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Offentliggjøring av forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2023 

 
Kvænangen kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi for planperioden 2020-
2023. Plan- og bygningsloven § 10-1, 2. ledd pålegger kommunen å innhente synspunkter fra 
statlige og regionale myndigheter og nabokommuner. 
 
Det bør også sikres medvirkning blant kommunens innbyggere, lag og foreninger. Kvænangen 
kommune legger derfor ut på kommunens hjemmeside forslag til planstrategi 2020-2023 med 
høringsfrist i fire uker for å innhente disse synspunktene og sikre denne medvirkningen. 
 
Høringsutkast og kunnskapsgrunnlaget kan lastes ned fra kommunens hjemmeside:  
Kvænangen. Kommune/planportal/pågående planarbeid. 
https://kvanangen.custompublish.com/?cat=463743  
 
Eventuelle innspill sendes skriftlig til Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord eller på  
e-post til postmottak@kvanangen.kommune.no Innspill merkes med kommunal planstrategi. 
 
Frist til innspill og merknader settes til onsdag 07.10.2020 
  
Vedlagt følger vedtak etter behandlingen i Kvænangen formannskap. 
 
Høringsfrist: 07.10.2020 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bernt Johan Mathiassen 
Arealplanlegger 
Bernt.mathiassen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Også sendt til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
FISKERIDIREKTORATET REGION NORD 
KYSTVERKET 
MATTILSYNET REGION NORD 
STATENS VEGVESEN 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
NORDREISA KOMMUNE 
SKJERVØY KOMMUNE 
LOPPA KOMMUNE 
ALTA KOMMUNE 
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE 
STATSKOG SF 
TROMS POLITIDISTRIKT 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 31  

Arkiv: 141 

Saksbehandler: Bernt Johan Mathiassen  

 Dato: 31.08.2020  

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
   

 

Offentliggjøring av forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2023 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Vedlegg 
1 Kommunal planstrategi 2020 - 2023 
2 Kunnskapsgrunnlag- 2020 
3 Kunnskapsgrunnlag - Sektorvis utfordring 
4 Mattilsynet 
5 NVE 
6 Statens vegvesen 
7 Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
8 Direktoratet for Mineralforvaltning 
9 Troms Politidistrikt 
10 Fiskeridirektoratet 
11 Nord-Troms Friluftsråd 
12 Troms og Finnmark fylkeskommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.09.2020  
 

Behandling: 
Feil frist, skal være 07.10.2020. 
 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Kommunedelplaner for hver etat prioriteres og ferdigstilles 
våren 2022. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet som planutvalg, legger vedlagte forslag til kommunal planstrategi 2020 – 2023  
for Kvænangen kommune ut på høring, i henhold til plan- og bygningsloven  §10-1. 
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Frist for innspill og merknader er den 07.09.2020. Kommunedelplaner for hver etat prioriteres og 
ferdigstilles våren 2022. 
 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet som planutvalg, legger vedlagte forslag til kommunal planstrategi 2020 – 2023  
for Kvænangen kommune ut på høring, i henhold til plan- og bygningsloven  §10-1. 
Frist for innspill og merknader er den 07.09.2020. 
 
 

 

Saksopplysninger 
Formannskapet vedtok i sak 5/20 prosess for kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023.  
Prosessen er gjennomført i henhold til det som var planlagt, med noen forskyvninger på grunn av 
at Corona, og det var lagt opptil at planstrategien legges til offentlig ettersyn i juli- august. 
Etatslederne har vært med på å ledet den interne prosessen og involvert etatene i prosessen. 
 
 
Kvænangen kommune har fått innspill fra følgende instanser ved varsling om oppstart av 
planstrategiarbeidet: 

1. Mattilsynet  
2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
3. Statens vegvesen 
4. Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
5. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) 
6. Troms politidistrikt 
7. Fiskeridirektoratet 
8. Nord- Troms friluftsråd 
9. Troms og Finnmark fylkeskommune 

 
Merknader og innspill er vurdert og hensyntatt i planstrategien.  
Neste fase i prosessen er at planstrategien legges på offentlig ettersyn i 30 dager, og at den 
deretter legges til sluttbehandling i kommunestyret den 20.10.2020. 

Vurdering 
Hensikten med offentlig ettersyn er at er at alle interesserte skal kunne fremme sine synspunkter 
før planstrategien tas opp til sluttbehandling i planutvalget og kommunestyret. 


