bli redegjort for nærmere i 
årsregnskapet. 



Vurdering 
 
Pågående prosjekter er gjennomgått med prosjektansvarlige og på denne bakgrunn er 
budsjettskjema 2A og 2B satt opp med forventede ferdigstilte prosjekter og finansieringsbehov 
som gir grunnlag for et reelt finansieringsbehov på 41 085 000,-. 
 
Utbedring av kommunale bygg og eiendommer med 800 000,- og flytting av kaikran med 
60 000,- finansieres i sin helhet slik kommunestyret har vedtatt med bruk av tidligere års 
overskudd avsatt til disposisjonsfond. 
 
Resten finansieres med at årets opprinnelige låneopptak på 31 000 000,- gjennomføres slik 
planlagt og restbeløpet med 9 225 000,- finansieres med ubrukte lånemidler fra tidligere års 
låneopptak. 
 
 



Budsjettskjema 2A - Investering
Beløp i kroner

Budsjett 2018 Reguleringer

Regulert 

budsjett 2018

Finansieringsbehov

Investeringer i anleggsmidler 32 675 000 8 410 000 41 085 000

Utlån og forskutteringer 5 000 000 10 135 000 15 135 000

Kjøp av aksjer og andeler 0 576 000 576 000

Avdrag på lån 10 000 000 -2 500 000 7 500 000

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0

Avsetninger 0 0 0

Årets finansieringsbehov 47 675 000 16 621 000 64 296 000

Ekstern finansiering

Bruk av lånemidler -36 118 750 -9 106 250 -45 225 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0

Tilskudd til investeringer 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 0 -10 135 000 -10 135 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -3 700 000 0 -3 700 000

Andre inntekter 0 0 0

Sum ekstern finansiering -39 818 750 -19 241 250 -59 060 000

Intern finansiering

Overført fra driftsregnskapet 0 -576 000 -576 000

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Bruk av avsetninger -7 856 250 3 196 250 -4 660 000

Sum finansiering -47 675 000 -16 621 000 -64 296 000

Udekket/udisponert 0 0 0

Budsjettskjema 2B - per område
Beløp i kroner

Budsjett 2018 Reguleringer

Regulert 

budsjett 2018

Vannverk 250 000 -250 000 0

Adresseprosjektet 25 000 0 25 000

Egenandel Stajordveien 500 000 -500 000 0

Ny skolefløy/ombygging skole 30 000 000 10 000 000 40 000 000

Investeringer renhold 50 000 0 50 000

Fra tidl. Års oversk. Oppgrad. Komm. Bygg 800 000 0 800 000

Gatelys i Burfjord 150 000 0 150 000

Sansehage Gargo 100 000 -100 000 0

Nytt helsehus 700 000 -700 000 0

Kai Burfjord 100 000 -40 000 60 000

Sum investeringer i anleggsmidler 32 675 000 8 410 000 41 085 000

Kontrollsum 0 0 0
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Saken utsettes. 
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Saken utsettes. 
 
 
 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.11.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert og den utsettes. 
Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 
 
Kommuneloven §§ 44 – 47.   

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.  
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 

3 c) bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for 
petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatte-loven 
§§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. Eskl. 
§ 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i 
kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. Esktl. § 10. 
Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per år.  

3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.  
4. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2019.  
5. Feiegebyret settes til 373,- + mva.  
6. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS 

med renovasjonsgebyr til forbruker 2019.  
7. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 4 % for å dekke etterdrift 

på Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 
belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. 

8. Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-22, budsjettskjema 1A og 1B.  

9. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette 
gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.  

10. Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-2022, budsjettskjema 2A.  

11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 44 400 000,- i 2019.  
12. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2019 på til sammen kroner 

34 400 000,-.  
Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer: 44 400 000,- Startlån, Husbanken: 10 000 
000,-.  
 

 

Saksopplysninger 
INNLEDNING 
I flere år har vi slitt med for høye driftsutgifter i forhold til de faste inntektene og 2019 blir også 
et utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det ventes reell nedgang i 
inntektene samtidig som investeringer i skolebygg og flerbrukshall gir økte utgifter til renter og 
avdrag.  Det har vist seg vanskelig å gjøre reelle og varige nedtrekk i det høye driftsnivået. Det 
kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i årene som kommer.  



Kommunens gjeld er beregnet å øke med om lag 34,4 millioner kroner ved låneopptak i 2019 til 
ferdigstillelse av prosjektet Kvænangen b&u-skole, flerbrukshallen og tilhørende 
inventar/uteområde. 
Innbyggertallet holder seg fortsatt ganske stabilt. I og med at vi har svakere befolknings-
utvikling enn landsgjennomsnittet vil rammeoverføringene bli for lave til å dekke den generelle 
lønns- og prisstigningen. Sammensetningen av befolkningen endrer seg i retning av færre barn 
og unge, færre voksne og flere eldre.  
Det er gjort endring av grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk. Endringen 
vil neppe bli så stor hos oss. Det blir retaksering i 2019 samt at vi kommer til å få eiendomsskatt 
på master ifm med den nye 420 kV-linja som bygges.  
Det gjøres ingen avsetning til disposisjonsfond og det foreslås ingen bevilgning til reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
Det foreslås ikke innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer før for skatteåret 
2020. Ettersom laveste sats på 2 promille skal benyttes første år, gir dette en begrenset inntekt i 
2020. I 2020 er det også ført en engangsutgift på 500 000 kroner til takserings- og 
tilretteleggingsarbeidet som den nye skatten i så fall vil medføre. I påfølgende år foreslås det 
gradvis opptrapping til maksimal sats på 5 promille. 
INVESTERINGSBUDSJETT 
Forslaget til investeringsbudsjett ligger ved og legger opp til tiltak for til sammen 34,4 millioner 
kroner.  
Det aller meste av midlene går til ferdigstillelse av Kvænangen b&u-skole, flerbrukshallen og 
tilhørende inventar/uteområde.  
Vi går videre med planene om nytt helsehus som skal gi et mer samlet og bedre integrert tilbud 
til brukerne og samtidig legge til rette for mer samordnet drift. Prosjektet er lagt inn i dette 
budsjettforslaget. Det er gode ordninger for statlige tilskudd som kan redusere kommunens 
finansieringsandel betydelig.  
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 
Analyse og kvalitetssikring av tall  
En viktig problemstilling å ta tak i er at det i alle år har kommet prognose på sommeren i forkant 
om at nå må det gjøres store kutt. Så kommer et budsjett som langt fra tar med alt dette, videre 
går året uten at flere av tiltakene blir gjennomført og til slutt går vi med overskudd allikevel. 
Sommeren 2016 var prognosen at vi måtte redusere med kr 8,3 millioner i 2017. Vi fikk i havn 
et budsjett med valgte driftstiltak på kr 3,3 mill. Flere av tiltakene ble ikke gjennomført. Av 
positive avvik det året var pensjon overbudsjettert med kr 2,3 millioner og vi fikk kr 1,6 
millioner mer i skatt/ramme og fra IMDI. Vi hadde også noen vakante stillinger og la ned 
Kjækan skole. Året endte med et overskudd på kr 2 millioner. Kjøp av tjenester (særlig 
sykepleie) har blitt en stor utgiftspost. Alta kommune sier de opplever litt av det samme, men 
ikke så stort forholdsmessig avvik som hos oss. Hos dem er det stort sett økt skatteinngang som 
har gitt tallene en positiv endring på slutten av året.  
Innhold konsekvensjustert budsjett 
For budsjettåret 2019 er det anslått inntekter på til sammen ca 188 millioner kroner. Konse-
kvensjustering av utgiftene innebærer en ren framskriving av driftsnivået fra 2018 til 2019 med 
tillegg for endringer i driften; endringer etter myndighetskrav og pålegg, gamle feil som må 
rettes opp, manglende inntekter, vedtak som ikke er oppfylt, o.a. og gir et omstillingskrav på om 
lag 4,4 millioner kroner. Dette må tas inn gjennom reduksjoner i driften.  



For budsjett 2019 er det gjort svært optimistiske anslag. Ved utfylling av konsekvensjustert 
budsjett var innsparingsbehovet oppe i hele kr 11-12 millioner. Ved svært optimistiske anslag 
har vi klart å redusere innsparingsbehovet til kr 4,4 millioner. Selv dette synes å være i overkant 
i forhold til hva vi historisk sett har måttet spare for å få overskudd på budsjettene (se den 
forenklede analysen av 2017). Av større poster som gjør det mer kostbart å drive i 2019 enn i 
2018 er lønnsøkning på kr 2,7 millioner, tilskudd til VTA-plasser, regionråd og Halti 
Kvenkultur flyttes fra næringsfond til drift kr 0,85 millioner, økte renter og avdrag på kr 1,5 
millioner, feilbudsjettering vann og avløp på kr 0,9 millioner og redusert introduksjonstilskudd 
fra IMDI på 2,3 millioner (0,8 for 2018 og ytterligere 1,5 for 2019).  
Dette medfører at anslaget for budsjettet blir veldig optimistisk. Dersom andre faktorer går mot 
oss (f.eks at generell nedgang i norsk økonomi medfører lavere skatteinngang eller andre 
uforutsette ting dukker opp), så vil vi ikke får de forventede inntektene og driften må reduseres 
ytterligere. 
TILTAK FOR Å REDUSERE DRIFTEN 
Differanse mellom konsekvensjustert budsjett og rammen for 2019 er kr 4 477 997. Når man 
skal ta ned så store beløp er det lite å hente ut over å redusere bemanningen. Vi har mange små 
enheter i kommunen med spesialisering der kun 1-2 personer tar seg av alt inne området, som 
f.eks ergoterapi, fysioterapi, bibliotek, kulturskole og de enkelte fagfeltene på NUT. Vi 
fokuserte derfor på de største enhetene og legger opp til å ta de største kuttene der – der kan man 
hente ut effekter ved å drive tjenesten annerledes. Av de 4 store enhetene foreslår vi ikke 
reduksjoner i barnehagen fordi de ligger omtrent på den nye bemanningsnormen som nettopp 
ble innført. Ellers er det lagt opp til store kutt ved Kvænangen b&u-skole, Gargo sykehjem og 
TU.  
Følgende tiltak foreslås:  

 Kvænangen b&u-skole. Viser til etatsleder oppvekst og kultur sin beregning med 
nedtrekk på 2,9 årsverk lærer og 3,5 årsverk assistent. I administrasjonssjefens forslag er 
kuttet redusert fra kr 3,2 millioner til kr 2,3 millioner. I tillegg til reduksjon i 
bemanningen fra 01.08.19 krever dette stram styring og streng vurdering mtp inntak av 
vikarer i vårhalvåret 2019. Rektor antyder selv at driften kan reduseres en del fra høsten 
2019, men ikke med så mye som etatsleder har satt opp. Et stort kutt her bygger også på 
vurderingene fra Veilederkorpset som påpeker at Kvænangen har høy ressursbruk i 
skolen.  

 Gargo sykehjem. Viser til vurderinger i budsjettnotatet fra etatsleder helse og omsorg.  

 TU. Viser til RO-rapporten som ble lagt fram for kommunestyret den 31.10.18. Den 
påpeker bl.a at tjenestene kan utføres mer ressurseffektivt enn nå. Den sier dog at du må 
ha en styrking i starten for å få denne effekten, men på sikt (hele 2019 sett under ett) bør 
man kunne hente inn gevinst av denne.  

 Øvrige kuttforslag: 
o Sparing sentraladministrasjonen. Kr 135 000 tas ved å redusere de 4 postene som er 

reservert til opplæring, flytteutgifter, erkjentlighetsgaver og stillingsannonser. 
Opplæringspotten kan reduseres til kr 200 000 og kombineres med søknader om 
ekstern finansiering.  

o Voksenopplæringen, reduksjon 1 årsverk fra 01.08.19. Det ble egentlig vedtatt en 
reduksjon ned til 1 årsverk allerede i 2018. Det ble ikke gjennomført fordi ved en feil 
i budsjettet så kunne man redusere med det vedtatte kr-beløpet og allikevel fortsette 
med 2 årsverk. Nå har utviklingen vært slik at det for tiden er behov for disse 
årsverkene der i og med at flere av elevene trenger mer opplæring enn det vi regnet 
med. Vi regner dog med at mye av dette kan være avsluttet neste sommer slik at det er 



greit å fortsette med kun ett årsverk. Vi håper også at det fra neste høst kan være felles 
rektor for Kvbu og VO.  

o Redusert lønn renhold på Kommunehuset. Ved en glipp har en tidligere stilling blitt 
liggende igjen. Reduksjonen innebærer derfor ingen avgang og er kun en oppretting 
av feil i budsjettet.  

o Salg av Kjækan skole. Vi har relativt høye driftskostnader på et bygg vi ikke lenger 
trenger til kommunal drift.  

 Økning av driften: 
o Oppvekst og kulturkonsulent. 50 % av lønnsmidlene ligger allerede inne i budsjettet 

og vi trenger kun å opprette den resterende delen. Viser til etatsleder oppvekst og 
kultur sin vurdering av behov for oppvekstrådgiver, kultur, idretts og fritidskonsulent. 
Både under forrige etatsleder og nåværende har det vært mangel på en konsulent som 
kan saksbehandle alle sakene på dette feltet. Det er ikke rom for at etatsleder skal ta 
alt dette.  

o Øke stilling som næringskonsulent fra 50 % til 100 %. Næringskonsulent har fram til 
nå kun hatt 50 % fast stilling i kommunen, mens resten har vært lønnet over 
prosjekter. Etter at småkommuneprosjektet ble avsluttet er det ikke flere aktuelle, 
større prosjekter å kombinere dette med. Næringskonsulent har den siste tiden jobbet 
mye på plansiden. Etter at omstillingsprosjektet nå tar mye av arbeidet med støtte til- 
og utviklingen av lokalt næringsliv er det mer aktuelt å legge flere planoppgaver til 
denne stillingen. I og med at vi er så mye på etterskudd som vi er med planer er det en 
riktig dreining.  

o Organisasjonsgjennomgang. Viser til beskrivelsen under avsnittet om utfordringer.  
o Utredning av oppvekstsenter. Viser til kommunestyrets vedtak den 26.04.17 i sak 

25/17 der det bl.a ble vedtatt at «… Administrasjonen bes utrede muligheten for et 
oppvekstsenter i Badderen barnehage. Rapport legges fram for kommunestyret i juni. 
…». Bl.a pga skifte av etatsleder er det dessverre ikke gjort noe med denne saken før 
nå. Vi foreslår å sette av midler til å få utført denne utredningen.  

 Muligheter for økte inntekter. I anslaget for det konsekvensjusterte budsjettet er det gjort 
svært positive trekk vedrørende eksterne inntekter som skatteinngang, konse-sjonskraft, 
refusjoner og tilskudd. Når det gjelder lokale inntekter er det lite å hente på oppjustering 
av disse, med ett unntak – innføring av eiendomsskatt.  

For å komme i økonomisk balanse må det gjøres betydelige reduksjoner i driften. Forslaget 
innebærer færre stillinger, men vi håper at reduksjonene kan tas ved naturlig avgang eller at det 
kan gjøres omplasseringer. Videre må det tas hensyn til brukerrettigheter, lovkrav og de ansattes 
arbeidsmiljø. Forslaget vil ha konsekvenser for nivået på tjenestene som skal ytes fra 
kommunen.  

UTFORDRINGER 
Viser til årsmeldingen for 2017 der utfordringene videre er skissert. Det bør det framover legges 
vekt på følgende:  

 Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode 
planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med 
kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på 
framover og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer 
demokratisk medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å 
håpe at vi får de forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.  



 Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon, fokus 
på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale 
tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få 
ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. 
Beslutninger bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av 
fellestjenester og innen etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling 
og planlegging må styrkes. Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av 
dette.  

 Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne 
levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for 
sykepleiere og leger.  

 Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne 
i en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både 
fra oss selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.  

 Få på plass et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. 
Dette vil gi oss en god pekepinn nesten hele tiden på hvordan vi ligger an med driften. 
De nye tertialrapportene er en viktig brikke i dette. Dette må kobles videre sammen med 
en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer både bred 
medvirkning og god gjennomgang av sakene. 

 Omstillingsprosjektet er en positiv sak der vi får både inn kapital, samt kompetanse fra 
andre, i hvordan vi kan drive næringsutvikling som vil få positive ringvirkninger på 
befolknings- og samfunnsutviklingen.  

Det viktigste tiltaket for å få til dette er en organisasjonsgjennomgang. Svarene herfra vil danne 
grunnlag for modernisering, økt kvalitet og utvikling av tjenestene. Så langt ser vi disse 
konturene i organisasjonen:  

 TU. RO-rapporten som ble lagt fram for kommunestyret den 31.10.18 viser at det er 
behov for økt faglighet i tjenesten, de kan utføres mer ressurseffektivt enn nå og enheten 
bør organiseres på en annen måte.  

 Kvænangen b&u-skole. Rapporten fra Veilederkorpset august 2018 viser at skolen 
mangler overordnet planverk, system og rutiner for styring av skolen, det er lite endring 
og utvikling av skolen og det er høy ressursbruk. En nærmere gjennomgang av dette à-la 
det RO gjorde i TU vil nok gi oss et godt grunnlag for å få en bedre skole.  

 Helse og omsorg. Vi er en institusjonstung kommune og mer av tjenestene bør vris over 
til hjemmebasert omsorg, mer forebygging og tidlig innsats. Ved omlegging fra 
institusjon til hjemmesykepleie er det et problem at vi mangler heldøgns omsorgsboliger. 

 Sentraladministrasjonen. Det er uklar organisering av lønn-personal. Formelt sett er 
personalansvaret overført til etatslederne, men det er ikke laget ferdig noe system for 
hvem som gjør hva av alle de ulike oppgavene innen personal. Her må vi få på plass 
klare rutiner for hvem som gjør hva av etatsleder – enhetsleder – lønnsmedarbeider og 
den sentrale personalfunksjonen. Generelt sett bør vi få på plass effektiv delegering der 
flest mulig avgjørelser delegeres nedover i organisasjonen.  

OPPVEKST OG KULTUR: 
 
Viser til budsjettnotat fra etatsleder oppvekst og kultur. Administrasjonssjef har følgende 
merknader og endringer: 



 Ikke enig i etatsleders forslag om å legge ned etatslederstillingen. Dette er ikke heldig 
med tanke på at etaten (i likhet med kommunen for øvrig) mangler planer og styrings-
dokumenter, må jobbe mer med kvalitetsheving og utvikling av tjenesten og bli mer 
ressurseffektiv. På mange felt bruker vi mye ressurser uten å få tilsvarende god kvalitet. 
Slikt utviklingsarbeid må det jobbes mer med og da er etatsleder en sentral person.  

 Voksenopplæringen. Viser til forklaringen satt opp under gjennomgangen av kuttene. 
Videre er administrasjonssjef skeptisk til kjøp av tjenester hos andre når vi har relativt 
god kompetanse til å gjøre dette selv, vi sparer kun et ganske beskjedent beløp på dette 
og det er belastende på elevene med så lang reisevei.  

 BUFFF foreslås videreført slik den er i dag.  

 Det opprettes kun 50 % stilling på oppvekst og kulturkontoret. Av etatens behov for nye 
stillinger vurderes dette som det mest prekære.   

HELSE OG OMSORG: 
Viser til budsjettnotat fra etatsleder helse og omsorg.  
Administrasjonssjef synes at vi ut fra anbefalingen i RO-rapporten kan gjøre kutt i TU.  

NUT 
Viser til budsjettnotat fra etatsleder.  
Store deler av budsjettet er låst i forhold til fast eiendom og infrastruktur. Vann/avløp, 
forsikringer, strøm og avskrivninger. Driftskostnader som fordeler seg på nødvendig lovpålagt 
forvaltning, vedlikehold, materialer, redskaper, utstyr og andre driftsutgifter knyttet drift av 
infrastrukturen i kommunen.  
Med få ansatte er det få steder å gjøre kutt 
Vi kan få en innsparing på ca. 200 000, ved å selge Kjækan skole, eventuelt også selge 
kommunale utleieboliger. I dag er kommunale tomter gratis. Det bør vurderes å gjeninnføre salg 
av disse. Dette vil være inntekter som ikke kan gå inn i daglig drift.  
En større, fast del av husleieinntektene burde gå tilbake til boligdriften slik at vi fikk høynet 
standarden og få ledige boliger raskere ut i markedet igjen.  

ANDRE MOMENTER TIL BUDSJETTFORSLAGET:  

 Det er viktig at politikerne i sitt første møte den 7/11 prioriterer å gi signaler dersom de vil 
ha utredet andre forslag enn det vi har foreslått. Da rekker vi å saksbehandle og konse-
kvensvurdere dem.  

 Årlige merkostnader for renter og avdrag øker med kr 1,5 millioner f.o.m. 2019, med kr 0,75 
millioner for hver av dem.  

 Vi foreslår ikke innføring av eiendomsskatt i 2019, men fra 2020. Grunnen er bl.a fordi det 
ikke er valgår og vi trenger midler til nytt helsehus. Samtidig er gjelda allerede høy etter 
bygging av skole og flerbrukshall.  

 Det er viktig å få tak i søkbare midler til prosjekter mm slik vi har klart en del av i helse og 
omsorg. 

 Pga av den forkortede prosessen har det ikke blitt tid til å ta inn punktene fra ROS-analysen.  

 Bruk av advokatbistand er dyrt og bør vurderes kritisk.  

 Forslag til systemendringer i framtidige budsjett:  



o IT. Opprinnelig er det vedtatt at alt av kommunale IT-utgifter skal samles på ett ansvar, 
A123, mens interkommunale IT-utgifter er samlet på A124. I dag har dette blitt en hybrid 
der noe kjøpes inn på IT, og når det er tomt der så kjøpes det inn mer i enhetene. Dette bør 
det ryddes opp i, men det rekker vi ikke i år pga den forkortede budsjettprosessen.  En 
oppsplitting kan gjøres slik at kun felles/overordnet blir igjen på A123, mens 
mobiltelefoner, pc’er og elektroniske lærebøker tilhørende den enkelte enhet plasseres der. 
Det er mange momenter å ta hensyn til her, bl.a hvis det er utstyr til overs på en etat så kan 
det brukes på en annen etat dersom det hadde vært anskaffet på IT. Uansett må det bli slik 
at IT står for selve anskaffelsene.  

o Husleieinntekter. Her burde vi fått til et system der en fast andel av husleieinntektene 
settes av til et vedlikeholdsfond slik at vi raskt får alle ledige leiligheter opp i standard og 
får dem leid ut igjen. Vi taper fort mye penger dersom leiligheter blir stående tomme for 
lenge.  

o Opplæringsmidlene bør fordeles på alle enhetene. Da får man gjort avveininger i enheten 
om hva man kan prioritere – f.eks opplæring eller vikarinntak. Dette kombineres med 
enhetens kompetanseplan og det må for alle legges større vekt på å søke etter eksterne 
midler.  

o Folkehelseoversikten. For framtida bør denne brukes som grunnlag for budsjettarbeidet. 
Hovedutfordringene i denne oversikten skal gjenspeile satsingsområdene i budsjett og 
økonomiplan.   

Vedlegg: 

 Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2019 / økonomiplan 2020 – 2022, 

versjon pr 30.10.18. 

 Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2019 2019 / økonomiplan 2020 – 

2022, versjon pr 30.10.18.  

 Budsjettskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B.  

 Økonomisk oversikt drift.  

 Innspill og analyser fra etater og andre til budsjett og økonomiplan. 

 





























































































































































Notat — budsjettmøte i formannskapet den 07.11.18.

Generelle  saker

Selve saken døpes om til Økonomiplan 2019  ~  2022, med årsbudsjett for 2019.

Nytt tall grunnlag lages og benevnes Formannskapets foreløpig budsjettforslag pr 07.  J  1.18.

Spørsmål til budsjettet skal rettes til administrasjonssjef og svaret skal gå skriftlig til alle
formannskapsmedlemmene + gruppelederne i kommunestyret som ikke har fast plass i
formannskapet (Tryggve Enoksen og Aud Tove Tømmerbukt).

Oversikten over ikke-valgte tiltak er ryddet slik at ting der ikke «kolliderer» med valgte tiltak.

Budsjettdokumentet skal være et enhetlig dokument fra administrasjonssjef som gjenspeiler
dennes forslag. Det tas ikke ta inn innspill som delvis er uenige punktene i innstillingen. Vi
rekker ikke å endre dette for årets budsjett, men det blir slik i framtidige budsjettframlegg.

Budsjettvedtak for 2018 og videreføring av disse. Alle tiltakene er videreført, med unntak av:

w  Kr 800 000, kutt i sentraladministrasjonen. Kuttet var på kr 450 000 i 2018, men ble
dekket inn gjennom budsj ettrevisjonen i oktober. l konsekvensj ustert budsjett er kr
300 000 av dette beløpet i økonomiplanen tatt ned. Dette er tenkt dekket ved at det kan
komme reduksjoner på slutten av året i kjølvannet av organisasjons gjennomgangen, eller
at det kan bli vakanse i administrasjonssjefstillingen en lengre periode pâ starten av året.

0  Kr 300 000, full refusjon bamehagebam. Reforhandling av avtaler med Alta kommune er
ikke gjennomført og beløpet ligger ikke inne. Vi legger vi fram egen sak til
kommunestyret 19.12.18 om dette.

0  Alle reduksjonene vedrørende Kvbu ligger inne, samt at dette må ses i sammenheng med
nye store reduksjonene på samme enhet for 2019.

I  Kr 230 000 (kr 460 000 videre i økonomiplanperioden) og 1 årsverk på Voksenopp-
læringen. Her ble kun beløpet redusert, mens bemanningen ble beholdt videre fordi det
fortsatt var innen den reduserte budsjettrammen. Dette er videreført men må ses i

sammenheng med nye reduksjoner for enheten.

w  Kr 50 000 til eldrevaktmester er ikke videreført. Det ble ikke kjøpt inn noen tjenester i
201 8.

-  Kr 100 000 Nord-Norge permisjon. Det er ikke egen post for dette, og det er ikke rom
innenfor lønnsbudsjettet til et slikt kutt dersom alle legestillingene skal være besatt.

Praktiseringen av dette er strammet inn slik at forholdsmessig uttak ikke lenger gjøres. I
både 2017 og 2018 ble det utbetalt kr 0,- til vikarer ifm Nord-Norge pennisjoner (det ble
avviklet til sammen 23 uker for 2 personeri 2017, men uten vikarinntak, ingen ukeri
2018). Det tas normalt ikke inn vikar for lege i Nord-Norge permisjon dersom alle
stillingene er besatt.

o  Kr 260 000 bakvakt lege som reduksjon av totalt lagt inn med kr 800 000. I og med at hele
ordningen ble utsatt ble beløpet gjennom 2 andre vedtak omdisponert med kr 350 000 til

økt legelønn (kommunestyrevedtak om legelønn 20.12.17, opprinnelig økning med kr
350 000 som tas innen etatens ramme) og kr 200 000 (men beløpet ikke spesifisert i
kommunestyrevedtaket) til psykologstilling. For 2019 er psykologstillingen lagt inn som
nytt tiltak. Høyere legelønn er videreført f.o.m. 2019 og bakvakt er videreført fom. 2020
i budsjettforslaget.

0  Alle kuttene på Gargo er videreført, men må ses i sammenheng med nye kutt på samme
enhet.

0  Kr 200 000 TU er ikke videreført pga at det ikke lot seg gjennomføre i 2018.



o  Kr 40 000, nedtrekk sommervedlikehold veg er ikke videreført. Kostnader  i  forbindelse
med innleid vedlikehold, for å opprettholde en minimumsstandard er for stor sett i forhold
til budsjett.

-  Kr 109 419, nedtrekk vintervedlikehold av veg er ikke videreført. Stor indeksregulering
og underbudsj ettering. Ikke justert etter nye anbud.

I  Kr 20 000, nytt gebyrregulativ. Økt inntekt ikke videreført. Nedgang i  antall søknader.

Kr 900000, feilbudsjettering vann/avløp er rettet opp i budsjettversjonen for 2019.

Budsjett barnevern. Etter samtale med barnevemsleder er det greit med kun videreføring av
dagens budsjett, det er ikke behov for noen økning. Det er positiv utvikling innen disse
tjenestene, bl.a med at barn under omsorg er tilbakeført. Økte utgifter til akuttberedskap tas
også innen eksisterende ramme.

Organisasjons gjennomgang. Saken legges fram til politisk behandling for mandat mm før
iverksetting.

Reserverte tilleggsbevilgninger. Det settes av kr 250 025 til dette.

Kommunens disposisjonsfond er pr 07.11.18 på kr 28,9 millioner kroner (inkl hele Havbruks-
fondet).

Det søkes om tippemidler til flerbrukshallen. Vi ligger godt an til å få det, anslagsvis kr 15
millioner.

F ormarmskapsvedtak om støtte til utegruppe bamehage som ble utsatt ifm med at det skal tas
som del av budsjettet, er satt inn som ikke-valgt tiltak på investering.

Gjennomgang av avtaler. Må ha jevnlig påtrykk på at vi følger opp dette. Særlig på  IT  har det
vært en del avtaler som har vedvart etter at det ikke lenger var behov for dem, men alle der er
nå sagt opp.

Lønns- og prisvekst. Tallene i økonomiplanen, særlig for de 2 siste årene, er usikre anslag. Vi
må i framtidige budsjetter prøve å få mer sikre tall. I alle fall ikke sette opp helt usikre tall kun
for å saldere planen.

Sentraladministrasjon

Lånebelastiiitia og bruk av Startlån. Totalt 86 millioner i Startlån nå. Fram til nå har dette vært
et godt boligpolitisk middel for å hjelpe folk til å få egen bolig. Vi har mer utstrakt bruk av
dette hos oss enn andre kommuner. Vi har opp gjennom årene hatt svært lite tap på dette. Vi
hadde to større tap i 2018 på til sammen kr 750 000. Vi må fortløpende vurdere hva vi gjør
videre med dette dersom opplever større tap eller får andre negative konsekvenser.

iT. diincnsiozieriiuz og koinnicksitet, IT  har blitt dyrt og komplekst og det er vanskelig for
andre utenom IT-konsulentene å ha full oversikt over dette. Vi må også ta inn over oss at det
etter hvert kreves mer IT-utstyr, programmer, lisenser, avtaler, linjer mm for å drive en

moderne kommune enn det vi tror. Viser til vedlagte oversikter i vedlegget til budsjettsaken.

Oppvekst og kultur

Reduksjon Vi). begrunnelse og konsekvenser. Viser til beskrivelsen i administrasjonens
budsjettforslag: «Voksenopplæringen reduksjon  J  årsverk fia 01.08.19. Det ble egentlig
vedtatt en reduksjon ned til  I  årsverk allerede i 2018. Det ble ikke gjennomført fordi ved en
feil i budsjettet så kunne man redusere med det vedtatte ltr-beløpet og allikevel fortsette med 2
årsverk.  Nå  har utviklingen vært slik at det for tiden er behov for disse årsverkene der i og
med at flere av elevene trenger mer opplæring enn det vi regnet med. Vi regner dog med at
mye av dette kan være avsluttet neste sommer slik at det er greit å fortsette med kun ett



årsverk. Vi håper også at det fifa neste høst kan være felles rektor for  Kvbu  og VO. » Som en
utdyping av dette er ingen tvil om at det pr i dag er mer behov for opplæring enn det vi så i
fjor høst, men det skal gjennomføres mange timer undervisning fram til sommeren 2019 og
mye kan være rettet opp til da. Videre er det l årsverk lærer videre fra høsten 2019, slik at det
fortsatt vil være en del ressurser i enheten for de som fortsatt vil trenge undervisning.

BUFFF begrunnelse for ingen endring. Generelt sett er det hard kamp om midlene og i en
avveining mellom ulike tiltak (både økninger og reduksjoner) lar vi denne enheten i denne
omgang stå uendret. Vi ser at det på nåværende tidspunkt gir minst konsekvenser ved å gjøre
det slik. I skissen til etatsleder oppvekst og kultur om å endre BUF FF til FBU (Forebyggende
barne- og ungdomsarbeid) ses det på en helt annen måte å jobbe på som drar inn sterkere
samarbeid med skolen/ SFO, helsesøster, barnevern og PPT. Dette bør utredes nærmere før vi

gjør en slik endring.

 

Helse og omsorg

Reduksjon på Gargo sykehjem og sykestue. Er spesifisert med to særskilte tiltak, ett
vedrørende vakanser ved lavere belegg og ett for reduksjon i kjøp av tjenester.  I  tillegg ligger
bortfall av aktivitørstillingen som eget tiltak. Årets reduksjon med hjemkjøp av tjenesten til
Aleris, det budsjetterte kuttet på kr 0,9 millioner, er videreført i konsekvensjustert budsjett.

Nytt helsehus

Tjenester en ser for seg inn i nytt helsebygg er sykehjem og sykestueplass, heldøgns
omsorgsboliger og hjemmetjenestebase, fysioterapi/ergoterapi, treningsrom og lite
varmtvannsbasseng, dagsenter, samt muligens Vaskeri og «hjelpemiddelsentral» i sokkel.
Videre kan kjøkken og felles kafé/kantine for pasienter, brukere, ansatte og besøkende, samt

bibliotek kanskje legges til 2. etg.

Vi ser for oss mulig gjenbruk av Gargo til enkelte helse- og omsorgstjenester, for eksempel
legekontor, psykisk helse, helsestasjon, kontorer og/eller evt. hybelbygg for HO-ansatte.

Hvilke tjenester som er hensiktsmessig å legge til Gargo-bygget, vil bl.a. avhenge av avstand
til nytt helsebygg. Kan hende bør også legekontoret legges til nytt helsebygg for mer effektiv
ressursutnyttelse (jf. vurdering under).

Dersom det blir bygget nye universelt tilrettelagte heldøgns omsorgsboliger, vil behovet for
sykehjemsplasser bli mindre. Vi ser da for oss et nytt, kompakt og moderne sykehjem med +/-
18  plasser, derav 1-2 plasser på forsterket skjermet enhet som kan brukes fleksibelt.

Om behovet:

u Gargo sliter med en foreldet og dårlig vedlikeholdt bygningsmasse/inventar.
(Vedlikeholds-/oppgraderingsetterslep ble i en ekstern tilstandsanalyse anslått til vel 12
mill. kr i 2014.) Det har i 2017 og 2018 vært mange akutte hendelser på grunn av slitt og
dårlig driflsutstyr/inventar som har medført betydelige kostnader. Videre er plassene

lokalisert over to etasjer, noe som vanskeliggjør effektiv drift.
a Vi mangler heldøgns omsorgsboliger. Det vil være økonomisk lønnsomt å redusere antall

institusjonsplasser og satse mer på heldøgns omsorgsboliger, da drift av institusjon er mye
dyrere. Sykehjem skal primært være for behandling og mer krevende pleie, ikke primært
bosted. Hyblene på hybelbygget er små og ikke tilrettelagt for bevegelses- og
orienteringshemmede. Det er ikke plass til bruk av personheis og comfort-rullestol. På
Lukas er noen av leilighetene blitt individuelt tilrettelagt for funksjonshemmede, mens
andre er det ikke.

v  Legekontoret har det for trangt der de er i dag. Det er ikke kontorer nok til alle legene.
Skiftestuen brukes til legekontor. Når vi mangler skiftestue der, får man heller ikke



utnyttet personalet på forkontoret til en del arbeidsoppgaver som da må ivaretas av legene.
I tillegg er legekontoret delvis nedslitt (to kontorer er blitt/blir pusset opp i år). Pasienter
skrives ut fra UNN tidligere enn før, og behandlingen blir dermed mer avansert og
krevende både i tid og ressurser hva angår materiell/utstyr og personell. En
samlokalisering av legekontor og sykestue med legevakt på kveld og natt er påkrevet for å
få en mer optimal utnyttelse av ressurser, herunder også laboratoriefunksjonen.

Vi mangler bl.a. lokaler som egner seg til forsterket skjenna enhet, tilrettelagt
hjelpemiddellager og dag-/aktivitetssenter for ulike typer hjemmeboende (herunder også
de som bor i omsorgsboliger), ulike brukergrupper, etc. Det vil også kunne brukes til
veiledning av brukere, for eksempel av velferdsteknologiske hjelpemidler.

En bedre utbygd helsestasjon-/skolehelsetjeneste (mer på skolehelse + noe rettet mot
eldre) tenkes å trenge noe mer lokaler.

Psykisk helse og rus vil, når den utvides med ruskonsulent, erfaringskonsulent og
forhåpentligvis psykolog samt muligens en felles støttekontakt/miljøarbeider med  TU  og
hjemmetjenesten, trenge noe mer kontorlokaler, samt et lokale et sted som egner seg som
lavterskel møteplass (det siste kan ligge utenom kjemeområdet for HO).

I kommunens satsning på forebygging, rehabilitering og hverdagsmestring, er det
fornuftig å utvide tilbudet ved Frisklivssentralen samt investere i et lite
varmtvannsbasseng for kommunens reumatikere og andre.

Tilskudd fra Husbanken kan gis til oppføring, ombygging mv. av følgende typer pleie- og
omsorgsplasser:
a. Plass i institusjon, herunder sykehjem
b. Omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester
c. F ellesareal, felles teknisk rom og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende

omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstj eneste.
d. Lokaler for dagaktivitetstilbud.
e. Døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp

Utmålingsregler:
U

O

45% av godkjente anleggskostnader til omsorgsboliger med fellesareal.

55% av godkjente anleggskostnader for plass i institusjon.

Inntil 55% av godkjente anleggskostnader til fellesareal, felles teknisk anlegg og
velferdsteknolo gi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå
heldøgnstjeneste.

Inntil 55% av godkjente anleggskostnader til lokaler for dagaktivitetstilbud.

For 2018 gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3 226 000 kroner pr.
sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Dette gir en maksimal tilskuddssats på kr 1 452 000 pr.

omsorgsbolig og kr  1  774 000 pr. sykehjemsplass.

Ved ombygging/utbedring settes maksimumstilskuddet noe lavere enn ved nybygging.

I

Prioriteringer: I 2018 skal minimum 40 prosent av tilsagnsrammen gâ til pleie- og
omsorgs-plasser som gir netto tilvekst. Saker som gir full netto tilvekst, prioriteres foran

saker som gir delvis eller ingen netto tilvekst.

Nytt fra 2017: Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd. Denne
ordningen innføres gradvis fom. 2017. Om lag 20 prosent av tilsagnsramrnen i 2017 skal
forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen økes til hhv. 40, 60og 80
prosent de neste årene.

(Kilde til info vedr. tilskuddsordningen: Husbankens retningslinjer for ínvesteringstilskudd til sykehjemsplasser
og omsorgsboliger  og Veileder til sølcnadsprosess mv.)



TU

o  Investering: Kjøp av ny bil til TU er tatt med i investeringsbudsjettet for 2019. Dette på
grunn av stadige feil og påfølgende, til dels dyre, reparasjoner på bilen de har i dag. Bilen
er en Volkswagen Touran, 2007-modell, ca. 170 000 krn. Utgifter til reparasjon de siste
tre årene (fram til 01.11.18) beløper seg til kr 156 167 eks. mva. Med så store reparasjons-

utgifter er det en fordel å kjøpe ny bil. Bil anskaffes med lån som nedbetales over 5 år og
med verkstedutgifler på normalt nivå vil det lønne seg å skifte nâ.

ø Fordelene med denne bilen er at den har firhjulstrekk og 7 seter. Ulempene, bortsett fra at
det så ofte oppstår feil på den, er at noen av brukerne har problemer med å komme seg
inn/ut av bilen. Fordeler med en ny bil kan være at den er litt høyere og dermed lettere for
våre bruker å komme inn/ut av. I tillegg vil. bedre driftssikkerhet gi økt trygghet for de
ansatte som slipper å være redd for at bilen skal stoppe under kjøretur med brukere.

«  Drift: Rådmannen ønsker at tjenesten skal ha tid på seg i første halvdel av 2019 til å følge
opp RO-rapporten og iverksette varige tiltak slik at man har greier å jobbe mer faglig og
organisere ressursene slik at det på sikt skal være mulig å jobbe mer effektivt. Pâ denne
bakgrunn foreslås i utgangspunktet kun et beskjedent kutt i 2019.

Stillinger' i psykisk liclsc

0  100 prosent stilling som ruskonsulent og 20 prosent stilling som erfaringskonsulent legges
til enhet for psykisk helse. Oppstart ruskonsulent er i januar 2019. Disse stillingene er de
første fire årene helt/delvis finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen (gradvis nedtrapping).
Kommunens andel av lønnskostnadene er lagt inni økonomiplanen.

w  Halv stilling som psykolog legges inn i driftsbudsjettet med kr 200 000. Dette forutsetter
tilskudd til halve stillingen. Vi mottok tilskudd for 2018 og vil søke å få overført dette til
2019 da vi ikke lyktes med å få tilsatt psykolog i 2018.

ø Generelle synspunkter på at vi bør dreie helsetjenestene over fra institusjon til
hjemmebasert: Dette er i store trekk beskrevet i notatet fra HO (vedlegg til budsjett).

Næring, utvikling og teknisk.

_\_/"mun og avløp. Var tidligere budsjettert med for høye inntekter og dette ble blandet inn i
generell drift. Nå justeres inntektene ned til riktig nivå og det blir vanntette skott mellom
generell drift og selvkostområdene.

_@_lg1ing av nazringskonsulcntstillingeil med 50  %  er tenkt brukt til ressurs innenfor planarbeid.

De siste årene er det brukt 50 % til mye planarbeid gjennom Småkomuneprogrammet (det var
innenfor programmet intensjon at vi kunne jobbe mye med plan). Programmet er nå avsluttet,

men det er fortsatt stort behov for planressurser. Fagforbundet har lagt inn krav om at Anne
Berit Bæhr skal tilbys 100 % fast stilling i kommunen. I og med at hun arbeider med ting som
naturlig er en del av kommunens drift (dvs ikke oppgaver av midlertidig karakter), er kravet

riktig og vi vil akseptere det. Dersom tiltaket ikke blir vedtatt, vil vi starte en prosess iht
kommunens prosedyre ved overtallighet, jf Retningslinjer ved omstilling og nedbemanning.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/1 -53 

Arkiv: 144 

Saksbehandler:  Silje Kristin Nygård 

 Dato:                 26.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
86/18 Kvænangen formannskap 28.11.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Sluttbehandling og vedtak av Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 
kultur 

Henvisning til lovverk:  
Plan- og bygningsloven (kap. 11) 
 
Vedlegg 
1 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur - Hoveddokument 
2 Vedlegg 1 - Handlingsprogram 
3 Vedlegg 2 - Anleggsregisteret 
4 Vedlegg 3 - Overordnede føringer 
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1 Innledning 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur består av hoveddokument, Vedlegg 1 –

Handlingsprogram, vedlegg 2 – Anleggsregisteret, vedlegg 3 – Overordnede føringer og veiledere, 

vedlegg 4 – Begrep og definisjoner.  

Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og kultur er hjemlet i Plan - og bygningsloven § 4-1. I henhold til 

§11- 1 kan det utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, tema eller virksomhetsområdet. 

Loven legger rammer for organisering og behandlingsprosedyrer. Kommunedelplanens 

hoveddokument skal legges til hovedrullering hvert 4. år og handlingsprogrammet (vedlegg 1) skal 

revideres årlig, og ta utgangspunkt i tiltakene som fremgår av kommunedelplanens handlingsprogram. 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur er en tematisk plan som hovedsakelig ivaretar 

kommunens egne, men også regionale og nasjonale interesser. Kommunedelplan er uten juridisk 

hjemmel når det gjelder arealdisponering og må derfor knyttes til Kommuneplanens arealdel og 

reguleringsplaner for å oppnå hjemmel. 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur skal ta utgangspunkt i Kvænangen kommunes 

langsiktige mål: 

 

 

 

 

I kommunen skal det være aktiviteter til hele befolkningen! 

1.1 Formål med planen 

Planen skal ved siden av å være et styringsredskap for politikerne også benyttes i administrasjonens 

daglige virke for oppfølging av alt innen idrett, friluftsliv og kultur. Målet med planarbeidet er at 

kommunen i samarbeid med hele befolkningen, næringsaktører og andre brukere skal få en oversikt 

over anlegg og områder for kultur og fysisk aktivitet. Planen skal legge grunnlaget for en behovsstyrt 

utvikling og prioritering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og aktivitets- og friluftsområder i kommunen. 

Gjennom innsats innen idrett, friluftsliv og kultur ønsker kommunen å redusere ulike helseutfordringer 

i befolkningen.  

Årlig fordeles spillemidler og andre tilskudd til slike kulturarenaer. Midlene skal bidra til egnede lokaler, 

bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Planen er derfor dokumentasjon for 
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å søke statlige spillemidler og andre tilskudd og skal dekke Kulturdepartementets krav til plangrunnlag 

for at kommende anlegg og anleggsrehabiliteringer kvalifiserer for spillemiddeltilskudd. 

1.2 Avgrensinger  

Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og kultur skal ta for seg kommunens idretts-, friluftsliv- og 

kulturpolitikk. Planen skal vise hvilke anlegg som er operative og status, ha en plan for disse og en 

prioritering av fremtidige anlegg.  Kulturminner blir holdt utenfor denne planen da den er ivaretatt i 

egen kommunedelplan for kulturminner. Samtidig vil synliggjøring og tilrettelegging rundt 

kulturminner og kulturlandskap måtte sees i sammenheng med strategier og tiltak i Kommunedelplan 

for idrett, friluftsliv og kultur, og motsatt. 

1.3 Minstekrav til planinnhold fra Kulturdepartementet 

o Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

o Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv. 

o Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. 

o Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 

o Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. 

o Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. 

o Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte anlegg. 

o Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. 

o Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for 

planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart. 
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2 Planprosess 

Planprosessen skal avdekke status i kommunen, synliggjøre udekte behov og avklare om disse kan 

dekkes og utarbeide strategier for hvordan dette eventuelt kan gjennomføres. 

2.1 Medvirkning og samråd 

Jamfør pbl §5-1 er det lagt opp til en bred medvirkningsprosess hvor alle interesserte og berørte parter 

involveres og får anledning til å komme med innspill både til planprogrammet og selve 

kommunedelplanen. Medvirkning i planprosesser har flere hensikter, det gir viktige bidrag av kunnskap 

og fremmer kreativitet i planleggingen, noe som øker kvaliteten på arbeidet. Det gir også økt forståelse 

om ulike interesser og kan dermed virke konfliktdempende. Ikke minst vil en god medvirkningsprosess 

gi større forankring og eierskap til plan. Kommunen plikter å tilrettelegge for en aktiv medvirkning. De 

formelle prosedyrekravene er å anse som minstekrav til saksbehandling og medvirkning. Det vil bli 

gjennomført både formelle høringer (jfr. pbl § 5-2), seminar og dialogmøter. Medvirkning fra 

kommunens innbyggere, både som enkeltpersoner og gjennom dialog med lag, foreninger og 

organisasjoner er viktig, ikke minst når det gjelder å avdekke behov, men også i arbeidet med å utforme 

strategier. Dette er avgjørende for at planen skal kunne gjenspeile og reflektere status og behov 

innenfor idrett, friluftsliv og kultur i Kvænangen kommune. 

 

2.1.1 Barn og unges interesser 
Barn og unge er et nasjonalt satsingsområde, og innspill fra denne gruppen prioriteres. Rikspolitiske 

retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planleggingen har krav til den 

kommunale planleggingsprosessen, hvor kommunene skal: 

o vurdere konsekvenser for barn og unge etter plan- og bygningsloven. 

o foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet. 

o utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt. 

o organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram 

og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. 

I denne planprosessen er barn og unges interesser ivaretatt gjennom: 

o Ungdomsrådet har hatt et eget møte for å drøfte egne innspill til plan sammen med en 

representant fra den interne arbeidsgruppa i kommuneadministrasjon. 

o Skolen, med elevrådet, ble oppfordret til å drøfte temaet og komme med barn og unges ønsker 

for kultur, idrett og friluftsliv i kommunen. Skolen har tydeliggjort behovet for et 



7 
 

nærmiljøanlegg som kan benyttes i og utenfor skoletid, som skal dekke aktivitetsbehov for 

barn og unge i alderen 6 – 19 år. 

o Barnetråkk - Gjennom Barnetråkks digitale verktøy har barn og unge registrert og kartfestet 

hvordan de bruker sitt nærmiljø. Registreringen viser at de er ivrige brukere av nærområdene, 

men også fjellområder i frilufts- og rekreasjons-sammenheng. Friluftsliv er viktig for alle 

aldersgrupper. I planprosessen er viktige elementer som turstier, skiløyper, toppturmål, 

rasteplasser ol. kartlagt. Slike elementer må ikke bygges ned. Resultatene brukes i kommunal 

planlegging. 

 

2.1.2 Seminardag for lag, foreninger og organisasjoner 
Kommunen inviterte til en seminardag for lag, foreninger og organisasjoner, for i felleskap å drøfte 

situasjon i kommunen. Slik ble det tilrettelagt for at disse skulle få komme med sine innspill på et tidlig 

tidspunkt i planarbeidet. 

Lag, foreninger og organisasjoner (listen er ikke uttømmende) 

o Rådet for funksjonshemmede 

o Eldreråd 

o Idrettslag 

o Skytterlag 

o Rideklubb 

o Grendeutvalg  

o Grende- og bygdelag  

o Trim- og turlag 

o Jeger- og fiskeforening 

o Scooterforeninger 

o Historielag 

Nærmere 30 representanter fra ulike lag, foreninger og andre organisasjoner møtte på seminardagen 

den 27.04.18. Det ble gjennomført en kort presentasjon av bakgrunnen for og av planarbeidet før 

deltagerne ble plassert i arbeidsgrupper. De utarbeidet forslag til målsetninger, både overordnede og 

for de ulike temaene. Deres kunnskap om lokalsamfunn og kommunen som helhet ble brukt til å 

dokumentere tilstanden og dagens bruk av anlegg og områder. Til slutt ble ønsker og tanker om 

fremtiden notert. 

Enkelte tema gikk igjen 

o Tilrettelegging for eldre og funksjonshemmede 

o Nye nærmiljøanlegg 

o Parkeringsplasser ved utfartsområder 

o Søppelhåndtering 

o Toalett 
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2.2 Fremdriftsplan 

Prosess 
2018  

J F M A M J J A S O N  

Varsel og oppstart av planarbeidet og 

vedtak om høring av planprogram – 

Formannskapet. 

(Minimum 6 uker til offentlig ettersyn)  

2
9

.jan
 

           

Oppstart av intern prosess, etablering av 

prosjektgruppa. 

            

Høringsfrist   

1
4

.m
ar 

         

Oppsummering av merknader og 

fastsetting/vedtak av planprogram – 

Kommunestyret. 

   

2
5

.ap
r 

        

Ferdigstille utredning 

(Kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder) 

            

Utarbeiding av planforslag til 1. gangs 

behandling.  

Medvirknings- og samarbeidsmøter med 

berørte parter. 

Seminar 

Dialogmøter  

            

Første gangs høring av kommunedelplan 

- Formannskapet. 

(Minimum 6 uker til offentlig ettersyn) 

        

1
2

.sep
t 

   

Høringsfrist           

0
2

.n
o

v 

 

Sluttbehandling - Kommunestyret 

 

           

1
9

.d
es 
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3 Rammer og forutsetninger 

Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom stortingsmeldinger, rikspolitiske 

retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for tilskuddsordninger m.m.  

3.1 Sentrale føringer 

3.1.1 Idrettspolitikk   
Kulturdepartementet er forvalter av idrett, kultur, frivillig virksomhet, pengespill og lotteri. Som 

begrunnelse for medvirkning og støtteordninger til idrettsformål, har staten tradisjonelt framhevet at 

idrett og fysisk aktivitet har en egen- og nytteverdi. Beskrivelsen av idrettens egenverdi tar 

utgangspunkt i helseperspektivet, glede, mestring og deltakelse i et sosialt fellesskap. Det overordnede 

mål for statlig idrettspolitikk formuleres gjennom visjonen «idrett og fysisk aktivitet for alle». Alle som 

ønsker det skal ha mulighet for å drive med idrett og fysisk aktivitet. Stortingsmelding 26 (2011-2012) 

Den norske idrettsmodellen slår fast at staten gjennom idrettspolitikken har et særlig ansvar for barn 

(6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år), personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive. Idrettspolitikken 

skal bidra til lokal forankret aktivitetstilbud, både organisert og egenorganisert idrett. 

3.1.2 Friluftslivspolitikk  
Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv og har ansvaret for blant annet 

tilskuddsordninger og lovverk. Gjennom Stortingsmelding 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde 

til helse og livskvalitet ønsker regjeringen å bidra til at flere driver med friluftsliv. Prioriterte grupper 

og områder er nærmiljøet, barn (6 – 12 år) og unge (13 – 19 år), inaktive, de med nedsatt funksjonsevne 

og personer med innvandrerbakgrunn. Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets 

naturgrunnlag og sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen. 

3.1.3 Helsepolitikk 
Stortingsmelding 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen representerer nasjonale myndigheters 

oppfølging av føringene i folkehelseloven og er en samlet strategi for å utvikle en bærekraftig 

folkehelsepolitikk. Det å bruke fysisk aktivitet i det forebyggende helsearbeidet er en god strategi som 

vil kunne gi mere overskudd, trivsel, velvære og mindre sykdom. Stortingsmelding 19 (2015-2016) 

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter peker på nærmiljøet som en viktig arena for videre 

folkehelsearbeid. 

3.1.4 Kulturpolitikk 
Kulturdepartementet er forvalter av kultur, idrett, frivillig virksomhet, pengespill og lotteri. Kulturlivet 

skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss 

selv og det samfunnet vi lever i. Vi tvinges til å reflektere, kommentere, kritisere og utfordre. Nasjonalt 
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satses det på kultur. Gjennom «Den kulturelle skolesekken» får alle skoleelever i Norge møte 

profesjonell kunst og kultur av alle slag. 

3.1.5 Frivillighetspolitikk 
Norge er verdensledende på frivillig arbeid. Innsatsen de frivillige gjør har stor betydning for 

enkeltmennesker, men også for samfunnet som helhet. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i 

nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Frivillighet har en sentral plass i regjeringens 

plattform og er essensiell for Kvænangen kommune. Samarbeid og samhandling har vært og er viktig 

for å ta vare på de frivillige og dugnadsånden også i fremtiden. 

3.2 Regionale føringer 

Fylkeskommunen og kulturetaten skal bidra til regional utvikling og legge til rette for deltakelse og 

opplevelser av høy kvalitet i Troms innenfor hele bredden av kunst- og kulturfeltet, noe som også 

inkluderer folkehelse, idrett og friluftsliv. Samisk og kvensk kultur er en naturlig og integrert del av 

kulturtilbudet som utvikles. Fylkeskommunen skal være en sentral tilrettelegger for fysisk aktivitet for 

alle. Fylkeskommunen har laget en handlingsplan med visjon om Et Aktivt Troms og har som hovedmål 

at Alle skal ha mulighet til å drive idrett og friluftsliv som trivselsskapende, helsefremmede og 

miljøvennlig aktivitet både i idrettsanlegg, i nærmiljøet og i naturen for øvrig. I dette arbeidet er barn 

(6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år) prioriterte målgrupper. For andre dokumenter som gir viktige 

føringer for Kvænangen kommune se Vedlegg 3 – Overordnede føringer og veiledere.  

3.3 Kommunale føringer 

I Kvænangen kommune er det flere aktive lag og foreninger som organiserer ulike tilbud innen kultur 

og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Tilrettelegging av de gode møteplassene, slik at disse kan drive 

og utvikle den kulturell virksomheten, idretten og friluftslivet i kommunen, er svært viktig. Ildsjeler og 

frivillige er de beste utviklingsaktørene i lokalsamfunnet. Ved å involvere og anerkjenne deres rolle 

som samfunnsutviklere kan kommunen styrke sin utviklingskapasitet og kompetanse betraktelig. Dette 

vil bidra til bolyst og aktive lokalsamfunn! 

Kommunen skal fremheve arealer med gode kvaliteter, ulik grad av tilrettelegging og god 

tilgjengelighet. Det omfatter både arealer i nærmiljøet, frilufts- og naturområder i og ved sjø- og 

vassdrag, friluftsområder som er spesielt tilrettelagt for alle, parkeringsplasser og helt inngreps- og 

støyfrie naturområder. Nærmiljø er et prioritert felt. I planbeskrivelsen for kommuneplanens arealdel 

understrekes det at friluftsliv er viktig for folk i Kvænangen. I den forbindelse vil det bli gjennomført 

en kartlegging av kommunens friluftsområder og bruken av disse.  

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur må sees i sammenheng med Kommuneplanens 

samfunns- og arealdel, Kystsoneplan, og andre temaplaner for kommunen. 
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3.3.1 Avsatte areal i Kommunens arealplan 

Idrettsanlegg 
B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BIA 01 Alteidet Skytebane 
(riflebane) 

1400 Idrettsanlegg Nåværende 

BIA 10 Jøkelfjord 1400 Idrettsanlegg Nåværende 

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 – motocross 1400 Idrettsanlegg Framtidig 

*) Eksisterende virksomhet stadfestes i plan 

Uteoppholdsareal 
B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BUT 01 Kvænangsbotn - lekeplass 1600 Uteoppholdsareal Framtidig 

BUT 02 Sørstraumen – Visitor point 
verneområder 

1600 Uteoppholdsareal 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 05 Olgola 2080 Parkering Framtidig 

SPA 06 Sørstraumbrua 2080 Parkering Framtidig 

SPA 07 Nordbotn – Gerbikveien 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 

 

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 

GF 10 Alteidet 3040 Friområde Framtidig 

GF 14 Olgolanesset 3040 Friområde Framtidig 
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3.3.2 Avsatt areal i Kystsoneplan 
B-kode Lokalitet Formål Kommentar 

FRI 1 Klubben Friområde Området brukes mye, men det er ikke tilrettelagt (bl.a. ikke 
utedo). Fin fiskeplass og mye O-skjell på vestsiden av dette 
området. 

FRI 2 Olgolaneset Friområde Dette er et fint og lett tilgjengelig turområde, delvis tilrettelagt. 
På tilstøtende landområde er det mange minner/rester fra 
okkupasjonstida som fergeleie og kanonstillinger, samt to 
restaurerte gammer fra middelalderen. Dette er et mye brukt 
turområde som kan videreutvikles. Fin fiskeplass. 

FRI 3 Et lite område nord for 
Burfjord 

Friområde Området er ikke tilrettelagt. Det foregår fiske fra land etter både 
sjøørret og annen fisk og har et båtutsett. Området er delvis 
privat. 

FRI 4 Isfjorden Friområde Dette er et område som er spesielt i forhold til Jøkelfjordbreen. 
Verdien av området er vurdert til det estetiske, og blir brukt i 
turistnæringen. Dette er en fin fiskeplass i tillegg til de kvaliteter 
som er nevnt ovenfor. Det er en del laks i Isfjorden. Området 
ønskes ikke spesielt tilrettelagt pga. rasfare. 

FRI 5 Geitstein Friområde Dette er en universelt utformet tilrettelagt fiskeplass med god 
adkomst og parkering. Området har gapahuk, benker og bord, 
grillstue, toalett og innlagt vann. 

FRI 6 Høgholman (området 
mellom holmene 

Friområde Dette er et yndet utfartsområde som benyttes mye av 
allmennheten både til fiske, bading etc. 

N1 Utløpet av Burfjordelva Naturområde Munningsområdet har i seg selv en viktig verdi. 

N2 Labukta/Alteidet Naturområde Dette er et viktig naturområde, samt trekk og hekkeområder for 
sjøfugl. Området er også en fin fiskeplass fra land 

N3 Nordbotten Naturområde Området inkluderer munningsområdet både til Kvænangselva og 
Nordbottenelva. Området er et deltaområde som er et viktig 
område for vadefugl, andefugl og gjess. Begge vassdrag er varig 
verna mot kraftutbygging, og det er viktig å ivareta 
munningsområdene. Området er også et attraktivt 
friluftsområde. 

N4 Gardelvågen Naturområde Dette er delvis et deltaområde og ellers et gruntvannsområde. 
Munningen av elvene Abojohka og Niemejohka ligger innenfor 
området. Videre er området viktig for vadefugl, andefugl og 
gjess. Det er også fiskeplasser fra land etter anadrom laksefisk. 

N5 Navit Naturområde Et nydelig område som er munningsområde for Navitelva, som 
er varig verna mot kraftutbygging. Det er oppgang av anadrom 
laksefisk, og utløpet av elva er brukt som fiskeplass. Videre er 
det en gammel, rekonstruert vannsag i området. Denne vurderes 
av arbeidsgruppa for miljø og grønne interesser som et 
kulturminne. 

N6 Leira (ved 
Sørstraumen): 

Naturområde Dette er et gruntvannsområde som er et viktig trekkområde for 
vadefugl, andefugl og gjess. 

N7 Segelvik Naturområde Den gamle moloen er et gammelt havneanlegg som var ferdig i 
1902. Området er et av få minnesmerker man har for å 
synliggjøre gamle driftsformer for å ilandsette båter. 
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3.4 Økonomiske virkemidler  

Det er en rekke midler og tilskuddsordninger som er tilgjengelig å søke på for tiltak som retter seg mot 

idrett, friluftsliv og kultur. Man kan søke til det offentlige, men også gjennom fond og legat. Det gjøres 

oppmerksom på at tilskudd er søknadspliktige og kan komme med særskilte rammer og vilkår i form 

av hvem som kan søke, søknadsgrunnlag/ formål og vilkår til utbetaling. Ved tildeling av midler er søker 

ofte bundet til et sett bestemmelser tilknyttet det utbetalte tilskuddet. 

Eksempler på hvor man kan søke midler og tilskudd følger (listen er ikke uttømmende). 

3.4.1 Spillemidler – anlegg til idrett og fysisk aktivitet i kommunene 
Innenfor denne ordningen gis det tilskudd til følgende anleggstyper: 

o Ordinære anlegg: Dette er anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert 

aktivitet. 

o Nærmiljøanlegg: Dette er utelukkende anlegg til utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk 

aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. 

Nærmiljøanlegg skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og 

fremst for barn og unge (6 – 19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegget 

kan unntaksvis brukes til organisert, idrettslig aktivitet, men egenorganisert, fysisk aktivitet 

skal ha førsteprioritet. 

Staten har som mål å bidra til at det tilrettelegges for at flest mulig kan drive med idrett og fysisk 

aktivitet. Der det er gjort en behovsvurdering av anlegg kan tildeling av spillemidler være et slikt bidrag.  

Spillemidler er den delen av overskuddet fra Norsk Tipping AS som skal brukes for tilrettelegging og 

stimulering av fysisk aktivitet, kultur- og idrettsanlegg. Kulturdepartementet forvalter den delen av 

overskuddet som er avsatt til idrettsformål og fysisk aktivitet, mens Fylkeskommunen forvalter 

overskuddet som skal gå til lokale kulturarenaer. Spillemidler til anlegg er hjemlet i lov om pengespill 

m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere endringer. Spillemidler til bygging og 

rehabilitering av idrettsanlegg vil kunne øke befolkningens mulighet til å drive både egenorganisert 

aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Den viktigste målgruppen for bruk 

av spillemidler til idrettsformål er barn (6 – 12 år) og unge (13 – 19 år), de med nedsatt funksjonsevne 

og de som i dag er fysisk inaktive. Hvem som kan søke, hvordan man søker og krav til søknad m.m. kan 

leses i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning – Veileder for kommunale saksbehandlere, oppdatert 10/2016 (Ny veileder vil bli 

gjeldene i løpet av høsten 2018). 

Gå til https://www.anleggsregisteret.no/ for mere informasjon om tilskuddsmidler til idrett, 

fysisk aktivitet, lokale kulturarenaer, løypetiltak i fjellet og overnattingshytter! 

https://www.anleggsregisteret.no/
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3.4.2 Idrett 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet til medlemsbaserte 

lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er 

arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. 

Kvænangen idrettsråd fordeler LAM til idrettslagene etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra 

NIF. Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte. 

Spillemidler til utstyr forvaltes av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

Lag og foreninger, inkludert særforbund, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. 

Se www.idrettsanlegg.no og www.idrettsforbundet.no for mere informasjon! 

3.4.3 Friluftsliv 
Det satses bredt på friluftsliv. Miljødirektoratet har en rekke tilskuddsordninger som kan søkes. Blant 

annet driftstøtte til interkommunale friluftsråd, sikring av friluftslivsområder, skilting og merking av 

turløyper og tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv. Kulturdepartementet har tilskudd for 

løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Landbruksdirektoratet har midler gjennom regionalt 

miljøprogram og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL midler). Troms fylkeskommunes tilskudd til 

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet der man kan søke om tilrettelegging i form av bord, 

benker, gapahuker, klopping og mer er også verdt å nevne. Her kan det også søkes midler til skilting og 

merking av turløyper. 

Se www.frifo.no , www.soknadssenter.miljodirektoratet.no og  

http://www.tromsfylke.no/tjenester/natur-og-miljoe/tilskudd-natur-og-miljoe/fysisk-

tilrettelegging-for-friluftsliv-i-naermiljoeet/ mere informasjon! 

3.4.4 Kultur 
Gjennom Kulturdepartementet, Fylkeskommunen, Sametinget og Kulturrådet kan man søke midler og 

tilskudd for ulike små og store kulturprosjekter.  For eksempel kan tilskudd bidra til kunst- og 

kulturarenaer, både inne- og utendørsanlegg. Til flerbruks- eller spesiallokaler som bibliotek, bygg for 

museum og konsertsal. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, 

men ikke til vedlikehold eller drift. 

Se http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/spillemidler-til-kulturarenaer/ for 

mere informasjon! 

http://www.idrettsanlegg.no/
http://www.idrettsforbundet.no/
http://www.frifo.no/
http://www.soknadssenter.miljodirektoratet.no/
http://www.tromsfylke.no/tjenester/natur-og-miljoe/tilskudd-natur-og-miljoe/fysisk-tilrettelegging-for-friluftsliv-i-naermiljoeet/
http://www.tromsfylke.no/tjenester/natur-og-miljoe/tilskudd-natur-og-miljoe/fysisk-tilrettelegging-for-friluftsliv-i-naermiljoeet/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/spillemidler-til-kulturarenaer/
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3.4.5 Kommunale midler 
Kommunens oppgave er å veilede i forbindelse med anleggsutbygging og foreta en løpende vurdering 

av anleggsbehovene ut fra geografiske og befolkningsmessige forhold. Kommunen utlyser årlig 

tilskuddsmidler til ulike formål. Eksempler på slike tilskuddsmidler følger. 

Tilskudd til lag, foreninger og samfunns- og grendehus i Kvænangen kommune 

Lag, foreninger, samfunns- og grendehus kan søke om tilskudd til utstyr, aktiviteter og arrangementer 

innen idrett, friluftsliv og kultur. Målet er å skape nye tilbud og å opprettholde og videreutvikle allerede 

eksisterende tilbud. Aktiviteter og arrangementer rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom 

laget eller foreningen integrerer og aktiviserer eldre eller de som er psykisk- og/eller fysisk 

utviklingshemmet tas dette med. Søknaden må inneholde konkret beskrivelse av hva midlene er skal 

brukes til.  

Tilskudd til nærmiljøtiltak  

Kommunestyret har avsatt særskilte investeringsmidler til nærmiljøtiltak. Nærmiljøtiltak skal motivere 

og oppmuntre til investeringer og tilrettelegging eller opprustning av sosiale møteplasser i nærheten 

der folk bor, som for eksempel park, bålplasser, uteområder, lekeområder, turområder og turstier.  

Tiltaket skal bidra til å ivareta og styrke stedskvaliteter i nærmiljøet, nye og/eller eksisterende anlegg, 

og legge til rette for tilgjengelige rekreasjons- og friluftsområder i nærmiljøet. Det stilles krav om at 

anlegget skal være åpent for allmennheten. Støtte til nærmiljøtiltak skal være et bidrag til investeringer 

og tilrettelegging av anlegg i nærmiljøet. Det forutsettes egeninnsats og egenaktivitet (dugnad) fra 

søkerens side. Søker er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget. Søker må innhente nødvendige 

godkjenninger fra grunneier og plan- og bygningsmyndighet før igangsettelse. Disse midlene er 

øremerket til investeringer og kan ikke brukes på drift. Formannskapet står fritt til å fastsette størrelsen 

på støtte inntil kr. 75 000,- pr. tiltak/ prosjekt, og kan gjennom det enkelte vedtak knytte særskilte 

vilkår til utbetalinger.  

3.4.6 Kommunalt informasjonsarbeid  
Kvænangen kommune skal aktivt synliggjøre de ulike aktivitetstilbud, leke- og idrettsanlegg og tur- og 

fritidsområder gjennom kommuneplaner, hjemmeside og sosiale medier. Informasjonsarbeidet skal 

gjøres i samarbeid med lag og foreninger, organisasjoner, privatpersoner og andre som står ansvarlige 

for de ulike tilbudene. 
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4 Befolkningsutvikling i kommunen 

Bosettingsstrukturen i Kvænangen kommune kjennetegnes av små bygder og spredt bosetting. 

Tjenestetilbudet i bygdene reduseres, i takt med nedgang i innbyggertallet som per 01.01.2018 er 1224 

personer. Befolkningsframskrivingen fram mot 2040 viser en ytterligere nedgang. År 2020 - 1212 

personer, år 2030 - 1147 personer og år 2040 - 1102 personer. Den eldre befolkningen 75+ øker jevnt 

og trutt, mens den yrkesaktive delen av befolkningen går ned. Fødselsoverskuddet har vært stabilt 

negativt i flere år. Mot 2040 ventes det at antall barn vil gå gradvis ned, med størst nedgang de 

nærmeste årene. Denne utviklingen gjør det nødvendig å gjennomføre en behovsundersøkelse hva 

gjelder de fremtidige tjenestetilbudene og fordeling av ressursene mellom bygdene. 

Kvænangen har en stor andel sesongbeboere i forhold til innbyggertallet. I følge tall fra 

Landbruksdirektoratet, har rundt 400 personer tilknyttet reindriften sommerboplass i kommunen.  I 

tillegg er det 378 registrerte fritidsboliger i kommunen, som utgjør bortimot 800 personer. Disse 

anslagene kan tyde på at kommunen kan ha et tilskudd av innbyggere på inntil 1200 personer.  Disse 

oppholder seg i kommunen og tar del i lokalsamfunnet, men er ikke registret som kommunens 

innbyggere. 

 

Årlige befolkningsendringer i Kvænangen kommune 1999 - 2017, Statistikkbanken – SSB 
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Framskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, statistikkvariabel og år, Statistikkbanken - SSB 

Tendensen er at innbyggertallet nord for Baddereidet har stabilisert seg, med en liten oppgang i 

Burfjord, mens innbyggertallet sør for Baddereidet har hatt størst nedgang. Befolkningsendringene i 

kommunen må legges til grunn for vurdering av videre utvikling av kommunen. I prosessen for 

kommuneplanens arealdel (2015) har bosetningsstruktur vært et sentralt spørsmål. I denne prosessen 

ble følgende overordnet mål definert:  

 

 

 

4.1 Folkehelse 

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.         

Befolkningens helse påvirkes av følgende faktorer:                                                                                                       

o Biologiske faktorer (vekt, blodtrykk, kolesterolnivå og blodsukkernivå) 

o Livsstilsfaktorer (kosthold, fysisk aktivitet, røykevaner, alkoholbruk og annen rusbruk) 

o Nærmiljøfaktorer (støy, helsefarlige stoffer, negative livshendelser, stress og lite sosial støtte)                  

o Faktorer på samfunnsnivå (sosial ulikhet og arbeidsledighet) 
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Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens 

helse gjennom å svekke de nevnte faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til 

bedre helse. 

Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale 

helseforskjeller. Strategiene retter seg mot hele befolkningen. I tillegg til helsesektorens innsatser, 

ligger positive påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer. Positive påvirkningsfaktorer er utdanning, 

arbeid, bo- og nærmiljø, ren luft, fravær av støy, gang- og sykkelveier, fysisk aktivitet i skolen, turstier 

og friluftsliv, for å nevne noen. 

4.1.1 Hovedutfordringer - Utdrag fra Folkehelseoversikten for Kvænangen kommune 

Befolkningssammensetning – Noen av de største utfordringene:  

 Befolkningsnedgang – At befolkningsgrunnlaget opprettholdes er viktig for at 
Kvænangen fortsatt skal kunne bestå som et fullverdig samfunn og demokrati.  

 Økende andel og antall eldre, særlig over 80 år. Flere eldre vil sannsynligvis føre til 
en økning i aldersrelaterte sykdommer og økt behov for HO-tjenester. 

 Færre i yrkesaktiv alder. Få barnefamilier (kun ca. 20 prosent av husholdningene har 
barn under 18 år) og få ungdommer.  

 Stor andel sesong-innbyggere knyttet til reindrift og fritidsboliger.  

 Spredt bosetting er en utfordring med tanke på kommunale tjenester og sosialt 
fellesskap.  

 

Oppvekst og levekår – Noen av de største utfordringene:  

 Stor andel lavinntekts-husholdninger. Andelen barn som lever i lavinntekts-familier 
er større enn landet og fylket. Aleneboende er den vanligste husholdningsformen. 

 Generelt lavt utdanningsnivå. Dette gir utfordringer for den enkelte med hensyn til 
å få seg jobb, og kan virke begrensende på etablering av arbeidsplasser.  

 En betydelig lavere andel av elevene i Kvænangen er fornøyd med lokalmiljøet, 
skolen og helsa, enn landsgjennomsnittet 

 Få arbeidsplasser i private sektor.  

 Manglende universell utforming av omsorgsboliger, for få tilrettelagte boliger til 
boligsosiale målgrupper, og et svært lite privat boligutleie-marked 

 

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø – Noen av de største utfordringene:  

 Veldig få gang- og sykkelstier. Svært få tilrettelagte turstier/-veier for 
funksjonshemmede/barnevogner.  

 Forsøpling i utfartsområder. Manglende søppelbokser og toalett ved 
parkeringsplasser og utfarts-/turområder. 

 Lite tilrettelagt sentrumsområde og manglende infrastruktur for uteaktiviteter i 
sentrum. Det finnes ingen lekeplasser i boområder. 

 Få kulturtilbud og sosiale møteplasser. 
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Skader og ulykker – Noen av de største utfordringene:  

 Fallskader hos eldre – Trenger helse- og omsorgstjenester en lang periode. Hvert 
hoftebrudd koster samfunnet i snitt ca. 500 000.  

 Selv om færre dør i ulykker, er ulykker med personskader den største 
dødsårsaken blant personer under 45 år. 

 

Helserelatert atferd/levevaner – Noen av de største utfordringene:  

 84% av ungdommene i Kvænangen bruker mer enn to timer foran en skjerm hver 
dag. 

 En betydelig andel av befolkningen er ikke aktive nok.  

 Overspising og dårlig kosthold.  

 Inaktivitet og overvekt gjør folk etter hvert mer utsatt for uhelse og psykisk og 
fysisk sykdom. Mindre mulighet til å oppleve mestring ifm. fysisk aktivitet. 

 

Helsetilstand – Noen av de største utfordringene:  

 Høy andel med livsstilsykdommer som type 2-diabetes, hjerte-/kar-sykdommer, 
og muskel- og skjelett-relaterte diagnoser. 

 Lavere forventet levealder (enn landsgjennomsnittet) 
 

4.2 Fremtidig folkehelsearbeid i kommunen 

Overvekt, livsstilssykdommer, inaktivitet, muskel/skjelettplager, lav levealder, mistrivsel, mobbing, lav 

inntekt/barnefattigdom, psykiske lidelser, lav utdanning, stønadsmottakere, aleneboende, skader og 

ulykker, synkende og aldrende befolkning. Kvænangen har mye å ta tak i, og tilrettelegging for aktivitet 

bør være nøye gjennomtenkt utfra hvilke helsemessige utfordringer en stor del av befolkningen har. 

Folkehelsearbeid kan ikke begrenses til kommunens helsetjeneste. Arbeidet vil kreve løsninger på tvers 

av sektorer, på ulike forvaltningsnivå og ikke minst i samarbeid med private og frivillige organisasjoner. 
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5 Resultatvurdering av forrige plan 

Forrige kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skulle være gjeldende for perioden 2012 – 2016. 

Siden den gang har planarbeidet generelt i kommunen ligget brakk av ulike årsaker. Kommunedelplan 

for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2016 har derfor fungert som et styringsverktøy frem til nå. 

5.1 Anlegg vurdert 2012 - 2016 
ANLEGG UTBYGGER KOMMENTAR STATUS 2018 

Nærmiljøanlegg/Stadion BIL/Kommunen Påbegynt Pågående 

Garasjeanlegg BIL Planlagt Ferdigstilt 

Anlegg for  motorsport Kvænangen scooterforening Ikke planlagt Areal avsatt i ny KPA 

O-kart Kvænangen kommune Tilknytte skolene Ikke påbegynt 

Utvidelse skytebane KV Jeger- og fisk Under planlegging Grunnerverv pågår 

Idrettshall Kvænangen Kommune Ikke planlagt Vedtatt 

Alpinanlegg Jøkelfjord grendeutvalg Driver utredning Utredning gjennomført 

Turstier/sanitæranlegg Kvænangen skogstuer AL Tilknyttet skogstuer Status ukjent 

Tursti (Saltnes) Jøkelfjord bygdelag Oppgradering Stien er gjengrodd 

Tursti (Skalsa – Lfjhamn) Jøkelfjord bygdelag Ikke planlagt Ønsker oppgradering 

Utbygging klatrevegg Jøkelfjord bygdelag Planlagt Ferdigstilt 

Rehabilitering av lysløype Jøkelfjord bygdelag Ikke planlagt Ønsker oppgradering 

Løyper scooternett Kvænangen Kommune  - Forarbeid igangsatt 

Lekeplasser Grendelag/kommune  - Ikke gjennomført 

Treningslokaler Jøkelfjord samfunnshus AL Ikke planlagt Ferdigstilt 

 

5.2 Vurdering av behov 2012 – 2016 

Stadion / nærmiljøanlegg 

Stadion ved sentralbaneanlegget i Burfjord er på det nærmeste ferdig. En del gjenstår og det kan være 

aktuelt å sette av midler til dette i årene som kommer. Dette arbeidet må imidlertid ses i sammenheng 

med utvikling av nærmiljøanlegg (sykkelbane, skileik, skicrossbane, klatrevegg, garasjeanlegg etc). 

Anlegg for motorsport 

Anlegg for motorsport er utbygget og drives i privat regi i Burfjorddalen. 

Hoppbakker 

Hoppsporten i kommunen ligger nede og behovet for anleggsutbygging er derfor ikke tilstede. 

O-kart 

I likhet med hoppsporten har heller ikke O-sporten hatt grobunn i kommunen. Behovet for 

utarbeidelse av reviderte O-kart er imidlertid tilstede, spesielt med tanke på skolenes undervisning. 
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Modernisering skytebane Alteidet 

Kvænangen skytterlag ønsker en ombygging/oppgradering av skytebanen og ta i bruk elektroniske 

skiver. Kvænangen jeger og fiskeforening står for ervervet av naboeiendommen til Koppi skytepark og 

skal stå for drift av denne. Det vil på sikt bli et samarbeid om klubbhus. 

Idrettshall/flerbrukshall 

Idrettshall har vært vurdert tidligere både som en separat hall og som utvidelse av gymnastikksal ved 

Kvænangen barne- og ungdomsskole. Når en ser på bruksfrekvensen av gymnastikksalen kan en 

kanskje forsvare realisering av hall. 

Alpinanlegg 

Et ordinært alpinanlegg krever millioninvesteringer og store driftsutgifter. I overskuelig framtid synes 

dette urealistisk i vår kommune. Det finnes imidlertid enklere løsninger, såkalte ski-tau, som kan 

vurderes i forbindelse med lysløyper eller nærmiljøanlegg. 

Turstier – løyper - hytter 

En opprustning av de turstier samt hytter åpne for allmennheten bør vurderes. Dette bør imidlertid 

skje i samarbeid med grendelag, lag/foreninger og reiselivsnæringa. Tilrettelegginga må være skånsom 

og ikke virke skjemmende på naturen. Det bør også vurderes å få laget et friluftskart for kommunen. 

Lekeplasser - nærmiljøanlegg 

For å bedre barns oppvekstsvilkår, er dette sannsynligvis anleggstyper det bør satses på de nærmeste 

årene. Utbygging bør skje i samarbeid med skoler/barnehager, idrettslag, grendeutvalg etc. 

Treningsstudio 

Det er etablert treningsstudio ved Kvænangen barne- og ungdomsskole.  

Rehabilitering av gressbane 

Det arbeides med bygging av kunstgressbane. 

5.3 Handlingsprogram for anleggsutbygging 2012 - 2016 

Anleggsnr Anlegg Lokalitet 
Total 

øk 

2013 2014 2015 2016 Kommentar 
2018 K S P K S P K S P K S P 

29810 Kunstgress Burfjord 5000 900 2500 900 200   500             Ferdigstilt  

21541 
Skytebane 

1 
  370       90 155 55 70 90 155       

 Ikke 
igangsatt 

21542 
Skytebane 

2 
  1400             160 580 80 200   40 Ferdigstilt 

????? Garasje Burfjord 400     400                   Ferdigstilt  

????? Idrettshall Burfjord  15000        700                 
Ikke 

igangsatt 

Handlingsplan, Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2016. 
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Av anleggsutbygging i handlingsprogrammet for 2012 – 2016 ble Kvænangen sentralidrettsanleggs 

gressbanen fjernet til fordel for ny kunstgressbanen og garasje for tråkkemaskin oppført (2015). 100 

meters banen ved Koppi skyteanlegg ble ferdigstilt i 2017. 

5.4 Andre tiltak som er finansiert, igangsatt og ferdigstilt 

o Rundvannet – Rasteplass og universell utforming: I samarbeider med Nord-Troms Friluftsråd 

oppgraderer og utvider Verneområdestyret den eksisterende rasteplassen ved Rundvannet i 

Kvænangsbotn LVO. Her opparbeides adkomst og rasteplass med ny gapahuk, ny bålplass, 

toalettfasiliteter og treplattinger rundt og ned til vannkanten. Alt med en universell utforming. 

Prosjektet startet i 2017 og er i prosess per 01.08.18. 

o Kvænangsbotn - Restaurering av kjørespor: Verneområdestyret har finansiert deler av et prosjekt 

som har til formål å gjøre forsterknings- og eller restaureringstiltak på kjørespor som er tilknyttet 

befaring og vedlikehold av sperregjerder for reindrifta. 

o Sørstraumen – Innfallsport til landskapsvernområdet: Dette har vært et samarbeidsprosjekt 

utviklet og finansiert av samarbeidspartnere, Statskog, Troms Fylkeskommune og 

Verneområdestyret. Kommunen, Næringshagen, Friluftsrådet, Kvænangshagen Verdde og 

Verneområdestyret har vært og er involvert i prosjektet. På Sørstraumen blir det utviklet et 

utstillingsrom inne i Næringshagen med toalettfasiliteter og et uteanlegg med rasteplass, bålplass, 

informasjonstavler om landskapsvernområdet og informasjonstavler om friluftsliv i Kvænangen 

kommune generelt. Prosjektet har pågått siden 2013 og ferdigstilles i 2018. 

o Turkart: I regi av Nord-Troms Friluftsråd er det, i et felles turkartprosjekt for medlemskommunene, 

laget turkart for hver kommune. 

 

5.5 Konklusjon av resultatvurdering 

Det har vært liten aktivitet når det gjelder utbygging av nye og rehabilitering av eldre anlegg de siste 

årene, og aktiviteten er fortsatt lav. Noe er gjennomført, mye gjenstår og innspill fortsetter å komme 

inn. I videre planarbeid er det viktig at kommunen synliggjør muligheter, stimulerer og veileder i 

søknadsprosesser for tilskudd til nye anlegg og utviklings- og/eller rehabiliteringsplaner for 

eksisterende anlegg.  

Den frivillige innsatsen som blir gjort gjennom lag, foreninger og ressurspersoner må videreføres og 

samkjøres med øvrig tilretteleggingsapparat som verneområdene, friluftsrådet, kommunen og andre 

instanser. Måloppnåelse vil kun skje gjennom samarbeid. 

Tidligere anlegg og planer som ikke er gjennomført, men som gjennom oppdaterte 

behovsundersøkelser, viser seg fortsatt relevante vil bli tatt med i planarbeidet for kommende periode. 
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6 Anlegg og aktivitet – Status og vurdering 

Kapitel 6.1 – 6.4 viser oversikt over anlegg, aktiviteter og områder for idrett, friluftsliv og kultur. Her 

presenteres status og vurderinger for ulike anlegg og aktiviteter i Kvænangen kommune.  

Et av kravene for anlegg som det skal søkes spillemidler for, er at det må være registrert i 

Anleggsregisteret. Det er kommunen som har ansvaret for å holde anleggsregisteret oppdatert. I 

registeret vil anleggene få tildelt et eget nummer - Anleggsnr. I anleggslistene som følger er det anlegg 

med og uten nr. Anlegg som i tabellene ikke har et nummer er ikke registrert i anleggsregisteret og er 

ikke finansiert med spillemidler.  

 

 

 

 

6.1 Samfunns- og grendehus 

I Kvænangen kommunen er det mange samfunns- og grendehus. Disse er sentrale både i bruk og 

lokalitet i de ulike lokalsamfunnene spredt rundt i Kvænangen. De er fantastiske samlings- og 

kulturarenaer og har et bredt utvalg av bruksområder. Festligheter, begravelser, møtevirksomhet, valg, 

kurs, trening, skytebane, kulturtilbud og kafé. Slik dekker de mye av befolkningens behov og skaper 

levende og bærekraftige samfunn. De er hjertet i bygdene! 

Anleggsnr Grendehus Lokalitet Eier 

????? Kvænangsbotn grendehus Kvænangsbotn Kvænangsbotn grendehus 

????? Badderen grendehus Badderen Badderen bygdelag 

22945 Alteidet samfunnshus Alteidet Alteidet samfunnshus 

28702 Jøkelfjord samfunnshus Jøkelfjord Jøkelfjord bygdelag 

25128 Sørstraumen grendehus Sørstraumen Sørstraumen grendehus 

????? Reinfjord samfunnshus Reinfjord Reinfjord bygdelag 

????? Spildra grendehus Spildra Spildra grendelag 

????? Segelvik Velhus Segelvik Segelvik velforening 

????? Stajord Velhus Stajord Stajord Bygdelag 

 

 

 



17 
 

6.2 Idrett 

I Kvænangen er det flere lag, foreninger og ildsjeler som organiserer idrett og fysisk aktivitet i 

kommunen: 

o Samfunns- og grendelag 

o Burfjord idrettslag (NIF) 

o Badderen idrettslag 

o Kvænangen jeger- og fiskerforening 

o Kvænangen skytterlag 

o Kvænangen pistolklubb (NIF) 

o Spildra skytterlag 

o Kvænangsbotn Grendehus 

o Kvænangen Rideklubb (NIF) 

o Capoeira No Topo Do Mundo 

 

 

 

 

I tillegg til organisert og registrert aktivitet i lag og foreninger kommer egenaktivitet blant befolkningen 

i Kvænangen kommune. Uorganisert aktivitet i befolkningen er vanskeligere å kartlegge. Nivået av 

uorganisert aktivitet i kommunen finnes det ikke spesifikk statistikk på. Dersom man ser på den 

nasjonale statistikken over deltagelse på ulike treningsaktiviteter, ser man at aktivitetsnivået har økt 

de siste årene, vi trener mer og vi beveger oss ut i fri natur mer enn før. Det gjelder unge som eldre. 

Hvor i landet vi bor har lite å si for treningsvanene (Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017). På bakgrunn 

av dette kan vi anta at uorganisert aktivitet er relativt høy i vår kommune også. Likevel vil det være et 

behov for å kartlegge uorganisert aktivitet i kommunen før neste rullering av kommunedelplan. 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016 

6.2.1 Kvænangen Idrettsråd 
Idrettsrådet består av alle idrettslag i kommunen som er medlemmer av Norges Idrettsforbund. 

Kvænangen kommune har tre idrettslag som er registrert i NIF. Kommuner med flere enn tre idrettslag 

registrert i NIF skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd. Idrettsrådet skal jobbe for best mulig forhold 

for idretten i kommunen og skal være en samarbeidsarena mellom lag, idrettskrets og kommune. I 

tillegg til å fordele Lokale aktivitetsmidler (LAM), formidler de idrettslagenes behov for anlegg til 

kommunale myndigheter. 

6.2.2 Idretts- og flerbrukshall 
I sammenheng med bygging av ny skole i Kvænangen kommune, vil behov for nybygg av 

gymsal/idrettsanlegg for undervisning være til stede. Dette må sees i sammenheng med for få og for 

små lokaler til organisert og uorganisert aktivitet ellers i kommunen. En idrettshall/flerbrukshall har 

vært et tema i kommunen over flere år og må prioriteres.  

Anleggsnr Anleggstype Lokalitet Eier Tilstand 

32570 Fleraktivitetssal/ Gymsal Burfjord Kvænangen kommune Revet 

73556 Flerbrukshall Burfjord Kvænangen kommune Vedtatt 

 

 

0 20 40 60 80

Drevet med friidrett
Drevet med kampsport

Drevet med organisert dans
Spilt basketball

Spilt ishockey, bandy eller innebandy
Spilt golf

Spilt volleyball
Spilt tennis, squash eller badminton

Gått på skøyter
Spilt fotball

Drevet med annen trening eller mosjon
Gått på gruppetrening, aerobic, yoga eller trim

Kjørt slalåm, telemark eller snowboard
Drevet med svømming

Trent spinning, på tredemølle eller med treningsapparat
Drevet med langrenn eller gått på skitur

Drevet med sykling eller vært på sykkeltur
Vært på joggetur

Drevet med styrketrening
Gått raske turer

D E L T A K E L S E  P Å  U L I K E  T R E N I N G S A K T I V I T E T E R  ( 2 0 1 6 )
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6.2.3 Svømmehall 
Svømmehallen som ligger i tilknytning til idrettshallen og Kvænangen barne- og ungdomsskole i 

Burfjord ble totalrenovert i 2006/07. Svømmehallen er stengt i 2017/18, men skal åpne igjen i 2019.  

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

32569 Burfjord Kvænangen kommune Står tom i 2017/2018, åpner med ny skole i 2019 

 

 

Nytt svømmebasseng stod ferdig november 2007 

6.2.4 Friidrettsanlegg 
Det er løpebane rundt kunstgressbanen, Kvænangen sentralidrettsanlegg. 

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

29808 Burfjord Burfjord Idrettslag Grus 

 

6.2.5 Fotballbaner og ballbinger 
I 2015 ble gressbanen i Burfjord fjernet til fordel for ny kunstgressbanen. Ballbingen som tidligere har 

stått i tilknytning til Kvænangen barne- og ungdomsskole er midlertidig demontert. Ny skole skal stå 

ferdig på samme lokalitet i 2019. Ballbingen skal til da være montert. 
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Anleggsnr Anleggstype Lokalitet Eier Tilstand 

49212 Ballbinge Burfjord Burfjord Idrettslag Midlertidig demontert (2018) 

????? Ballbinge Badderen Ukjent  

23705 Fotballbane Burfjord Burfjord Idrettslag Grusbane 

29809 Fotballbane Burfjord Burfjord Idrettslag Grusbane 

29810 Fotballbane Burfjord Burfjord Idrettslag Kunstgress (ikke garderobeanlegg) 

28701 Fotballbane Jøkelfjord Alteidet ungdoms- og idrettsforening Grus, tilstand ukjent 

22941 Fotballbane Alteidet Alteidet ungdoms- og idrettsforening Grus, tilstand ukjent 

 

 

Kvænangen sentralidrettsanlegg, foto av Jan Roar Karlsen 

6.2.6 Nærmiljøanlegg 
Nærmiljøet er de omgivelsene vi lever i og bruker mesteparten av tiden. Det som finnes i våre 

omgivelser har derfor stor betydning for livskvalitet. Grønne områder og sosiale møteplasser i 

nærmiljøet inkluderer og skaper trivsel og trygghet. Kvænangen kommune ønsker å tilrettelegge for 

økt fysisk aktivitet og sosiale møteplasser i nærmiljøene i samarbeid med grendelagene, lag og 

foreninger.  

Det er få nærmiljøanlegg som er tilrettelagt for barn, unge, eldre og de med nedsatt funksjonsevne i 

kommunen. Av de anleggene som finnes er tilstanden til flere dårlig og trenger oppgradering. I Kjækan 

er lek- og aktivitetsområdet i tilknytning til gamle Kjækan skole mye brukt. Men på grunn av 

usikkerheten for fremtidig bruk av tilbudet på grunn av salg av skolen, vil det kunne bli et behov for et 

nytt nærmiljøanlegg i Kjækan.  
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Antall nærmiljøanlegg i kommunen må opp. Da spesielt i tilknytning til skole og barnehager, men også 

i tilknytning til bo- og aktivitetsområder rundt i kommunen. Dette er tilrettelegging for uorganisert 

aktivitet som vil være et viktig satsningsområde også sett i et fremtidig folkehelseperspektiv. Anlegg 

for uorganisert aktivitet og sosiale møteplasser vil kunne løfte lokalsamfunnet og gi den tilhørighet og 

bolyst som kommunen ønsker.   

Anleggsnr Anleggstype Lokalitet Eier Tilstand 

22839 Flerbruksområde Alteidet 
Alteidet ungdoms- og 

idrettsforening 
Ukjent 

73558 
Flerbruksområde/ 

Nærmiljøanlegg 
Lille damsplass, Alteidet Kvænangen kommune 

Her er det lovet opparbeidelse 

av aktivitetsapparater ved 

gapahuken 

????? Flerbruksområde Kjækan skole Kvænangen kommune   

????? Flerbruksområde Badderen Barnehage Kvænangen kommune  

????? Flerbruksområde Burfjord Barnehage Kvænangen kommune  

32571 Nærmiljøkart Burfjord Kvænangen kommune Gamle, utdaterte 

56584 Liten ballløkke/-bane Sætra, Badderen ???  

29811 Liten ballløkke/-bane Burfjord Kvænangen kommune Ukjent 

12679 Liten ballløkke/-bane Burfjord Kvænangen kommune Ukjent 

73557 Flerbruksområde 
Kvænangen barne- og 

ungdomsskole 
Kvænangen kommune Planlagt 

 

 

 

 

6.2.7 Hoppbakke 
Hoppsporten i kommunen ligger nede og behovet for anleggsutbygging er derfor ikke tilstede.  

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

15853 Burfjord Burfjord Idrettslag Revet 

22942 Alteidet Alteidet ungdoms og idrettsforening Ikke i bruk 
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6.2.8 Klatrevegg 
Klatreveggen innendørs i Jøkelfjord samfunnshus er et svært populært tilbud. Veggen trenger jevnlig 

vedlikehold og oppgradering som Jøkelfjord grendelag tar seg av. 

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Jøkelfjord Jøkelfjord grendelag Innendørsvegg – Krever kontinuerlig vedlikehold  

????? Jøkelfjord Ukjent Utendørsvegg – Ukjent tilstand 

 

6.2.9 Ridebane 
Kvænangen Rideklubb er den eneste rideklubben i kommunen. 

Anleggsnr Anleggstype Lokalitet Eier Tilstand 

29806 Stall Badderen Kvænangen Rideklubb  

29807 Ridebane Badderen Kvænangen Rideklubb  

 

6.2.10 Skyteanlegg 
Det er flere etablerte skytebaner i Kvænangen. Leirduebanen i Kvænangsbotn mangler sikker bakgrunn 

og skal i løpet av 2018/19 flyttes til Koppi skytepark på Alteidet. Koppi skytepark har tidligere vært 

brukt til rifleskyting, men får nå også en leirduebane. På Koppi har man en svært godt egnet lokalitet. 

Der er det en topografi som sikrer en trygg og god bakgrunn, samtidig som man får samlet 

skytingen på ett område, og dermed får færre områder som belastes av støy. 

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Spildra Spildra skytterlag  Ukjent 

21541 Alteidet (Koppi) Kvænangen skytterlag og Kvænangen Jeger- og fiskeforening 
Ny elektronisk 200 m 

bane under planlegging 

21542 Alteidet (Koppi) Kvænangen skytterlag og Kvænangen Jeger- og fiskeforening 
100 m bane ferdigstilt i 

2017 

29804 Kvænangsbotn Kvænangen Jeger- og fiskeforening Leirduebane nedlagt 

29805 Kvænangsbotn Kvænangen Jeger- og fiskeforeningen Klubbhuset fortsatt i bruk 

21541 Sørstraumen Kvænangen skytterlag Innendørsbane (miniatyr) 

23707 Badderen Kvænangen Pistolklubb Nedlagt 
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6.3 Friluftsliv 

Friluftsliv er en ramme for møte mellom menneske og natur, og mellom mennesker i natur. 

Betydningen for den enkelte vil avhenge av tidsepoke, tilhørighet, bosted, klasse, kjønn, livsfase og 

livssituasjon. Kvænangen er en friluftskommune med nærhet til flott natur. Friluftsliv tilbyr viktig 

aktivitet og trivselsfaktor, noe som ofte trekkes fram i samfunnsdebatten, og som skal vektlegges i 

framtidig samfunnsutvikling. En av befolkningens hovedaktivitet er gåturer både i nærterreng og i 

utmark. Befolkningen i Kvænangen kommune har forholdsvis god tilgang til rekreasjonsareal og 

nærturterreng i sitt lokalmiljø, selv om disse arealene ikke er tilrettelagt i større grad. Friluftsliv og 

aktivitetsmuligheter i nærmiljøet er viktig for god folkehelse, og mulighetene her må spilles videre på 

og utvikles på en god måte. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 

Alle skal inkluderes, og det skal legges til rette for at ulike brukergrupper skal kunne få et tilbud. Dette 

kan gjennomføres ved tilrettelegging og gjennom aktivitetsfremmende tiltak. Eksempler på slike 

aktiviteter er «Ut i Nord», «ut på tur med hjul» og «aktiv på dagtid». Gjennom tiltak og prosjekter i 

skole og barnehage kan barn og unges interesse og engasjement for natur og fysisk aktivitet bygges 

opp. Den frivillige innsatsen som blir gjort gjennom lag, foreninger og ressurspersoner må videreføres 

og samkjøres med øvrig tilretteleggingsapparat som verneområdene, friluftsrådet, kommunen og 

andre instanser som jobber med friluftsliv. 
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Vært på ridetur i naturomgivelser

Vært på jakttur

Stått på skøyter på islagte vann eller vassdrag

Stått alpint, snowboard eller telemark

Vært på lengre skitur i skogen eller på fjellet

Vært på tur i kano/kajakk/robåt

Vært på kortere skitur i skogen eller på fjellet

Vært på tur med sykkel i naturen

Vært på bær- eller sopptur

Vært på fisketur

Vært på tur i motor- eller seilbåt

Vært på lengre fottur i skogen eller på fjellet

Badet i salt- eller ferskvann

Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet

Vært på kortere spasertur

D E L T A G E L S E  P Å  U L I K E  F R I L U F T S A K T I V I T E T E R  ( 2 0 1 7 )
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6.3.1 Friluftslivskartlegging 
I arbeidet med kommunedelplanen vil friluftsområdene i kommunen kartlegges, herunder foreta en 

vurdering av hvilke områder som skal prioriteres for gjennomføring av tilretteleggingstiltak (for 

friluftslivet generelt og med tanke på universell utforming). Ved vurdering av tilretteleggingstiltak tas 

det også hensyn til spesielt sårbare områder (spesielle naturtyper og artsforekomster) og 

samfunnssikkerhet (flom- og skredområder). Denne kartleggingen gjennomføres parallelt med 

arbeidet med kommunedelplan og er planlagt ferdigstilt 2018/19. Kartleggingen skjer etter veiledere 

Kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, 2017 og Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder, 2013. 

6.3.2 Nord-Troms Friluftsråd - Friluftsliv for alle til alle årstider! 
 

er et interkommunalt samarbeid (Kommuneloven §27) mellom 

kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjærvøy, stiftet 

i 2014. Nord-Troms Friluftsråd skal bistå kommunene og arbeide 

på en slik måte at det oppnås resultater som kommer innbyggerne og friluftslivet til gode. Resultater 

som kommunene vanskelige kan oppnå alene og uten et interkommunalt samarbeid. Sammen 

arbeides det mot et allsidig og miljøvennlig friluftsliv, til det beste for befolkningens trivsel og helse. 

I Kvænangen kommune gjennomfører Nord-Troms Friluftsråd en rekke tiltak og arrangement: 

o Ut i Nord 

o Ut og Plukk 

o JuleSPREK 

o Ordførerturer 

o Friluftsskoler 

o Friluftslivs arrangement for alle grupper i samfunnet 

o Folkehelsearbeid 

o Marin forsøpling og strandrydding 

o Skilting og merking av turløyper 

o Utgir turkart for Kvænangen kommune 

o Anlegg og tilrettelegging av friluftsliv 

Gå til http://www.utinord.no/ for mere informasjon! 

6.3.3 Landskapsvernområder 
Kvænangen kommune har tre Landskapsvernområder: 

o Kvænangsbotn landskapsvernområde/ Bađaávžži ja gearbbet suodjemeahcci/ Niemenaikun 

ja kärpikän suojeluala 

o Navitdalen landskapsvernområde/ Návetvuomi suodjemeahcci/Navetanvuoman suojeluala 

o Skorpa-Nøklan Landskapsvernområde med plantelivsfredning 

http://www.utinord.no/
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Kvænangsbotn landskapsvernområdet, foto Rune Benonisen. 

Landskapsvernområdene ligger i et område som har vært, og er, preget av samiske og kvenske 

naturbrukstradisjoner, noe de offisielle navnene for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO bærer preg av. 

Disse områdene er godt egnet for friluftsliv, jakt og fiske. Det drives småviltjakt og elgjakt innenfor 

områdene både i Kvænangsbotn og Navitdalen. I Kvænangsbotn LVO renner Kvænangselva gjennom 

og er lakse-førende opp til Stuoragorži/Storfossen/Isokoski. 

Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO forvalter verneområdene. De har ansvaret 

for skjøtsels- og tilretteleggingsarbeidet. Prosjekter i og i tilknytning til områdene gjennomføres i 

samarbeider med kommune, grunneiere, friluftsorganisasjoner, andre organisasjoner, næringsliv og 

reinbeitedistrikt. 

Gå til http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/ for mere informasjon! 

 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/
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6.3.4 Hytter 
Flere plasser i kommunen finnes det hytter som kan lånes eller leies av allmennheten.  

Anleggsnr Navn Lokalitet Eier Tilstand 

????? Gærbethytta Gearbbet Statskog SF  

????? Jeger- og fisk hytta Nordbotn Kvænangen jeger- og fiskeforeningen  

????? Limpastua Kvænangsbotn Kvænangen skogstuer  

????? Langdalshytta Polvannet/Langdalsvannet Alteidet ungdoms- og idrettsforening  

????? Lappasriidiihytta Lappasriidii 
Statskog SF/Forening for Lappasriidii 

vel 
 

????? Dalstuen Kvænangsdalen Statskog SF  

????? 
Kvænangen 

skogstue 
Kvænangsdalen 

Kvænangen skogstuer/ Nord-Troms 

Museum 
 

 

6.3.5 Gammer 
Gammer var en vanlig bygningstype i distriktet fra gammelt av. Mange plasser finner vi spor etter eldre 

gammer. Blant reindriftsutøverne var gammer brukt i forbindelse med gjeting, både i Navitdalen og 

ved Storsvingen på Kvænangsfjellet, fram til nyere tid. Her står gammene fortsatt, men det har vært i 

forfall etter de ble tatt ut av bruk. Gammen i Navit restaureres gjennom et prosjekt av 

Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO i 2018. På Olgolaneset og på Spildra er det 

bygd opp gammer i nyere tid for å ta vare på de gamle byggetradisjonene.    

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Hvalvannsgammen  Ukjent Brukbar, men noe fuktig 

????? Storsvingen, Kvænangsfjellet  D-35 Fávrrosorda I dårlig forfatning 

????? Olgolanesset Navuona gammestyret Mangler toalett og søppelfasiliteter 

????? Spildra  Ukjent   

????? Navitdalen Ukjent Restaureringsarbeid pågår 

 

6.3.6 Turløyper 
Det er turløyper over hele kommunen. I nærmiljøet, langs med fjæra, til ei strand, til skogs og høyt til 

fjells - Opp, opp til en topp! Det finnes en tur for alle i kommunen, med forskjellig vanskelighetsgrad.  

 

Nord-Troms Friluftsråd er tilrettelegger og arrangør for Ut i NORD turene. På UT.no, som er en tjeneste 

fra Den norske turistforeningen, finner man kart over alle Ut i NORD turene med beskrivelse. Alle Ut i 

http://www.ut.no/
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NORD turene er skiltet. De røde og gule skiltene står så lenge turen er med i turkassetrimmen. De 

grønne turskiltene er permanente.  Skiltene følger nasjonal standard og turene er gradert etter 

vanskelighetsgrad grønn tur (lett), blå (middels), rød eller svart (vanskelig). Stadig nye turer kommer 

til hvert år.  

Ut i NORD 2018 

Nr Lokalitet Starter 

58 Innervikselva Jøkelfjord 01.jun 

59 Vassnes Alteidet 01.jun 

60 Skogtrimmen Burfjord 01.jun 

61 Svanevannet Burfjord 01.jun 

62 Stuora Riidevárri Burfjord 15.jun 

63 Daumannstind Baddereidet 15.jun 

64 Olderbakkfjellet Jøkelfjord 15.jun 

65 Klubben (Beaski) Burfjord 15.jun 

66 Mikkaltinden Jøkelfjordeid 01.jun 

67 Sørstraumdalen Sørstraumen 01.jul 

68 Geitfjelltinden Navit 01.jul 

69 Naiggácohkka Kvænangsfjellet 01.jul 

70 Kulturstien Spildra 01.jun 

71 Staurhammeren Spildra 01.jun 

72 Dalstuen Kvænangsbotn 15.mai 

73 Lillestrømmen Kvænangsbotn 15.mai 

74 Gárgovárri Burfjord 15.mai 

75 Riidevárrivannet Baddereidet 15.jun 

76 Lysløypa i Sætra Badderen 15.mai 

77 Moldvikøra Badderen 01.jun 

78 Dingalbukta Burfjord 15.mai 

79 Halsen Burfjord 01.jun 

 

Det finnes mange turløyper i kommunen som ikke er en del av Ut i NORD, men som er opparbeidet og 

vedlikeholdt av bygdelag, turlag, idrettslag og andre foreninger.   

Anleggsnr Lokalitet Tilstand 

????? Svanefjellet rundt, Burfjord Ukjent 

????? Mefjellet (Linken), Alteidet Ukjent 

????? Saltnes, Jøkelfjord Igjengrodd, ønskes opprustet 

????? Gearbbetvárri, Kvænangsbotn Ukjent 

????? Lillestraumen, Toppelbukt Ukjent 

????? Mathisdalen, Kjækan Ukjent 
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????? Skaga, Spildran Ukjent 

????? Varden, Spildra Ukjent 

????? Fjorden rundt, Reinfjord Ukjent 

????? Vannberget, Reinfjord Ukjent 

????? Haretoppen, Reinfjord Ukjent 

????? Kaffesteinen, Reinfjord Ukjent 

????? Varden, Segelvik Ukjent 

????? Mathisvannet, Segelvik Ukjent 

????? Slaberget, Segelvik Ukjent 

 

Kvænangen kommune er kalvingsområde for reindrifta. I 2018 blir turløyper som ligger i tilknytning til 

kalvings- og oppvekstområde skiltet og oppstart utsatt for å vise hensyn. For mere informasjon om 

reindriftas arealbruk se: 

https://kilden.nibio.no/?X=7764306.99&Y=766020.00&zoom=4&lang=nb&topic=reindrift&bgLayer=g

raatone_cache 

 

Skilt ved turløyper i tilknytning til kalvings- og oppvekstområder - VIS HENSYN! 

Informasjon til befolkningen og andre brukere skal også være et prioritert arbeid. Dersom man 

forholder seg til gjeldende regelverk og har en hensynsfull framferd, så vil brukerkonfliktene reduseres, 

og det vil bidra til mer trivsel. Dette kan gjøres i form av oppslag på startpunkt, nettside, sosiale media 

og informasjonsmateriell.  Natur- og kulturstier er viktige informasjonskanaler og kan ha tema som:  

o Hensynsfull framferd med tanke på kalvingsområde, beitedyr og vilt 

o Forsøpling, ulovlig motorferdsel, båndtvang og forebygging av skogbrannfare 

o Natur 

o Kulturverdi og –historie 

o Områdehistorikk 

 

https://kilden.nibio.no/?X=7764306.99&Y=766020.00&zoom=4&lang=nb&topic=reindrift&bgLayer=graatone_cache
https://kilden.nibio.no/?X=7764306.99&Y=766020.00&zoom=4&lang=nb&topic=reindrift&bgLayer=graatone_cache
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6.3.7 Skiløyper 

Over hele kommunen finnes det tilrettelagte skiløyper. I Sætra og i Burfjord har vi lysløyper som er i 

bruk. Løype i Burfjord driftes av Burfjord idrettslag som disponerer egen tråkkemaskin. Løypenettet gir 

muligheter både for klassisk og skøyting i tillegg til lange turløyper opp på Baddereidet.  

Både på Alteidet, Kvænangsbotn og i Kjækan har det vært løyper med lyssetting tidligere, men de er 

ute av drift/avviklet. Løypenettet i Kvænangsbotn er på ca. 20 km, det meste i lett skogsterreng. 

Løypene prepareres med snøscooter og sporplog.       

Anleggsnr Lokalitet Eier Lysløpe Tilstand 

21055 Burfjord Burfjord Idrettslag Ja Behov for oppgradering 

49215 Burfjord Burfjord Idrettslag Ja  

49217 Burfjord Burfjord Idrettslag Ja Ferdigstilt 2008 

22943 Alteidet Alteidet ungdoms- og idrettsforening Nei  

????? Kjækan skole - Svineryggen Lokale innbyggere og hyttebeboere   Nei  

21056 Kvænangsbotn Kvænangsbotn grendehus Nei  

????? Jøkelfjordeidet Sydnatur Nei  

????? Spildra Spildra grendelag Nei  

23706 Sætra, Badderen Badderen Idrettslag Ja  

????? Segelvik-Andsnes Segelvik velforening Nei  

????? Reinfjord-Olderfjord Reinfjord bygdelag Nei  

 

6.3.8 Fiskeplasser 
Fiskemuligheter har Kvænangen mye av, både i sjø, elv og fjellvann. Geitstein ute ved Låvan er en 

tilrettelagt fiskeplass for havfiske og sosiale sammenkomster. Her finnes både gapahuk, grillhytte, 

benker og bord. Alle kaier brukes som fiskeplass. Ellers finnes det en rekke andre områder som 

lokalbefolkningen og besøkende bruker til fiske fra land, både ved sjø og fjellvann, som ikke er 

tilrettelagt. 

6.3.9 Gapahuker og grillhytter 
Gjennom en rekke tiltak i regi av lag, foreninger og privatpersoner er det gjort mye 

tilretteleggingsarbeid. 

Anleggsnr Type Lokalitet Eier Tilstand 

????? Gapahuk Storsavvan, Badderelva Badderen elvelag  

????? Gapahuk Vangen, Kvænangsbotn  
I god stand med 

parkeringsmuligheter 

????? Gapahuk Rundvannet 
Styret for 
landskapsvernområdet/ Statskog 
SF 

Blir restaurert og 
universelt utformet – 
midler bevilget 

????? Gapahuk Kjækan skole Kvænangen kommune  
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????? Gapahuk Alteidet 
Alteidet ungdoms- og 

idrettsforening 
 

????? Gapahuk Burfjord KBU skole  

????? Gapahuk Mittavarri, Burfjorddalen Kvænangen scooterforening  

????? Gapahuk 
Myrdalskulpen, 

Kvænangselva 
Bjørkenes Camping  

????? Gapahuk Fjordbotn, Reinfjord Reinfjord bygdelag Satt opp sommeren 2018 

????? Gapahuk Svineryggen, Baddereidet 
Kvænangen jeger- og 

fiskeforeningen 
 

????? Grillhytte Jonasbekken, Burfjord 
Kvænangen jeger- og 

fiskeforeningen 
 

????? Gapahuk/Grillhytte Låvan Handikappforeningen «Geitstein»  
Universelt utformet 

????? Grillhytte Rundhammaren, Spildra Spildra grendelag Behov for vedlikehold 

????? Grillhytte Sørstraumen Sørstraumen grendeutvalg? Behov for toalett 

????? Grillhytte Løkeng Stajord bygdelag  

????? Grillhytte Nordstraumen   

 

6.3.10 Benker 
Det er satt ut noen benker rundt i kommunen. 

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Burfjord 
Burfjord grendelag/ Kvænangen 

kommune 
 

????? Spildra Spildra grendelag   

????? Reinfjord Reinfjord bygdelag   

????? Segelvik Segelvik velforening   

????? Gardelvågen Kvænangsbotn grendehus Ved tunnelåpningen - Ikke satt opp 
ennå, men kommer til våren 2018. 

????? Svanevannet KVBU skole   

????? Sætherkulpen, Kvænangselva Statskog SF  

 

6.3.11 Bade- og flytebrygger 
Svanevannet er et lite vann sentralt i Burfjord. Dette vannet brukes av lokalbefolkningen og skolen som 

badeplass på varme sommerdager. Her er det plassert ut en badebrygge. 

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Svanevannet Kvænangen barne- og ungdomsskole Badebrygge 

????? Spildra Kvænangen kommune Kombinert fiske- og fritidsbåt havn 

????? Badderen Kvænangen kommune Kombinert fiske- og fritidsbåt havn 

????? Burfjord Kvænangen kommune Legges ut hver sommer 
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6.3.12 Rasteplasser og utkikkspunkt 
Det er flere flotte kultur- og naturskjønne rasteplasser i kommunen.  

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Kvænangsfjellet Statens vegvesen Burde vært toalettfasiliteter 

????? Næringshagen, 

Sørstraumen 

Styret for Kvænangsbotn og 

Navitdalen LVO Ferdigstilles 2018 

????? Løkviknesset Statskog Ukjent 

????? Storbukta, Kjækan Kvænangen kommune Minnestein (150 års markeringen) 

????? Kvænangsbotn Kvænangen kommune Minnestein (150 års markeringen) 

????? Seglvik Kvænangen kommune Minnestein (150 års markeringen) 

 

6.3.13 Parkeringsplasser 
Kommunen må legge til rette for en målrettet og god arealforvaltning som ivaretar friluftslivet og gjør 

friluftsområder tilgjengelige. Det er viktig å sikre allmenne friluftsområder og adkomst til disse, legge 

til rette for bruk av friområder, sikre trygg utfartsparkering ved viktige attraksjoner og severdigheter 

(herunder kulturminner og kulturlandskap), utfartsområder og scooterløyper. Dette vil gjøre 

friluftsaktiviteter mer tilgjengelig og redusere interessekonflikter. Adkomst kan forbedres gjennom 

etablering av dedikerte parkeringsplasser og transportårer i kulturlandskap og bebyggelse. Det er viktig 

med helhetlige prosesser i forhold til berørte parter når parkeringsplasser og ferdselsårer etableres og 

tilrettelegges. I tillegg er skilting og informasjon sentrale element. 

Opplevelsesnæring og E6 

Kvænangen ønsker å satse på natur- og kulturturisme. En økning i turistnæring vil gi behov for en 

infrastruktur som er tilrettelagt dette. Parkeringsplasser i områder med attraksjoner og severdigheter 

(herunder bautaer, kulturminner og kultur- og naturlandskap) og behovet for en pust i bakken ved 

gjennomreise Kvænangen vil være viktig for å kunne legge til rette for og ta vare på turistnæringen og 

resten av befolkningen i kommunen.   

Parkering ved utfartsområder og scooterløyper 

Parkering er nødvendig når man skal ut på tur. Dette er en utfordring mange plasser, særlig på vinteren 

når man også er avhengig av brøyting. Mange steder er det fysisk plass, men det er behov for 

avklaringer av bruken, og ordninger for brøyting og handtering av eventuell søppel og toalettfasiliteter. 

Flere plasser er det også behov for å etablere nye parkeringsplasser eller utvide kapasiteten ved 

eksisterende. I dag har vi en dedikert parkeringsplass til friluftsformål. Den ligger på Saltnes i Jøkelfjord, 

og er startpunkt for utflukter inn til breen. Utover dette har vi en rekke snuplasser, parkeringslommer 

i tilknytning til offentlig og privat veg, massetak og andre plasser som benyttes til parkering i 

forbindelse med friluftsliv. Vi har en særlig stor utfordring for å legge til rette for parkering ved 
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startpunktene til scooterløypene, da man trenger stor plass til å parkere biler med tilhengere. I 

forbindelse med Kommuneplanens arealdel, som er under utarbeidelse og skal ferdigstilles høsten 

2018, er det foreslått en rekke områder som skal settes av til parkeringsformål og som eventuelt kan 

videreutvikles og tilrettelegges, se kapittel 3.3.1 Kommuneplanens arealdel. 

Andre utfartsområder med behov for parkering er:  

Scooterløype Turområde 

Alteidet Burfjorddalen 

Kjækan Baddereidet 

Kvænangsbotn   

Navit   

Burfjord  

Badderen  

 

6.3.14 Toalett og søppelhåndtering 
Dette er et tema med flere innspill. Befolkningen ønsker flere søppel- og toalettfasiliteter. Det er 

spesielt ønskelig i tilknytning til godt brukte utfartsområder og scooterløyper, rasteplasser og 

utkikkspunkt, områder med attraksjoner og severdigheter (herunder bautaer, kulturminner og natur- 

og kulturlandskap), E6, Burfjord sentrum, Kvænangsfjellet og ny planlagt rasteplass ved Sørstraumen 

brua. 

I sammenheng med sentrumsplan ønskes det å etablere en sterkere sentrumsprofil. Muligheten for å 

etablere en kultur- og sentrumsarena med aktivitetsanlegg og sosiale samlingsplasser vil gi økt behov 

for søppel og toalettfasiliteter i sentrum. Dersom det i tillegg skal være mulighet for korttidsplasser for 

bobiler i sentrum gir dette en ekstra pågang for gode toalett og eventuelt dusjmuligheter. 

Det finnes gratis bobiltømming i Burfjord sentrum. Likevel skjer slik tømming på parkeringsplasser 

langs E6. For å få bukt med dette må det vurderes å settes opp informasjonsskilt om muligheten i 

Burfjord, eventuelt sette opp et ekstra anlegg. Informasjon, forebygging og holdningsendring vil være 

viktig på alle områder der folk ferdes.  

Søppel- og toalettfasiliteter bør alltid vurderes i områder som skal tilrettelegges og utbedres og i 

tilknytning til nye anlegg. 

Anleggsnr Type Lokalitet Eier Tilstand 

????? Toalett Saltnes, Jøkelfjord Kvænangen kommune  

????? Toalett Ventebua på kaia i Burfjord Kvænangen kommune  

????? Toalett/dusj Innfallsporten, Sørstraumen Kvænangen kommune Under oppbygging 

????? Toalett/dusj Turistinformasjon, Burfjord Kvænangen kommune  
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????? Toalett Geitstein, Låvan Handikappforeningen  

????? Bobiltømming Burfjord Kvænangen kommune  

????? Søppelkonteiner Burfjordlandet Kvænangen kommune  

????? Søppelkonteiner Baddereidet Kvænangen kommune  

????? Søppelkonteiner Rakkenes Kvænangen kommune  

????? Søppelkonteiner Sandnesdalen Kvænangen kommune  

 

6.4 Kultur 

Forenklet oversikt av hvordan ordet «kultur» brukes (Nasjonal digital læringsarena): 

o Kultur som åndsliv og produkter av slik aktivitet, både «finkultur» og «ukultur»: litteratur, 

billedkunst, musikk, teater, fjernsyn og andre skapende aktiviteter.  

o Kultur som aktiviteter, det «utvidede» kulturbegrep, som innebærer at det er et kulturelt 

aspekt ved alle aktiviteter, redskaper og gjenstander: idrett, fritidsaktiviteter, undervisning, 

sosialarbeid, mat, verktøy, klesdrakt.  

o Kultur som arv og minne: tradisjoner, kulturlandskap, kystkultur, kulturgjenstander. Det gamle 

er bærer av identitet: språk, religion, eventyr, sagn. 

o Kultur som livsform, som en særlig måte å leve på eller være på: steinalderkultur, 

indianerkultur eller annen befolkningskultur som f.eks. samisk og kvensk. 

o Kultur som meningsfellesskap: mønster av mening, koder, ideer, verdier, normer, identitet.  

Det er ikke skarpe grenser mellom disse betydningene. Kultur er menneskeskapt. 

Kulturen i dag i Kvænangen er en smeltedigel av eksemplene over. Spesielt preget av menneskelig 

mangfold og kulturarv. Kommunen er et gammelt tre kulturelt område (norsk, samisk og kvensk) der 

levesett, tradisjoner og kulturuttrykk er blitt formet og farget av alle kulturene. Kommunen har 

kulturarenaer både inne og ut med kulturtilbud til alle aldersgrupper i befolkningen. Her kan nevnes 

fotball, ski- og sykkel-aktiviteter, fiskekonkurranser både sommer og vinter, skyting, motocross, 

turmarsjer, tur-renn, oppmerkede løyper til fjells og ved fjordene, ulike bygdedager, sommer- og 

julemarkeder, aktiviteter i 4H, strikkekafeer, husflidskvelder, konserter, kafeer, festligheter, 

temakvelder og lignende som arrangeres av ulike frivillige lag og foreninger. Av faste arrangementer 

kan vi nevne ulike bygdedager (Segelvik, Spildra, Reinfjord, Badderen og Kjækan), kirkehelg på Skorpa, 

Verddeturneringen og Paaskiviikko. 

I kommunal regi har vi Kulturskolen med sine opplæringstilbud og fremvisninger, Biblioteket med 

tilbud innen litteratur, dikt og utstillinger, Frisklivstilbud for alle, Fritidsklubb, Kunst- og kulturfag i 
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grunnskolen medregnet Den Kulturelle Skolesekken, og vi har også tilbud innen Den Kulturelle 

Spaserstokken med konserter, utstillinger, temakvelder og forestillinger fra profesjonelle kunstnere.  

Kultur betegnes også som en menneskelig fysisk aktivitet med bearbeidelse av naturen og annet 

råmateriale som vi omgir oss med. Kvænangen er en kommune som er ufattelig rik på fabelaktig og 

mangfoldig natur. 

 

 

 

 

6.4.1 Flerbrukshuset 

Flerbrukshuset er et andelslag som leies ut til alt fra barnedåper, konfirmasjoner, bursdager, bryllup, 

begravelse, sal trening, kafeer, pubkvelder, konserter, møter, kulturskoleaktiviteter, 

teaterforestillinger, forelesninger, kommunale temadager, festligheter osv. Flerbrukshuset har også et 

magasin for Nord-Troms Museum i kjelleren hvor det er klimaregulert for oppbevaring av eldre 

gjenstander. Museet har også en del av huset til kontorer og utstillinger. Flerbrukshuset drives av 

leieinntekter og søker støtte fra kommunen på lik linje med de andre samfunns- og kulturhusene i 

kommunen. Huset er et viktig sted for alle som vil leie det til sine aktiviteter. Vedlikehold blir gjort stort 

sett på dugnad, og annet tilsyn og regnskap blir gjort av styreleder på eget initiativ. Booking og ut-

/innlevering av nøkkel blir av hensiktsmessige årsaker gjort av kommunens servicekontor på rådhuset.  

Anleggsnr Anleggstype Lokalitet Eier Tilstand 

31992 Flerbrukslokale til kultur Burfjord Kvænangen kommune  
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Frisklivssentralen i aksjon i salen på Flerbrukshuset 

6.4.2 Kulturskolen 

Kulturskolen er et kommunalt lovpålagt tilbud etter Opplæringslovens § 13-6 Musikk- og kulturskoler. 

Her tilbys allsidig opplæring innen teater, sang, samspill, instrumentopplæring, visuell kunst og 

matkultur. Foreldre/foresatte søker sine barn inn hver høst på de tilbud som ønskes, og det betales en 

semesteravgift inn til kommunen for høst- og vårsemesteret. Undervisningen skjer på ettermiddags- 

og kveldstid i ulike undervisningsrom på Kvænangen barne- og ungdomsskole og også på 

Flerbrukshuset. Stort sett holdes det semesterkonserter/utstillinger og forestillinger til hvert 

semesterslutt, pluss andre opptredener gjennom året. Et uttalt mål for kulturlivet i Kvænangen og også 

for kulturskolen, er at barn og unge får opplæring i de ulike fagene de har interesse for, samt at de får 

oppleve mestring, samhold og trening i å vise seg og sitt talent fram for andre. 

 

 

 

6.4.3 Bibliotek 

Bibliotek har lav terskel for tilgjengelighet og har betydning som kultur og kompetansegivende 

møteplass og formidler for hele befolkningen. 

 



36 
 

Kvænangen Folkebibliotek på kommunehuset i Burfjord har åpent tre dager i uken, med litt ulik 

åpningstid for vinter og sommer. Biblioteket har en søkbar bokdatabase. Man kan også låne bøker ved 

Servicekontoret på Sørstraumen Handel og Spildra Landhandel i butikkenes åpningstider. Utlån på 

biblioteket er gratis. Du bruker et nasjonalt lånekort som kan benyttes ved de fleste bibliotek i landet, 

barn har et lokalt lånekort. Det er utlån på bøker, film, tidsskrifter, pc-spill og språkkurs. Kvænangen 

folkebibliotek er også studiebibliotek hvor studenter kan reservere møterom til selvstudie og/eller 

grupperom. Her er trådløst nettverk og muligheter for kjøkken. På dagtid er det også muligheter for 

kopiering. Biblioteket er behjelpelig med informasjon, veiledning, søk i baser og bestilling av litteratur. 

6.4.4 Kvænangen språksenter  

Språksenteret ble etablert gjennom utviklingsmidler fra Troms Fylkeskommune, eies av kommunen, 

men er organisert som egen enhet. Senteret finansieres med eksterne midler fra Sametinget og 

Kulturdepartementet. Målet er å revitalisere det samiske og kvenske språket og kultur ved å tilby 

opplæring og skape andre språkarenaer. 

6.4.5 Nord-Troms Museum 

Museet har et magasin/lager for oppbevaring og gjennomfører periodevise utstillinger i 

Flerbrukshuset. Kvænangen kommune er medeier i selskapet og har et styremedlem. 

6.4.6 Kunstutstillinger 

Kvænangen kommune bestiller og mottar tilbud av ulike kunstutstillinger i regi av Biblioteket, Den 

Kulturelle Spaserstokken, Den Kulturelle Skolesekken og via Nord-Troms Museum. Disse utstillingene 

henger/er utstilt på dertil egnede steder tilpasset hver enkelt utstilling. Her kan man bruke lokaler i 

Flerbrukshuset, Kvænangen næringsbygg, Kommunehuset, Gargo, Kvænangen barne- og 

ungdomsskole, i barnehagene osv til å sette opp utstillinger for kortere og lengre tid. Vi har også faste 

installasjoner/glassmonter av lokale kunstnere med kunst som er innkjøpt spesielt. 
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Kunst av barna i barnehagen 

6.4.7 Kultursti 

På Spildra øy er det en kultursti som er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Spildra 

Grendeutvalg, Sametinget og Troms Fylkeskommune. Denne stien går fra enden av veien ved Rapvika 

og til Skagevågen, en avstand på 3 km i lett terreng. Spildra har mye historie med blant annet 

bjørnegraver, hulegraver og tufter. Kvænangsbotn har også en kultur- og historiesti fra Rundvannet til 

Kvænangen Skogsstuer, en avstand på 4 km, som omhandler kvenenes historie fra 1700-tallet og 

utover. Kvenenes eksistens var tuftet på naturressurser som jord, hav, skog og utmark.  

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Kvænangsbotn Nord Troms Museum  I bruk, trenger oppgradering 

????? Spildra Troms fylkeskommune og Sametinget  Nyåpnet 2018 

 

6.4.8 Halti kvenkultursenter 

Kvænangen kommune er medeier og betaler en årlig sum i driftsstøtte.  

6.4.9 Frivillighetssentral  

Kommunestyret har vedtatt av det skal etableres en frivillighetssentral. Denne er under utvikling, 

plassering ennå ikke avklart. 
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7 Strategier og satsningsområder 
o Folkehelse og folkehelsearbeid skal alltid være i fokus ved planlegging og utarbeiding av tiltak 

innen idrett, friluftsliv og kultur. 

o Barn og ungdom (6 – 19 år) skal prioriteres ved anleggsutbygging.  

o Tilrettelegging for de med nedsatt funksjonsevne og eldre (en økende del av befolkningen) skal 

alltid vurderes i forhold til anleggsutbygging. 

o Flerbruksområder og – anlegg: Tilpasset flere brukergrupper og fokus på sosiale møteplasser. 

- Flerbrukshall 

- Nærmiljøanlegg 

- Kultur- og sentrumsarena 

o Spesialanlegg:  

- Annen organisert aktivitet som hestesport, skyting, skianlegg, klatring, etc. må vurderes 

rehabilitert og oppgradert dersom behov ytres og synliggjøres. 

o Dugnadsarbeid og den frivillige innsatsen 

o Mer skilting og informasjon 

o Trygge brukervennlige snarveier med passende dekke og belysning mellom sentrale fasiliteter. 

o Flere og bedre parkerings-, søppel- og toalettfasiliteter 

o Opplevelsesnæringen 

o Kartlegge den uorganiserte aktiviteten i kommunen 

o Grunneierorganisering på jakt og fiske 

o Andre kommunale planer 

o Utarbeide oversiktskart anlegg 

o Dagsturhytte (Nord-Troms Friluftsråd) – Kommunen må se på alternativer for plassering av et slikt 

tilbud. 

8 Oppfølging av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 
Punkter som i denne planen viser seg å inneholde feil, er mangelfulle, eller mangler helt, skal 

registreres fortløpende, slik at de kan inngå ved første rullering.  
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Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 
Vedlegg 1 - Handlingsprogram 

 

2018 

KVÆNANGEN KOMMUNE      
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 



Informasjon om handlingsprogrammet 
Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og kultur skal benyttes som et informasjons- og 

styringsverktøy. Kommunedelplan skal sees i sammenheng med Kommuneplanens samfunns- og 

arealdel, Kystsoneplan, og andre kommunedelplaner for kommunen. 

Gjennom drøftinger og behovsanalyser legges grunnlaget for et 4-årig handlingsprogram. Her gjøres 

konkrete prioriteringer vedrørende utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg i Kvænangen 

kommune. Handlingsprogrammet inneholder en prioritert liste over tiltak med kortsiktige behov og en 

liste over tiltak som på sikt ønskes utviklet, sistnevnte er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.  

Handlingsprogrammet skal revideres årlig, og ta utgangspunkt i tiltakene som fremgår av 

kommunedelplanens handlingsprogram for anlegg. Vesentlige endringer i kommunedelplanens 

hoveddokument skal legges til hovedrullering hvert 4. år. 

Spillemiddelsøknad er ikke nødvendigvis satt opp med samme år som utviklingsåret, noe som blant 

annet har sammenheng med at frist for spillemiddelsøknader er 15. januar og at det da i enkelte 

tilfeller er hensiktsmessig å søke spillemidler etter at tiltaket er igangsatt. Dette forutsetter at 

prosjektet er idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før byggestart/prosjektstart. På grunn av etterslep 

på utbetalingen av spillemidler er det kun et fåtall av prosjektene som får utbetalt spillemidler i 

søknadsåret, for alle søknader som ikke får tilsagn må søknaden gjentas/fornyes året etter helt til 

tilsagn blir gitt. 

Den årlige rulleringa av handlingsprogrammet skal ta hensyn til anleggenes status, slik at godkjente 

søknader for ferdige planlagte anlegg vil rykke foran ikke godkjente søknader. Finansieringen i tabellen 

tar utgangspunkt i den foreslåtte finansieringsplanen til søkeren, ikke den endelige offentlige 

bevilgninga. Kommunale tildelinger vil være avhengige av kommunens vedtatte årsbudsjett og 

økonomiplan. 

 

 

 



1 Anleggsprogram og finansiering 
K = Kommunale midler, S = Spillemidler og P = Private midler 

(Alle beløp i 1000 kr) 

 

1.1 Kortsiktige behov for nye anlegg, områder og aktiviteter 2019 - 2022 

Nr Tiltak/Anleggstype Lokalitet Prosjekteier Type anlegg/aktivitet Kommentar 

1 Idretts/ Flerbrukshall Burfjord  Kvænangen kommune Ordinært anlegg  

2 Nærmiljøanlegg Kvænangen barne- og ungdomsskole, Burfjord  Kvænangen kommune Nærmiljøanlegg  

3 
Kultur- og sentrumsarena med 
aktivitetsanlegg 

Sentrumsområdet, Burfjord  Kvænangen kommune 
Kulturanlegg og 
Nærmiljøanlegg 

Universelt utformet sti langs elva, med 
benker og bord, utescene, 
aktivitetsanlegg, mm 

4 Parkering/ Søppel/ Toalett fasiliteter  Opplevelsesnæring / E6  Kvænangen kommune Annet  

5 Parkering/ Søppel/ Toalett fasiliteter  Friluftsliv, utfartsårer og scooterløyper  Kvænangen kommune Annet  

6 Oppgradering av 200 meters bane Koppi skytepark, Alteidet Kvænangen skytterlag Ordinært anlegg Oppgradering til elektroniske skiver 

7 Miniatyrskytebane ? Kvænangen skytterlag Ordinært anlegg  

 

Finansieringsplan Kvænangen kommune 

Anleggsnr Anlegg Lokalitet Total øk 
2019 2020 2021 2022 

K S P K S P K S P K S P 

73556 Idrettshall/ Flerbrukshall Burfjord 38000 22000 16000 - - - - - - - - - - 

73557 Nærmiljøanlegg 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole, Burfjord 

5000 2500 2500 - - - - - - - - - - 

73559 Kultur- og sentrumsarena Burfjord 10000 1000 1000 - 3000 3000 - 1000 1000 - - - - 

????? Parkering/ Søppel/ Toalett fasiliteter  Opplevelsesnæring/ E6 3000 - - - 500 - 500 500 - 500 500 - 500 

????? Parlering/ Søppel/ Toalett fasiliteter  
Friluftsliv, utfartsårer og 
scooterløyper 

600 - - - 100 - 100 100 - 100 100 - 100 

Sum investeringer 2019-2022 56600 25500 19500 - 3600 3000 600 1600 1000 600 600 - 600 

 



Finansieringsplan Kvænangen skytterklubb 

Anleggsnr Anlegg Lokalitet Total øk 
2019 2020 2021 2022 

K S P K S P K S P K S P 

21541 Oppgradering av 200 meters bane Koppi skytepark, Alteidet 586 - 244 342 - - - - - - - - - 

74292 Miniatyrbane Burfjord 250 - 104 146 - - - - - - - - - 

Sum investeringer 2019-2022 835 - 348 488 - - - - - - - - - 

 

 

1.2 Andre prioriteringer i 2019 

Nord-Troms Friluftsråd – Det må utnevnes en administrativ hovedkontakt i kommunen som kan fungere som bindeledd mot Friluftsrådet, slik at potensialet i 

medlemskapet kan utnyttes maksimalt. 

 

1.3 Langsiktige behov for nye anlegg, områder og aktiviteter 2019 – 2030 

Tiltak/Anleggstype Lokalitet Søker(e) Kommentar 

Lekeplass/Aktivitetsanlegg Kjækan 
Kjækan- og Kvænangsbotn 
grendeutvalg 

Nytt innspill 2018 

Raste- og fiskeplass med universell utforming Sørstraumen Kvænangen kommune Nytt innspill 2018 

Lekeplass/Aktivitetsanlegg Barnehagen, Badderen Kvænangen kommune  Nytt innspill 2018 

Lekeplass/Aktivitetsanlegg Lilledamsplass, Alteidet 
Kvænangen kommune/ Alteidet 
grendelag 

Nytt innspill 2018 

Parkering/ Søppel/ Toalett fasiliteter Opplevelsesnæring/E6 Kvænangen kommune Nytt innspill 2018 

Parkering/ Søppel/ Toalett fasiliteter  Friluftsliv, utfartsårer og scooterløyper Kvænangen kommune Nytt innspill 2018 

Turløyper – Skilting og merking Generelt  
Eksisterende - 
Oppgradering/tilrettelegging/vedlikehold 

Grillhytte Spildra Spildra grendelag Eksisterende - Trenger restaurering 

Lekeplass/ Aktivitetsanlegg Spildra grendehus Spildra grendelag Eksisterende - Trenger restaurering 

Utvidelse av samfunnshus Jøkelfjord Jøkelfjord grendelag 
Eksisterende - Behovet må sees i sammenheng 
med ny flerbrukshall 



Flere tilrettelagt fiskeplasser 
Eks. Laukviknesset/ Kvænangselva/ 
Badderelva etc. 

 Nytt innspill 2018 - Universelt utformet 

Ombygging av naust Jøkelfjord Jøkelfjord Dykkeklubb 
Eksisterende - Legge opp til luftkompressor og 
annet dykkerutstyr 

Grillhytte Seglvik velhus Seglvik velforening Nytt innspill 2018 

Lekeplass/ Aktivitetsanlegg Seglvik velhus Seglvik velforening Nytt innspill 2018 

Klatrevegg Spildra Spildra grendelag Nytt innspill 2018 

Klubbhus Kvænangen sentralidrettsanlegg Burfjord IL 
Eksisterende – Trenger oppgradering 
(garderober, dusj, etc.) 

Rulleskianlegg Kvænangen sentralidrettsanlegg Burfjord IL Nytt innspill 2018 

Friidrettsanlegg Kvænangen sentralidrettsanlegg Burfjord IL 
Nytt innspill 2018 (Hoppgrop, kulestøt, løpebane 
med dekke, etc.) 

Grillhytte Badderen Badderen bygdelag Nytt innspill 2018 – universelt utformet 

Parkeringsplass Badderen grendehus Badderen grendelag Eksisterende – utvidelse av parkeringsplass 

Bobiltømming Sekkemo  
Eventuelt vurdere informasjonsskilt her om 
tømmingsmulighet i Burfjord sentrum. 

View-point Vassnestinden Isbresenteret AS Nytt innspill 2018 – Planlegges 

Gapahuk Gambukta Isbresenteret AS Nytt innspill 2018 – Planlegges 

Leirplass Skalsa Isbresenteret AS Nytt innspill 2018 – Planlegges 

Skiløype m/lysanlegg Jøkelfjorddalen  Nytt innspill 2018 

Lekestativ og benker Fjordbotn (ved gapahuken) Reinfjord bygdelag Nytt innspill 2018 

Rydding og tilrettelegging Reinfjordelva Reinfjord bygdelag Nytt innspill 2018 

Rydding og merking av sti til bade- og fiskeplass Pilvågen Reinfjord bygdelag Nytt innspill 2018 

Rydding og oppgradering av bade- og fiskeplass Pilvågen Reinfjord bygdelag Nytt innspill 2018 

Rydding og merking av stier 
Vannfjellet, Haretoppen, Ruthsteinen og 
Innernesfjellet 

Reinfjord bygdelag Nytt innspill 2018 

Rydding og tilrettelegging Midtreelva Reinfjord bygdelag Nytt innspill 2018 

Klubbhus Koppi skytepark Koppi skytepark, Alteidet 
Kvænangen skytterlag/ 
Kvænangen jeger og fiskeforening 

Nytt innspill 2018 – Realiseres 2022-2025 

Nærmiljøkart/ O-kart Burfjord 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole 

Nytt innspill 2018 

Dagsturhytte ? Nord-Troms Friluftsråd Nytt innspill 2018 

Skiløype m/lysanlegg (Anleggsnr 21055)  Burfjord Burfjord IL Skigruppa 
Eksisterende – Både lysanlegg og løype trenger 
oppgradering og vedlikehold 

Skiløype m/lysanlegg Burfjord, ut fra sentralidrettsanlegget Burfjord IL Skigruppa 
Eksisterende – Opparbeide startområde og løype 
for konkurranser og større skirenn 



Skiløype på fjellet ? Burfjord IL Skigruppa 
Nytt innspill 2018 - Utarbeide et løypenett på 
fjellet 

Skileik-/Skicrossbane Burfjord, Sentralidrettsanlegget Burfjord IL Skigruppa Nytt innspill 2018 

Belysning på parkeringsplass Sentralidrettsanlegget Burfjord Idrettslag Nytt innspill 2018 

Skateboardrampe Kvænangen barne- og ungdomsskole Kvænangen kommune Eksisterende – Trenger vedlikehold 

Utvidelse og oppgradering av klubbhus Sentralidrettsanlegget Burfjord Idrettslag 
Eksisterende – Mangler blant annet dusj og 
garderobefasiliteter, samt mulighet for kafedrift. 

Leirduebane Koppi skytepark, Alteidet 
Kvænangen Jeger- og 
fiskeforening 

Nytt innspill 2018 
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Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 
Vedlegg 2 - Anleggsregisteret 

 

2018 

KVÆNANGEN KOMMUNE      
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 



Anleggs- 
nummer 

Anleggsnavn Sted Eier Anleggskategori Anleggstype 
Anleggs- 
klasse 

73556 Kvænangen Flerbrukshall Burfjord Kvænangen kommune 
Idrettshaller og 
aktivitetssaler Flerbrukshall 

Ordinært 
anlegg 

73557 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole Nærmiljøanlegg Burfjord Kvænangen kommune 

Mindre 
aktivitetsområder 

Flerbruksområde 
(ute) 

Nærmiljø 
anlegg 

73558 Lilledamsplass aktivitetsanlegg  Alteidet 
Alteidet ungdoms- og 
idrettsforening 

Mindre 
aktivitetsområder 

Flerbruksområde 
(ute)  

73559 Kultur- og sentrumsarena Burfjord Kvænangen kommune Kulturarena 
Flerbruksområde 
(ute) 

Nærmiljøa
nlegg 

74292 Miniatyrskytebane Burfjord Kvænangen Skytterlag Skyteanlegg Skytebane (inne) 
Ordinært 
anlegg 

5820 Burfjord samfunnshus Burfjord samfunnshus Burfjord samfunnshus 
Idrettshaller og 
aktivitetssaler Fleraktivitetssal 

Ordinært 
anlegg 

12679 Burfjord Løkkebane 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole Kvænangen kommune Mindre ballanlegg 

Liten balløkke/-
bane 

Nærmiljø 
anlegg 

15853 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
Skolehoppbakke 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord idrettslag Ski- og alpinanlegg Hoppbakke 

Ordinært 
anlegg 

21055 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
skiløype 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord idrettslag Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype 

Ordinært 
anlegg 

21056 Kvænangsbotn lysløype Kvænangsbotn lysløype 
Kvænangsbotn 
grendehus Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype 

Ordinært 
anlegg 

21541 Koppi skytebane Koppi skytebane Kvænangen skytterlag Skyteanlegg Riflebane (ute) 
Ordinært 
anlegg 

21542 Koppi skytebane Koppi skytebane Kvænangen skytterlag Skyteanlegg Riflebane (ute) 
Ordinært 
anlegg 

22839 Alteidet Aktivitetsanlegg Alteidet aktivitetsanlegg 
Alteidet ungdoms- og 
idrettsforening 

Mindre 
aktivitetsområder 

Flerbruksområde 
(ute) 

Nærmiljø 
anlegg 

22941 Alteidet fotballbane Alteidet fotballbane 
Alteidet ungdoms- og 
idrettsforening Fotballanlegg Fotballbane grus 

Nærmiljø 
anlegg 

22942 Alteidet hoppbakke Alteidet hoppbakke 
Alteidet ungdoms- og 
idrettsforening Ski- og alpinanlegg Hoppbakke 

Ordinært 
anlegg 



22943 Alteidet lysløype Alteidet lysløype 
Alteidet ungdoms- og 
idrettsforening Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype 

Ordinært 
anlegg 

22944 Alteidet løkkebane Alteidet skole Kvænangen kommune Mindre ballanlegg 
Liten balløkke/-
bane 

Nærmiljø 
anlegg 

22945 Alteidet samfunnshus a/l 
Alteidet samfunnshus 
a/l Alteidet samfunnshus 

Idrettshaller og 
aktivitetssaler Fleraktivitetssal 

Ordinært 
anlegg 

23705 Badderen fotballløkke Badderen fotballbane Badderen idrettslag Fotballanlegg Fotballbane grus 
Ordinært 
anlegg 

23706 Badderen lysløype Badderen fotballbane Badderen idrettslag Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype 
Ordinært 
anlegg 

23707 Badderen skytebane Badderen skytebane Kvænangen pistolklubb Skyteanlegg Riflebane (ute) 
Ordinært 
anlegg 

25127 Sørstraumen fotballbane Sørstraumen grendehus 
Sørstraumen 
grendeutvalg Fotballanlegg Fotballbane grus 

Ordinært 
anlegg 

25128 Sørstraumen grendehus Sørstraumen grendehus 
Sørstraumen 
grendeutvalg Kulturarena 

Flerbrukslokale 
for kultur 

Nærmiljø 
anlegg 

27905 Reinfjord, løkkebane Løkkebane, Reinfjord Kvænangen kommune Mindre ballanlegg 
Liten balløkke/-
bane 

Nærmiljø 
anlegg 

28701 Jøkelfjord fotballbane Jøkelfjord fotballbane 
Alteidet ungdoms- og 
idrettsforening Fotballanlegg Fotballbane grus 

Ordinært 
anlegg 

28702 Jøkelfjord samfunnshus Jøkelfjord samfunnshus Jøkelfjord bygdelag 
Idrettshaller og 
aktivitetssaler Fleraktivitetssal 

Ordinært 
anlegg 

28703 Jøkelfjord skytebane Jøkelfjord skytebane 
Kvænangen Jeger- og 
fiskeforening Skyteanlegg Riflebane (ute) 

Ordinært 
anlegg 

29804 Kvænangen leirduebane Kvænangen leirduebane 
Kvænangen Jeger- og 
fiskeforening Skyteanlegg 

Leirduebane 
(ute) 

Ordinært 
anlegg 

29805 Kvænangen leirduebane Kvænangen leirduebane 
Kvænangen Jeger- og 
fiskeforening 

Idrettshus og 
servicebygg Klubbhus 

Ordinært 
anlegg 

29806 Kvænangen rideanlegg Kvænangen rideanlegg Kvænangen Rideklubb Hestesportanlegg Stall 
Ordinært 
anlegg 

29807 Kvænangen rideanlegg Kvænangen rideanlegg Kvænangen Rideklubb Hestesportanlegg Ridebane 
Ordinært 
anlegg 



29808 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
friidrett grusbane 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Friidrettsanlegg 

Friidrettsstadion 
grus 

Ordinært 
anlegg 

29809 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
fotball grusbane 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Fotballanlegg Fotballbane grus 

Ordinært 
anlegg 

29810 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
fotball gressbane 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Fotballanlegg 

Fotballbane 
gress 

Ordinært 
anlegg 

29811 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
ballbane 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Kvænangen kommune Mindre ballanlegg 

Liten balløkke/-
bane 

Nærmiljø 
anlegg 

31992 Kvænangen Flerbrukshus 
Kvænangen 
Flerbrukshus Kvænangen kommune Kulturarena 

Flerbrukslokale 
for kultur 

Ordinært 
anlegg 

32569 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole, svømmehall 

Kvænangen barne- og 
ungdomsskole Kvænangen kommune 

Svømme- og 
stupeanlegg 

Opplæringsbasse
ng (inne) 

Ordinært 
anlegg 

32570 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole, Gymnastikksal 

Kvænangen barne- og 
ungdomsskole Kvænangen kommune 

Idrettshaller og 
aktivitetssaler Fleraktivitetssal 

Ordinært 
anlegg 

32571 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole, skolekart 

Kvænangen barne- og 
ungdomsskole Kvænangen kommune Kart Nærmiljøkart 

Nærmiljø 
anlegg 

49212 Burfjord ballbinge 
Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Mindre ballanlegg Ballbinge 

Nærmiljø 
anlegg 

49215 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
Lysløype 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Ski- og alpinanlegg Langrennsanlegg 

Ordinært 
anlegg 

49217 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
lysløype 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype 

Ordinært 
anlegg 

56584 Sætra løkkebinge Sætra nærmiljøanlegg   Mindre ballanlegg 
Liten balløkke/-
bane 

Nærmiljø 
anlegg 

 

 



 

 

1Kart over anlegg registrert i Anleggsregisteret 
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Vedlegg 3 – Overordnede føringer og veiledere 
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KVÆNANGEN KOMMUNE      
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 



Overordnede føringer 
Ved utarbeidelse av kommuneplaner må det tas hensyn til lover og forskrifter, stortingsmeldinger, 

regionale- og lokale planer, retningslinjer og rundskriv. Utforming av statens politikk på feltet idrett, 

friluftsliv og kultur er det tre departement: 

o Kulturdepartementet har ansvaret for utforming av politikk på kultur- og idrettsområdet. 

o Klima- og miljøverndepartementet har ansvaret for utforming av politikk på friluftsområdet. 

o Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for utforming av politikk for statens 

helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Nasjonale føringer  

o Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen 

o Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet 

o Stortingsmelding nr. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen 

o Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016) Folkehelsemeldingen - mestring og muligheter 

o Stortingsmelding nr. 8 (2007 – 2008) Kulturell skulesekk for fremtiden 

o Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015  

o Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014-2020  

o Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (veileder fra Kulturdepartementet, 2014)  

o Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 

o Lov om planlegging og byggesaksbehandling  

o Lov om friluftslivet  

o Lov om forvaltning av naturens mangfold  

o Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

o Lov om folkehelsearbeid  

o Lov om reindrift 

o Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd 

o Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

Regionale føringer  

o Fylkesplan 2014-2025 

o Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

o Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 

o Kulturarvplan for Troms 2011 – 2014 

o Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 

o Strategi for visuell kunst i Nord-Norge - Nordnorsk kunstliv mot 2020 

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2087/regional-plan-for-friluftsliv-vilt-og-innlandsfiske-2016-2027-vedtatt-170320-ny-layout.pdf
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/kultur/fylkesbibliotek/plan-og-utvikling/
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1837/den_nordnorske_kulturavtalen_2014-2017-m-vedlegg.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1838/strategi_for_visuell_kunst_nord-norge.pdf


o Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 

o Den kulturelle spaserstokken  

o Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020 

Kommunale føringer 

o Planstrategi Kvænangen kommune 2016-2019 

o Kommuneplan 

o Vedtak om friluftskartlegging for Kvænangen kommune, Formannskapet 28.09.11 (sak 53). 

 

Nyttige veiledere og nettsider 

o Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, Revidert utgave 2014 

o Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018 

o Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning – Veileder for kommunale saksbehandlere, oppdatert 

10/2016 (Ny veileder vil bli gjeldende fra høsten 2018) 

o www.idrettsanlegg.no 

o www.anleggsregisteret.no 

o www.frifo.no 

o www.soknadssenter.miljodirektoratet.no 

o http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/spillemidler-til-kulturarenaer/ 

o www.utinord.no 

 

  

http://www.idrettsanlegg.no/
http://www.anleggsregisteret.no/
http://www.frifo.no/
http://www.soknadssenter.miljodirektoratet.no/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/spillemidler-til-kulturarenaer/
http://www.utinord.no/
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KVÆNANGEN KOMMUNE      
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 



Definisjoner 
Begrepene som favner temaområdene idrett, friluftsliv og kultur i planen er definert i veilederen 

Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2014) og gjeldende Bestemmelser om tilskudd til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet, utarbeidet av Kulturdepartementet. 

1.1 Idrett 

Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten. 

1.2 Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og 

aktiviteter preget av lek. 

1.3 Friluftsliv 

Klima- og miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, 

med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. 

1.4 Idrettsanlegg 

I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifisering av idrettsanlegg: 

o Ordinære anlegg

o Nærmiljøanlegg

o Nasjonalanlegg 

1.4.1 Ordinære anlegg 
Med ordinære anlegg menes anlegg i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet 

for den organiserte idretten. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i 

konkurransereglene til det enkelte særforbund. 

1.4.2 Nærmiljøanlegget 
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 

beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun 

utendørsanlegg. Anleggene eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige for egenorganisert 

fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig. 

Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg. 

1.4.3 Nasjonalanlegg 
Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling 

av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Ordningen er meget begrenset, og det er 

Kulturdepartementet som etter uttalelsene fra Norges Idrettsforbund (NIF) gir et anlegg denne 

statusen. 



1.5 Friluftsområder og friområder 

Begrepet Frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder som er 

tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som 

omfattes av allemannsretten. Det er ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for 

bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I kommuneplanens arealdel 

er friluftsområdene oftest avsatt under landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-område). I 

reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv (jf. pbl § 12-

5, nr.5). Friområder er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for 

allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, opparbeidet og 

vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg 

og badeplasser. Inngrepsfrie naturområder i nærmiljøet, f.eks. koller, sletter og bakker kan også 

defineres som friområder. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområde på 

kartet, da de betraktes som en del av dette formål. I reguleringsplansammenheng er friområder en 

egen kategori (jf. pbl § 12-5, nr. 3).  
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Innledning 
Høringsutkastet av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur lå ute til høring noe over de seks 

uker som er pålagt, jamfør pbl §11-14, i tidsrommet 18.09.18 – 02.11.18.  

Kommunedelplanen består av et hoveddokument med 4 vedlegg (handlingsprogram, 

anleggsregisteret, overordnede føringer og begrep). Det er disse dokumentene det har kommet 

merknader på. Kommunen mottok totalt 10 innspill og korrigeringer. Hver av disse er vurdert og 

kommentert. Det er kun et sammendrag av merknadene som presenteres i dette dokumentet, vurdert 

i forhold til relevans i arbeidet med kommunedelplan. De originale merknadene er tilgjengelige for 

innsyn, om ønskelig, i kommunens arkivsystemer. 

 

Merknadsbehandling 

Oversikt over innspillshavere  

Innspillshavere Merknadsnr 

Kystverket  1 

Forsvarsbygg 2 

Mattilsynet 3 

Reinfjord Bygdelag 4 

Fylkesmannen i Troms 5 

Sametinget 6 

Nord-Troms Friluftsråd 7 

Kvænangen skytterlag 8 

Troms Fylkeskommune 9 

Burfjord IL Skigruppa 10 

 

 

Merknad 1 
Kystverket har ingen merknad til plan. 

 

Merknad 2 
Forsvarsbygg gir høringssvar i denne typen saker for å ivareta forsvarssektorens arealbruksinteresser. 

Forsvaret påpeker at de har et etablert skytefelt i sjø sørvest for Loppa og ber om at dette blir tatt 

hensyn til i kommunens overordnede planer. 

Administrasjonssjefens kommentar: Skytefeltet som nevnes kommer utenfor den arealbruken som 

vurderes i denne kommunedelplan.  
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Merknad 3 
Mattilsynet har blant annet ansvar for drikkevannsinteressene. Råvannskildene skal være sikret 

gjennom arealplan, og de har fått opplyst at det ikke er planlagt aktiviteter som kommer i konflikt med 

hensynet til drikkevannet. De har ingen merknader til plan. 

 

Merknad 4 
Reinfjord bygdelag ved leder Reidar Eilertsen-Wassnes påpeker at Reinfjord har et langsiktig mål om å 

skape et aktivt og godt miljø i Reinfjord. Utvikle og tilrettelegge nærmiljøet og friluftsområdet som 

tiltak for økt motivasjon for bruk. De har gjennomført flere tiltak siden oppstart i 2007. Et pågående 

og langsiktig prosjekt er revitalisering og tilrettelegging av friluftsområdet «Fjordbotn». De har allerede 

restaurert brua over Reinfjordelva (2016) og satt opp gapahuk (2018). Videre ønsker de at følgende 

skal gjennomføres:  

- Oppgradering av området rundt gapahuken med benker og lekestativ 

- Rydding og tilrettelegging av kulp i Reinfjordelva 

- Rydding av sti rundt fjorden til bade- og fiskeplassen Pilvågen 

- Oppgradering av bade- og fiskeplassen Pilvågen 

- Rydding og merking av stier til Haretoppen, Vannfjellet, Ruthsteinen og Innernesfjellet 

- Rydding og tilrettelegging ved kulp i Midtreelva 

Administrasjonssjefens kommentar: Reinfjords prosjekter legges inn i kommunedelplanens 

handlingsprogram for anlegg. 

 

Merknad 5 
Fylkesmannen innleder med å bemerke at tidsperioden planen gjelder for ikke er angitt.  

Folkehelse er ikke nevnt i formålet med plan. 

Planforslaget er i hovedsak beskrivende, men FM etterspør konkrete kortsiktige prioriteringer i planen. 

Plan sier for eksempel at antallet nærmiljøanlegg i kommunen må opp, men ikke noe om hvor, når 

eller til hvilken kostnad. Folkehelseutfordringene i kommunen beskrives også, men sier ikke noe om 

hvordan innsats innen idrett, friluftsliv og kultur kan bidra til å redusere de store utfordringene. 

Folkehelseloven §2 sier at kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 

kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Dette 

omfatter kommunens arbeid innen idrett, friluftsliv og kultur. God tilrettelegging på disse områdene 

kan gi viktige bidrag til god helse i befolkningen. 
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Administrasjonssjefens kommentar: Når det gjelder hvilken tidsperiode planen gjelder for er ikke dette 

spesifisert på kommunedelplanens forside, men i innledningen er behandlingsprosedyren nå presisert. 

Kommunedelplanens hoveddokument skal legges til hovedrullering hvert 4. år og 

handlingsprogrammet (vedlegg 1) skal revideres årlig, og ta utgangspunkt i tiltakene som fremgår av 

kommunedelplanens handlingsprogram for anlegg. Handlingsprogrammet for anlegg (vedlegg 1) viser 

alltid gjeldende tidsperiode. 

Det legges til en setning under formålet med plan som drar inn et større fokuset på folkehelse også 

innledningsvis: «Gjennom innsats innen idrett, friluftsliv og kultur ønsker kommunen å redusere ulike 

helseutfordringer i befolkningen.» 

Kommunedelplan har, som Fylkesmannen poengterer, et mere overordnet og beskrivende preg med 

lite fokus på de helt konkrete, kortsiktige og håndfaste tiltakene (hvor, når og kostnad) i selve 

hoveddokumentet. Det er utviklet noen strategier og satsingsområder i kapittel 7 i hoveddokumentet 

og med disse som utgangspunkt vil det være lettere å tydeliggjøre strategier og konkretiser disse mot 

neste rullering. Det er et bevist valg, at kommunen på dette tidspunktet, ikke vurderer hvor, når og 

kostnad. De konkrete tiltakene for de neste fire årene, 2019-2022, er presentert i Vedlegg 1 – 

Handlingsprogram for anlegg. Det vurderes likevel at kommunen, med disse plandokumentene, skal 

kunne evaluere tiltakene det er lagt opp til etter hver planperiode. Utformingen av kapittel 7 vil bli 

vurdert ved første rullering. 

  

Merknad 6 
Sametinget påpeker at Kvænangen kommune er en av de største reindriftskommunene i Norge og har 

et stort ansvar for å ivareta reindrift i all kommunal planlegging. Sametinget oppfordrer Kvænangen til 

å samarbeide videre med de berørte reinbeitedistriktene i det videre planarbeidet, spesielt når det 

gjelder tilrettelegging av friluftsliv i utmark. Ferdsel i utmark kan være utfordrende for næringen, som 

er avhengig av ro i sårbare tider på året. 

Sametinget ber kommunen undersøke om det er særskilte folkehelseutfordringer hos den samiske 

befolkningen i Kvænangen kommune og planlegger for disse i kommunedelplan. 

Avslutningsvis ber de kommunen for fremtiden å legge til rette for at også samiske barn og unge kan 

medvirke til planer. 

Administrasjonssjefens kommentar: Kvænangen har fokus på næring i den kommunale planleggingen. 

For turløyper, som tilrettelegger for økt trafikk ut i utmark, er det gjort et poeng av i kommunedelplan 
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om å vise hensyn. I de mest sårbare områdene er det også utsatt oppstart for å begrense påkjenningen 

for reindrifta. Alle tiltak i plan vil alltid måtte vurderes mot andre tiltak og interessegrupper. 

Kommunen vil legge til eventuelle særskilte folkehelseutfordringer hos den samiske befolkningen i 

Kvænangen kommune ved første rullering av plan. 

 

Merknad 7 
Nord-Troms Friluftsråd foreslår at kommunens medlemskap i friluftsrådet, med de fordeler dette 

innebærer, får en mer sentral rolle i kommunedelplan. 

Kvænangen har gjennom mesteparten av medlemsperioden i friluftsrådet manglet en administrativ 

kontaktperson i kommune, og på grunn av dette gått glipp av muligheter til å sikre seg ressurser 

gjennom ulike aktiviteter og prosjekt. Årlig har friluftsrådet et budsjett på 2-3 millioner kroner der 

medlemskontingenten til kommunen kun utgjør 118 000,-. Kvænangen kommune har potensiale til å 

gjøre seg større nytte av friluftsrådet, og det bør fremgå som tiltak i plan. For at kommunen skal kunne 

oppnå maksimal effekt av medlemskapet er det nødvendig at kommunens ulike virksomheter følger 

opp og deltar der det er naturlig, samt at det utpekes en administrativ hovedkontakt i kommunen. 

Friluftsrådet har tatt initiativ til bygging av dagsturhytter i samtlige medlemskommuner. Denne skal 

finansieres av spillemidler og støtte fra Gjensidigestiftelsen. Det legges ikke opp til noe vesentlig bidrag 

fra kommunene. Kvænangen kommune må ta stilling til plassering av en slik dagsturhytte, og sørge for 

at prosjektet blir med i handlingsprogrammet til kommunedelplan. 

Friluftsrådet ber til slutt om at utgivelse av turkart også kommer inn under realiserte tiltak. 

Administrasjonssjefens kommentar: Kvænangens medlemskap i Nord-Troms Friluftsråd har fått 

tilstrekkelig plass i kommunedelplan. En ny vurdering av dette gjøres ved første rullering. 

Administrativ kontakt: Det legges inn under Vedlegg 1 – Handlingsprogram for anlegg i punkt 1.2 Andre 

prioriteringer i 2019 at det må utnevnes en administrativ hovedkontakt i kommunen som kan fungere 

som bindeledd mot Friluftsrådet, slik at potensialet i medlemskapet kan utnyttes maksimalt. 

Dagsturhytte: Det er lagt til at kommunen må vurdere alternative plasseringer av et slikt tilbud under 

Kapittel 7 Strategier og satsingsområder. I tillegg er det lagt inn under Vedlegg 1 – Handlingsprogram 

for anlegg punkt 1.3 Langsiktige behov for nye anlegg, områder og aktiviteter 2019 – 2030. 

Turkart: Det er lagt inn under punkt 5.4 Andre tiltak som er finansiert, igangsatt og ferdigstilt at det i 

regi av Nord-Troms Friluftsråd er laget turkart for hver medlemskommune. 
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Merknad 8 
Kvænangen skytterlag ønsker på sikt å samle all skytteraktivitet til Koppi skytepark for å øke interessen 

og bedre rekrutering til jakt og skyttersport. Det satses på universelt tilpasset, mot en bred 

brukergruppe og for konkurranser/arrangement. Anlegget skal bli moderne med klubbhus med innlagt 

vann og avløp, ulike baner, elektroniske skiver, stang og felthurtig. I tillegg planlegges en innendørs 

miniatyrskytebane tilknyttet skole eller bygdehus. 

De har noen rettelser av kommunedelplanen: 

Under punkt 5.1 står det ved utvidelse av skytebane at utbygger er både KV skytterlag og Pistolklubben, 

men dette medfører ikke riktighet. Kvænangen jeger og fiskeforening står for ervervet av 

naboeiendommen til Koppi skytepark og skal stå for drift av denne. Det vil på sikt bli et samarbeid om 

klubbhus. 

Under punkt 6.2.10 har både 200 meters banen på Koppi og innendørsbanen på Sørstraumen fått 

samme anleggsnummer.  

Administrasjonssjefens kommentar: Kommentar fra skytterlaget om punkt 5.1 og punkt 6.2.10 er 

rettet. 

Oppgradering av 200 meters banen er lagt til i vedlegg 1 – Handlingsprogrammet, punkt 1.1. Det 

samme er etablering av Miniatyrskytebane. Miniatyrskytebanen har fått anleggsnummer 74292. 

 

Merknad 9 
Troms Fylkeskommune viser til regional bibliotekplan for punkt 3.2. 

De tipser om mulighet for å søke om tilskudd gjennom Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, 

i forbindelse med punkt 3.4.3. 

4.1 Folkehelse: Anbefaler å løfte kapittelet ut av plan og legge inn oversiktsdokumentet det er hentet 

fra inn under kommunale føringer i kapittel 3.3. 

6.2 Idrett: Medlemstall i lag og foreninger mangler. Fylkeskommunen viser til Idrettsregistreringen i 

Norges Idrettsforbund som mulighet for å hente ut data. Medlemstall bør gjenspeile seg i de tiltak og 

anlegg en ønsker å utvikle på sikt. Medlemsutviklingen, på lik linje med fremskrevet folkemengde, 

burde settes opp i en tabell for de siste 3 – 4 årene. 

6.3 Friluftsliv: Fylkeskommunen ser at kommunen jobber med friluftskartlegging i kommune. De 

anbefaler at også friluftsområder i sjø inkluderes i friluftskartleggingen. Dette på bakgrunn i fremtidig 



8 
 

rullering av Kystsoneplan. Dersom det blir vanskelig å innføre dette nå, oppfordrer de til å ta det ved 

neste rullering av friluftskartlegging.  

6.4 Kultur: Innledningen om kultur kunne vært kortet ned for å være mere i tråd med innledningen til 

idrett og friluftsliv. Kulturdelen gir en oversikt over de ulike tilbudene i kommunen og enkelte av disse 

kunne med fordel fått større plass.  

Kvænangen språksenter ble etablert gjennom utviklingsmidler fra Troms Fylkeskommune. 

Kulturstien på spildra er et resultat av et samarbeid mellom Spildra grendelag, Sametinget og Troms 

Fylkeskommune, ikke gjennom Troms Museum direkte. 

Troms Fylkeskommune er svært positive til at det skal etableres en Frivillighetssentral. 

7 Strategier og satsingsområder: Kapittelet fremstår noe stikkordsmessig. Mulig det burde utvikles 

noen strategier knyttet til kulturfeltet. 

Det er viktig at kommunen legger vekt på nærmiljøanlegg. I nye studier og undersøkelser kommer det 

frem at det er de lokale turveiene og tilretteleggingen rundt disse som har mest å si for befolkningens 

helse. 

I vedlegg 1 – Handlingsprogrammet bør det skilles mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, og på 

ordinære anlegg burde det settes opp en prioritert liste over anleggene som skal bygges ut i 

planperioden. Det er ikke krav om at nærmiljøanlegg skal prioriteres, men det kan være en fordel å 

prioritere også disse. I den langsiktige delen kan en også skille, men også her ta hensyn til at 

kulturarenaer/kulturbygg kommer i en egen tabell. 

Handlingsprogrammet kan også inneha en oversikt over aktiviteter innen idrett, friluftsliv og kultur. 

Administrasjonssjefens kommentar:  

o Bibliotekplan står oppført i vedlegg 3. 

o Link til Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet er lagt til under økonomiske virkemidler 

punkt 3.4.3. 

o Kapittel 4.1 som tar for seg folkehelse tas ikke ut av plan på dette tidspunktet. Vurderes på nytt ved 

første rullering. 

o 6.2 Idrett: Medlemstall mangler. De er ikke tilgjengelige i Idrettsregistreringen. Kommunen har 

bedt om tilbakemelding fra de ulike idrettslagene, men foreløpig er det ikke kommet inn svar på 

dette. Medlemstall og –utvikling de siste 4 årene skal inn i plan ved første rullering. 

o 6.3 Friluftsliv: Friluftsområder i sjø vil bli inkludert i friluftskartleggingen. 
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o 6.4 Kultur: Innledningen sees i sammenheng med hele kapittelet om kultur i kommunen og blir, 

sammen med delpunktene, stående slik. Ny vurdering ved første rullering. 

o Det er lagt inn en setning under punkt 6.4.4 om at Kvænangen språksenter ble etablert gjennom 

utviklingsmidler fra Troms Fylkeskommune. 

o Punkt 6.4.7: Troms Museum er byttet ut mot Troms Fylkeskommune. 

o 7 Strategier og satsingsområder: Utformingen av kapittel 7 vurderes ved første rullering. Kultur er 

på lik linje med friluftsliv og idrett en del av de strategier og satsingsområder kommunen foreløpig 

har pekt ut. Ny vurdering av dette ved første rullering. 

o Vedlegg 1 – Handlingsprogrammet, punkt 1.1: Det er svært få prioriterte anlegg i perioden, men 

det legges inn en kolonne for å tydeliggjøre kategori for anlegg/aktivitet (Ordinære 

anlegg/Nærmiljøanlegg).  

o Vedlegg 1 – Handlingsprogrammet, punkt 1.3: Det er ikke noen rene kulturarenaer/-bygg i den 

langsiktige delen. En annen oppdeling/oppstilling av denne tabellen vurderes ved første rullering. 

o Handlingsprogram tilknyttet aktiviteter innen idrett, friluftsliv og kultur er en god ide og som kan 

vurderes inn i handlingsprogrammet ved første rullering.     

 

Merknad 10 
Burfjord IL Skigruppa tar i høringssvaret for seg sentralidrettsanlegget herunder fotballbaner, 

klubbhus, garasje, parkeringsplass og skiløypeanlegget som er i umiddelbar nærhet til anlegget. I tillegg 

tar de for seg resten av lysløypa med påkoblede turskiløyper og nærmiljøanlegget/uteområdet i 

forbindelse med oppføring av ny skole. 

Punkt 6.3.7 Skiløyper: Skiløypa/lysløypa i Burfjord består av to deler, en ny del ferdigstilt i 2008 (49217) 

og en gammel del fra 1974 (21055). I gammel del av lysløypa har lysnettet behov for vedlikehold og 

oppgradering. Løypa trenger modernisering i forhold til kurvatur og forholdet mellom flater og bakker. 

Dette vil være naturlige prosjekter for skigruppa i årene som kommer, men vil være avhengig av 

støttemidler for gjennomføring.  

Del av lysløypa som brukes i konkurranse er noe amputert etter utbygging av boligfeltet Stormo 2. Det 

vil kreve arbeid med maskin for å kunne legge til rette for arrangement av skirenn. 

Preparering av skiløyper: I dag gjennomføres preparering av løyper ut i terrenget med scooter og 

sporsetter. Dersom skigruppa skal kunne preparere større deler av løypenettet med tråkkemaskin, må 

man gjøre noe arbeid ved startpunkt av turløyper og traktorveier for å få tilgang. Dette vil legge til 

rette for skøyteteknikk og flere vil kunne ha mulighet å delta. Andre kommuner har også lagt opp til 

områder med skiløyper på høyfjellet. Dette er noe skigruppa ønsker å se på som et fremtidig prosjekt. 
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5.1 Anlegg vurdert 2012 – 2016: Nærmiljøanlegg/Stadion ansees som ferdigstilt, men dette er 

skigruppa uenig i. Det er flere mangler ved anlegget og tiltak tilknyttet anlegget som ikke er påbegynt 

eller ferdigstilt (Skiløype, skileik-/skicrossanlegg, grusbane, løpebane, skateboardrampe, ballbinge, 

m.m).   

Tilrettelegging for de med nedsatt funksjonsevne: Skigruppa ønsker å være en bidragsyter også for 

denne gruppen av befolkningen. De foreslår tilrettelegging av asfalterte gangveier som ikke ligger i 

tilknytning til trafikkert vei. Her foreslår de lysløypa som et alternativ da man via denne har direkte 

tilgang til naturen. Skigruppa påpeker at dette må være et spleiselag mellom flere aktører. 

Ulovlig kjøring i løypenettet: Skigruppa opplyser om et økende problem med motoriserte kjøretøy i 

løypenettet og hvor farlig dette kan være i forhold til aktiviteten rundt idrettsanlegget. De ber om at 

kommunen gjennomfører sikkerhetstiltak for å forhindre dette. 

Skigruppa påpeker også at det burde legges opp til belysning på parkeringsplassen for idrettsanlegget, 

hovedsakelig som et sikkerhetstiltak. 

Klubbhuset ved idrettsanlegget: Her ønsker skigruppa en utbygging og oppgradering. De mangler 

garderobefasiliteter og plass til premieutdelinger og kafedrift. 

Løpebanen rundt kunstgressbanen er ikke tilfredsstillende og trenger utbedring. Fotballbanens hjørner 

har tatt av løpebanen og selve dekket er ødelagt. De påpeker selv at friidrettsmiljøet er noe nede i 

Kvænangen, men at en funksjonell løpebane med grusdekke kan brukes av flere grupper ut over 

friidrettsmiljøet. 

De trekker frem skateboardrampen som står ved Kvænangen barne- og ungdomsskole. Denne er per i 

dag ikke operativ, har hull i dekket og trenger oppussing/vedlikehold.  

Ballbingen ved skolen: Skigruppa ser for seg at Ballbingen blir plassert slik at den er en del av 

nærmiljøanlegget ved skolen. De vil gjerne at Burfjord idrettslag blir tatt med på råd i forbindelse med 

den nye plasseringen. De påpeker at det må være et poeng at Ballbingen er tilgjengelig for bruk også 

vinterstid og at mulighet for bygging av tak over bingen bør vurderes.  

Grusbanen ved sentralidrettsanlegget er blitt forringet i forbindelse med byggingen av ny skole. 

Skigruppa ber om at denne blir tilbakeført til tidligere stand. 

Helhetstenking og tilrettelegging: Skigruppen ønsker å foreslå etablering av trygge snarveier for alle 

brukergrupper mellom boligfelt, barnehage, Gargo, idrettsanlegg og skole. Alle med passende dekke 

og belysning. 
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Avslutningsvis ytrer skigruppa seg negative til planprosessen og mangel på involvering av Burfjord 

Idrettslag (medvirkning).      

Administrasjonssjefens kommentar:  

o Lysløype 21055 legges inn i handlingsprogrammet for anlegg med kommentar om behov for 

oppgradering. 

o Utbedring/tilrettelegging for å arrangere skirenn legges inn i handlingsprogrammet for anlegg. 

o Skiløype på fjellet legges inn i handlingsprogrammet for anlegg. 

o 5.1 Anlegg vurdert 2012 – 2016: Status for Nærmiljøanlegg/Stadion endres fra Ferdigstilt til 

Pågående. 

o Skileik-/skicrossbane legges inn i handlingsprogrammet for anlegg. 

o Asfaltering av gangvei utenfor trafikkert vei ligger inne i handlingsprogrammet under Kultur- og 

sentrumsarena med aktivitetsanlegg. Her er det foreslått å asfaltere gangveien langs elva bak 

Gargo. I tillegg er dette et tema i prosjekteringen av uteområdet ved ny barne- og ungdomsskole. 

o Melding om ulovlig kjøring i lysløypa sendes videre i administrasjon. 

o Belysning på parkeringsplassen ved sentralidrettsanlegget legges inn i handlingsprogrammet. 

o Oppgradering og utbygging av klubbhuset på sentralidrettsanlegget legges inn i 

handlingsprogrammet for anlegg. 

o Oppgradering av løpebanen legges inn i handlingsprogrammet for anlegg. 

o Vedlikehold av skateboardrampen legges inn i handlingsprogrammet. 

o Tak over ballbingen er ikke et alternativ. 

o Grusbanen er del av uteroms prosjekt i forbindelse med ny barne- og ungdomsskole. 

o Trygge snarveier legges inn i hoveddokumentet Kapittel 7 Strategier og satsningsområder. 

Ressurser og tid har vært avgrensende faktorer i denne planprosessen, men en vedtatt delplan vil være 

et godt utgangspunkt å jobbe videre med i årene som kommer. Kortsiktige mål, så vel som nye 

langsiktige, skal stakes ut av alle de ulike aktørene som jobber innenfor temaet og planen (med 

handlingsprogram) må derfor være et levende dokument. Burfjord idrettslag er en sentral viktig aktør 

i kommunen og innspill til plan, også fremover, vil være essensielt for å holde dokumentet levende. Det 

oppfordres derfor til at idrettslaget i hele organisasjon tar i bruk delplan og kommer med innspill i årene 

som kommer. Informasjonsflyt internt i idrettslaget er viktig på lik linje som mellom kommune og 

idrettslaget for utvikling og fremdrift. 
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PS 87/18 REFERATSAKER



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

JØKELFJORD BYGDELAG 
Samfunnshuset 
9163 JØKELFJORD 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 16/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-37 2537/2018 U62 16.10.2018 

Skjenkebevilling Jøkelfjord samfunnshus den 20.10.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Jøkelfjord Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til Høstquiz på Jøkelfjord 
samfunnshus den 20.10.18. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en 
totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Jøkelfjord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til Høstquiz på Jøkelfjord samfunnshus den 20.10.18.  

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3.  

Skjenkestyrer er Ivan Mathiassen med Øyvind Boberg som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 360.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Tlf direkte 77 77 88 12 
 
 
Kopi til Tore L og Politiet v/Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

FESTMAKKEREN AS 
c/o Trond Jenssen Damsveien 7 
9515 ALTA 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 18/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-41 2674/2018 U62 26.10.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledninger Kvænangen flerbrukshus den 24.11.18 og 
26.12.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Festmakkeren AS der de søker om skjenkebevilling til julebord den 24.11.18 og 
romjulsdans den 26.12.18, begge på Kvænangen flerbrukshus. Ved vurderingen av en bevilling skal 
det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- 
og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og 
kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges 
søknaden. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Festmakkeren AS gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 (tidligere øl) for enkeltanledning til 
julebord den 24.11.18 og romjulsdans den 26.12.18, begge på Kvænangen flerbrukshus.  

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1.  

Skjenkestyrer er Trond Jenssen.  

Skjenkeavgiftene settes til kr 720.  

Bevillingene er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiftene er betalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Tlf direkte 77 77 88 12 
 
 
Kopi til Tore L og Politiet v/Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

KVÆNANGSBOTN GRENDEHUS 
v/Bjørn Harald Reiersen, Kvængsbotnv. 1346 
9162 SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 17/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-39 2635/2018 U62 23.10.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 08.12.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Kvænangsbotn Grendehus der de søker om skjenkebevilling til julebord på 
Kvænangsbotn Grendehus den 08.12.18. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddel-
politiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Kvænangsbotn Grendehus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til julebord på Kvænangsbotn Grendehus den 08.12.18.   

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3.  

Skjenkestyrer er Bjørn Harald Reiersen med Tryggve Enoksen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 360.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Tlf direkte 77 77 88 12 
 
 
Kopi til Tore L og Politiet v/Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/78 -12 

Arkiv: 080 

Saksbehandler:  Eirik Losnegaard Mevik 

 Dato:                 08.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/18 Kvænangen formannskap 28.11.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Protokoll representantskap Halti kvenkultursenter IKS 

Referatsak 
Saken har ingen innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er holdt representantskap i Halti kvenkultursenter IKS. 
Kvænangen kommune har delt ansvar sammen med kommunene i Nord-Troms og Troms 
fylkeskommune. 
Den største endringen er nyvalg av styreleder. Hilde Nyvoll er valgt. 
Vedlagt følger protokoll samt budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022. 
 
 







Driftsbudsjett 2019

Finansiering 2019

Kommunal og moderniseringsdepartementet 1 128 000 60 %

Troms fylkeskommune 474 000 40 %

Nordreisa kommune 139 000

Kvænangen kommune 27 800

Skjervøy kommune 27 800

Kåfjord kommune 27 800

Lyngen kommune 27 800

Storfjord kommune 27 800

Leieinntekt kontor 0

Salgsinntekter 40 000

Annen inntekt 30 000

Sum 1 950 000

Budsjett

Lønn daglig leder 490 000 100 %

Ferie daglig leder 50 000

Pensjon daglig leder 58 000

Lønn språkarbeider 450 000 100 %

Ferie språkarbeider 46 000

Pensjon språkarbeider 53 000

Lønn språk- og kulturarbeider 80 000 20 %

Ferie språk- og kulturarbeider 8 250

Pensjon språk- og kulturarbeider 9 250

Møtevirksomhet 55 000

Reiser 60 000

Husleie 37 000

Driftskostnader husleie 46 000

Serviceavtaler 22 500

Administrative kostnader 105 000

Materiellinnkjøp, produksjon 30 000

Inventar, kontormateriell 20 000

Teknisk utstyr 25 000

Arrangement, innleid tjeneste mv. 65 000

Drift Halti SA 60 000

Utvikling Halti SA 35 000

Kvensk råd 20 000

Ombygging, skilting etc. 25 000

Innkjøp varer for videresalg 35 000

Markedsføring 15 000

Korrektur, språkvask 5 000

Fraktkostnader 5 000

Honorar intervjuobjekter, kunstnere, fagpersoner 10 000

Disposisjonsfond 10 000

Andre utgifter, uforutsett 20 000

Sum 1 950 000



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Økonomiplan 2019-2022 – Halti kvenkultursenter IKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Forord 

Dette dokumentet tar utgangspunkt i daglig leders forslag til økonomiplan for årene 2019-2022, 

og inneholder forslag til styrevedtak, kommentarer og driftsbudsjett. Etter styrets behandling 

skal planen behandles i representantskapet jf. lov om interkommunale selskaper § 7. 

 

Hansinkenttä/Storslett, 19. oktober 2018 

 

 

Pål Vegard Eriksen 

sentterin johtaaja – daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

1. Daglig leders forslag til budsjettvedtak 

Styret for Halti kvenkultursenter IKS vedtar økonomiplan for perioden 2019-2022 i samsvar 

med innholdet i dette dokumentet. 

 

2. Bakgrunn 

Halti kvenkultursenter ble stiftet som et interkommunalt selskap i 2010. Selskapet eies av 

kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen, samt Troms 

fylkeskommune. Hvert år mottar senteret kommunalt- og fylkeskommunalt driftstilskudd fra 

eierne, og fra 2015 har senteret mottatt årlige driftsmidler over statsbudsjettet. Øvrige 

driftsinntekter er hovedsaklig leie- og salgsinntekter, i tillegg søker senteret eksterne midler til 

prosjekter. 

Per oktober 2018 har kvenkultursenteret 1,5 årsverk med daglig leder i 100 % stilling og 

språkarbeider i 50 % stilling. Senteret har grunnet økt aktiviet og stadig økende interesse for 

kvensk språk og kultur behov for flere ansatte, og har derfor som mål å øke 

språkarbeiderstillingen med ytterligere 50 % (til 100 % totalt), samt opprette en ny formidler-/ 

kulturarbeiderstilling i 100 %. 

Offentlige driftsmidler for 2018 utgjorde totalt 1 480 000 kroner. Dersom en bemanningsøkning 

som beskrevet ovenfor skal kunne skje, er senteret avhengig av en markant økning de 

kommende årene. Én ansatt med ca. 470 000 i årslønn koster ifølge If Skadeforsikrings 

beregninger1 om lag 610 000 kr per år i rene ansattekostnader, og da er for eksempel ikke 

reisekostnader regnet med.  

Dersom selskapet i framtiden skal ha tre ansatte med en gjennomsnittslønn på 470 000 kr vil 

dette kunne koste opp mot om lag 1,8 millioner kr totalt per år i rene ansattekostnader. Flere 

ansatte betyr imidlertid også økte driftskostnader, for eksempel i form av økt aktivitet og økt 

reisevirksomhet, samt mindre leieinntekter (Se hele beregningen i tabellen nedenfor, denne tar 

utgangspunkt i tidligere års budsjetter og driftstilskudd). 

 

3. Driftsbudsjett 

Inntekter 
 

2019 2020 2021 2022 

Stat 1 128 000 1 224 000 1 229 000 1 407 500 

Fylke 474 000 529 000 529 000 549 000 

Vertskommune 139 000 176 000 176 000 192 000 

Øvrige kommuner 139 000 176 000 176 000 192 000 

Leieinntekter 0 0 0 0 

Salgsinntekter 40 000 50 000 50 000 50 000 

                                                           
1 «Hva koster en ansatt?» 

https://www.if.no/bedrift/forsikring-for-bedrifter/personforsikring/hva-koster-en-ansatt


 
 
 
 

Annen inntekt 30 000 31 500 31 500 35 000 

Sum 1 950 000 2 186 500 2 191 500 2 425 500 

 

Utgifter 
  

2019 2020 2021 2022 

Lønn daglig leder 
 

490 000 490 000 490 000 490 000 

Ferie daglig leder 
 

50 000 50 000 50 000 50 000 

Pensjon daglig leder 
 

58 000 58 000 58 000 58 000 

Lønn språkarbeider 
 

450 000 450 000 450 000 450 000 

Ferie språkarbeider 
 

46 000 46 000 46 000 46 000 

Pensjon språkarbeider 
 

53 000 53 000 53 000 53 000 

Lønn språk- og kulturarbeider 80 000 275 000 275 000 450 000 

Ferie språk- og kulturarbeider 8 250 28 000 28 000 46 000 

Pensjon språk- og kulturarbeider 9 250 32 000 32 000 53 000 

Møtevirksomhet 
 

55 000 50 000 50 000 50 000 

Reiser 
  

60 000 60 000 60 000 70 000 

Husleie 
  

37 000 37 000 37 000 37 000 

Driftskostnader husleie 
 

46 000 46 000 46 000 46 000 

Serviceavtaler 
 

22 500 22 500 22 500 22 500 

Administrative kostnader 
 

105 000 105 000 105 000 105 000 

Materiellinnkjøp, produksjon 30 000 30 000 30 000 30 000 

Inventar, kontormateriell 
 

20 000 20 000 20 000 20 000 

Teknisk utstyr 
 

25 000 20 000 20 000 20 000 

Arrangement, innleid tjeneste mv. 65 000 60 000 60 000 60 000 

Drift Halti SA 
 

60 000 65 000 105 000 110 000 

Utvikling Halti SA 
 

35 000 35 000 0 0 

Kvensk råd 
 

20 000 20 000 20 000 20 000 

Ombygging, skilting etc. 
 

25 000 20 000 20 000 25 000 

Innkjøp varer for videresalg 35 000 40 000 40 000 40 000 

Markedsføring 
 

15 000 20 000 20 000 20 000 

Korrektur, språkvask 
 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Fraktkostnader 
 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Honorar int. obj., 
kunstnere, fagpers. 

 10 000 10 000 10 000 10 000 

Disposisjonsfond 
 

10 000 20 000 20 000 20 000 

Andre utgifter, uforutsett 
 

20 000 14 000 14 000 14 000 

Sum 
  

1 950 000 2 186 500 2 191 500 2 425 500 
Tallene i tabellen er justert jf. styrets vedtak i sak 10/2018 av 19.10.18. 

 

 

 



 
 
 
 

4. Styrets vedtak 

Styret i Halti kvenkultursenter har i møte av 19. oktober 2018, sak 9/2018 og 10/2018, vedtatt 

hhv. budsjett og finansieringsplan for 2019 og økonomiplan for 2019-2022. 

 

5. Representantskapets vedtak 

Representantskapet i Halti kvenkultursenter har i møte av 26. oktober 2018, sak 8/2018, vedtatt 

økonomiplan for 2019-2022. 
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