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Kvænangen kommune

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 – Kommunedirektørens
behandling av uttalelser etter offentlig høring og medvirkningsmøter

Kommunen har mottatt skriftlige 16 uttalelser, hvorav 8 fra lokale interessenter.

Høringsuttalelsene fra lokale interessenter inneholder mange konkrete forslag til endringer
og forbedringer, behandlet hver for seg i vedlegget. Uttalelsene inneholder ikke forslag om
endring av de foreslåtte hovedmålene og satsingsområdene. Noen uttalelser gjelder forhold
som hører bedre hjemme i arealdelen, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Disse tas
vare på til senere planprosesser.

Høringsinstansene fra offentlige instanser støtter i all hovedsak planforslagets hovedlinjer.
Regional planmyndighet, som er Troms og Finnmark fylkeskommune, omtaler planarbeidet
og planforslaget i positive ordelag. Kommunen har også mottatt gode råd for fortsettelsen,
som er tatt hensyn til. Uttalelsene fra offentlige instanser er også kontrollert mot tidligere
innspill fra Regionalt planforum.

Ordføreren og administrasjonen har gjennomført fem dokumenterte medvirkningsmøter.
Møtene har tilført oss mange, detaljerte innspill, som er sjekket mot planens innhold og tatt
hensyn til. Det var god oppslutning om hovedmål og satsinger også i møtene.

Konklusjon er at en omfattende og grundig medvirkning viser at kommuneplanens
samfunnsdel har bred støtte både hos andre myndigheter og i Kvænangensamfunnet. Høring
og medvirkning har medført betydelige forbedringer av samfunnsdelen.

Burfjord, 28. september 2021

Janne Kankaala
Kommunedirektør
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Vedlegg – behandling av høringsuttalelses og medvirkningsmøter 

 
Forklaring til innstillinger 
Til orientering innebærer at innspill ikke medfører behov for endringer i planforslaget. 
 
Til etterretning innebærer at innspillet innebærer endringer i planforslaget, og at endringer 
er utført i justert planforslag. 
 
Blå tekst er kommunedirektørens kommentar. 

 

 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Innstilling 

Overordnet innspill 
Innspillet omtaler plan og planarbeidet positivt.  

Til orientering 

FNs bærekraftsmål 
Statsforvalteren foreslår at prosessen for valg av bærekraftsmål beskrives. Det er også 
ønskelig med noen setninger om hvordan strategiene i planen skal bidra til 
måloppnåelse. 
Valg av bærekraftsmål ble gjennomført som en separat utredning. Planen justeres ved 
at den tilføres noen setninger som begrunner valg av målene. 

Til etterretning 

Demografi og økonomi 
Ingen konkrete innspill. Kommunen påminnes sammenhenger mellom rådende 
demografi og økonomi, samt samfunnsplanlegging og økonomiplanleggingen. 
Påminnelsene er verdifulle med hensyn til framtidig styring, men utløser ikke behov 
for å endre planforslaget. 

Til orientering 

Helse og omsorgstjenester 
Statsforvalteren tilrår at en ny kommunedelplan for helse og omsorg skal omtales i 
samfunnsdelen.  
 
Statsforvalteren tilrår en del konkrete justeringer og nye strategier innenfor plantema 
aldersvennlig samfunn og Leve hele livet. 

 
Til etterretning 
 
 
Til etterretning 

Folkehelse 
I avsnittet om folkehelse gjøres det et poeng av at alle sektorer har et ansvar. I tillegg 
tilrås kommunen å sette tydeligere mål med bakgrunn i egen oversikt over 
helsetilstanden. 
Sektorpoenget er allerede i planforslaget. Planen justeres med bakgrunn i innspill om 
helsetilstanden. 
 
Statsforvalter ønsker et tydelig skille mellom plantemaene «helse og omsorg» og 
«folkehelse». 
Planforslaget vårt behandler begge temaene under ett og samme satsingsområde. 
Planen leverer på begge temaene. Planen justeres slik at skillet framkommer. 

 
Til etterretning 
 
 
 
 
Til etterretning 
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Universell utforming 
Planforslaget omtales positivt. Statsforvalteren gir råd om veien videre, og hvor 
ytterligere veiledning kan oppsøkes. En ny handlingsplan fra Regjeringen for perioden 
2021-2025 omtales. Det gis ikke råd om endringer i planforslaget. 

Til orientering 

Geodata 
Statsforvalter tilrår at overordnede mål og strategier innarbeides i plan. 

Til etterretning 

Boligpolitikk / boligsosiale forhold 
Statsforvalteren ber kommunen om å rette ekstra oppmerksomhet mot samsvar 
mellom boligpolitikken, kommunal økonomi, tjenesteproduksjon og Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
Boliger som er beregnet på omsorgstrengende, bør planlegges lagt så nært 
tjenesteproduksjonen som mulig. 

Til etterretning 

Landbruk 
Statsforvalter foreslår at konseptene Inn på tunet og Ut på vidda gis plass i planen. 

Til etterretning 

Miljø, naturmangfold og klima 
Mulige konflikter mellom vanninteressene og utviklingsinteresser påpekes. Disse 
mulige konfliktene er belyst i arealstrategiene. Statsforvalteren foreslår at 
arealforvaltningen ikke baseres på dispensasjoner. 
 
Egen kommunedelplan for naturmangfold tilrås, og det gjøres oppmerksom på en 
finansieringsordning. 
 
Statsforvalteren anbefaler på generelt grunnlag å velge klimatilpasningsløsninger som 
gir gevinst også på andre områder, som naturvern, flomvern og forsyningssikkerhet. 
Klimatilpasninger som er kostnadseffektive, og som fungerer like godt eller bedre med 
forventete klimaendringer, bør få høy prioritet. Det vises også til uttalelse til Nord-
Troms kommunedelplan for energi og klima av 25. august i år. 

 
 
Til etterretning 
 
 
 
Til orientering 
 
 
 
 
Til etterretning 
 
 

Råd 
En gjennomgang i Statsforvalterens innspill er tilbud om ytterligere råd, henvisning til 
offisielle veiledere samt adgangen til embedets rådgivere for ytterligere avklaringer. 

Til orientering 
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Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) Innstilling 

Foreslår alternative måter å presentere FNs bærekraftsmål.  Til orientering 

Kvænangen kommunes metode og presentasjon av arealstrategi får rosende omtale.  Til orientering 

Frisklivssentralens rolle bør fremheves. Til etterretning 

Informerer om to nasjonale programmer innenfor folkehelse: 

 Folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 

 Leve hele livet (2019-2023) 

 
Til orientering 

 

TFFK er regional planmyndighet med ansvar for blant annet samordning av samfunns- og 

arealplanlegging. TFFK omtale av arealstrategien er viktig. Kvænangen kommune kom med 

dette et steg videre i arbeidet for å redusere antall dispensasjoner ved mindre tiltak ved 

private eiendommer utenfor etablerte boligfelt. Uttalelsen fra TFFK må sees i lys av at heller 

ikke Statsforvalteren eller sektormyndigheter har reist merknader til arealstrategien på dette 

området.  

Folkehelse er tilstrekkelig dekket i planen. 

 

Sametinget Innstilling 

Tilfreds med at tidligere innspill er ivaretatt. 
Til orientering 

Minner om den nye konsultasjonsloven. 

 

Den nye konsultasjonsloven trådte i kraft 1. juli 2021. Planprogrammet, som skisserer 

offentlig høring og medvirkning for samfunnsdelen, ble fastsatt av kommunestyret 8. 

desember 2020. Reindriftsnæringen og de samiske gruppene i Kvænangen har hatt rikelig 

med anledninger til å uttale seg om samfunnsdelen. I framtidig planarbeid må 

konsultasjonsloven og konsultasjoner vurderes i forbindelse med plansaker. 

 

Statens vegvesen Innstilling 

«Kvænangen kommune har laget en god og oversiktlig kommuneplanens samfunnsdel 
for kommunen. Statens vegvesen har gitt innspill til planen underveis i planprosessen. 
Vi er fornøyde med hvordan våre innspill er ivaretatt i det endelige planutkastet. Vi har 
derfor ingen flere merknader til planen». Sitat slutt. 

Til orientering 
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Politiet Innstilling 

Ingen merknader. Til orientering 

 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) Innstilling 

DMF anbefaler at det gjøres en vurdering av om eksisterende plangrunnlag i 
tilstrekkelig grad bidrar til å sikre god og langsiktig forvaltning av kommunens 
mineralressurser. Videre bør det gjøres en vurdering av om kommunen har tilgang på 
nødvendige mineralske ressurser for realisering av planlagt utvikling og utbygging. 
 
Ifølge DMF sin kartdatabase er det fire uttak i drift i Kvænangen kommune: Skogeng, 
Kaasen, Badderen og Kjækanelva, som alle driver uttak av byggeråstoff. Norges 
geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert at pukkforekomsten Jøkelfjord er av 
regional betydning. NGU har registrert totalt 47 grus- og pukkforekomster, og 77 
malm-, industrimineral- og natursteinforekomster i Kvænangen kommune. 
 
DMF er positive til at kommunen ønsker å benytte seg av kortreiste byggeråstoffer. 
Kort avstand mellom utbyggingsområder og ressurser er viktig sett i et 
bærekraftperspektiv, da store deler av utslippene i forbindelse med masseuttak skjer 
gjennom transport. I tillegg bidrar det til økt sysselsetting og næringsvirksomhet i 
kommunen. DMF oppfordrer kommunen til å vurdere mulighetene for å gjenvinne 
eventuelle overskuddsmasser av god kvalitet, deriblant byggeråstoff, i tråd med de 
nasjonale forventningene og FNs bærekraftsmål. Allerede eksisterende uttak bør, hvis 
det er grunnlag for det, utvides for å utnytte ressursen fullstendig. Dette vil på lang 
sikt være mer bærekraftig enn å ha flere mindre uttak i drift samtidig. En helhetlig 
vurdering av massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å 
avklare dette. 

Til etterretning 

 

DMF leverte ikke uttalelse i forbindelse med planprogrammet. DMFs oversikter er ikke a jour 

med hensyn til hvilke uttak som er i bruk, uten at dette svekker prinsippene i innspillet. 

Strategier og tiltak om mineraluttak er justert for å forsterke bærekraftaspektet, i samsvar 

med innspillet. 
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Kjækan- og Kvænangsbotn Grendeutvalg Innstilling 

Omtaler planforslaget som grundig og godt. Påpeker at det være krevende for en liten 
kommune å gjennomføre alt. 
Planen har et tolvårs perspektiv. Strategiene og tiltakene i planen er gjenstand for 
årlig (re-)prioritering i forbindelse med det årlige vedtaket av handlingsdel og 
økonomiplan. Utvalgets påminnelse er uansett gyldig.  
 
En ambisiøs plan krever at hele samfunnet «tar i» sammen med kommunen. 
Grendeutvalgene kan spille en viktig rolle i realisering av planen. 

Til orientering 

Ønsker restriktiv politikk mht fritidsbebyggelse i indre Kvænangen, som igjen kan 
fortrenge andre verdier og kvaliteter. 
«Hyttekommunen» og «økt fritidsbebyggelse» tones ned i planforslaget. En stans i all 
utbygging av fritidseiendommer kan øke presset på helårsboliger til fritidsbruk, og er 
ikke tilrådelig. Det er også interesser i kommunen som tar til orde for flere hytter. 
Fritidssektoren skaper også aktivitet, omsetting og arbeidsplasser. I tillegg; 
kommunen må lytte til hvordan grunneierne ønsker å disponere eiendommene sine, 
spesielt når dette kan gi næringsmessige fordeler. Kommunedirektøren erkjenner at 
en for stor og for rask økning i fritidsboliger kan få samfunnsmessige konsekvenser. En 
del av konsekvensene kan avbøtes med andre tiltak enn byggestans. Kommunen er 
også bevisst at også fritidsbeboere har krav på visse kommunale tjenester. Sist men 
ikke minst; en del kvænangsværinger ønsker fritidsbolig i egen kommune. Ved å 
redusere tilførselen av nye hytter, kan vi faktisk ramme noen egne innbyggere. 
 
Hyttefelt og rom for fortsatt utbygging er planfestet i arealdelen, som skal rulleres i 
nær framtid. Justeringen i arealstrategi innebærer ikke at vedtatte reguleringer 
reverseres. Vi kan differensiere mellom områder i kommunen. 

Til etterretning 

Ønsker små boligfelt i Kjækan og Kvænangsbotn. 
Tilføyes på side 38. I kapitelet «Boliger for alle» framkommer det at behovet for nye 
boliger skal kartlegges. Det er naturlig at kartlegging gjennomføres før nye boligfelt 
legges inn i arealdelen. Grendeutvalgene kan bidra under kartleggingene. 

Til etterretning 

Foreslår under Rocka stedsutvikling: Ta vare på og støtte opp om allerede etablerte 
møteplasser i kommunen. 

Til etterretning 

Foreslår under Rocka stedsutvikling: Kommunen vil i samarbeid med grunneiere og 
landbruksnæringen sette i gang skjøtsel og kultiveringsarbeid slik at landskapene ikke 
gror igjen.  
Kommunen kan ikke finansiere eller utføre skjøtsel og kultiveringsarbeid på andres 
eiendom. Kommunen kan gå foran med et godt eksempel på egen eiendom, og i 
tillegg motivere til og legge til rette for skjøtsel og kultivering generelt. Egner seg godt 
for samarbeid mellom grunneiere, landbruket og frivillige aktører. 

Til orientering 
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Hyttefolk og reinbeitedistriktene bør stimuleres til å la seg engasjere seg i 
lokalsamfunnet slik at de bidrar innenfor frivillig arbeid, og motiveres til å bygge opp 
næringsliv og offentlig virksomhet, og bosetter seg i kommunen. 

Til etterretning 

Barnehagetilbudet i området sør for Baddereidet opprettholdes, og det må snarest 
mulig etableres et oppvekstsenter for barn i området for å sikre helsemessig forsvarlig 
reiseavstand for de minste. 
Etablering av nye enheter/avdelinger bør ikke planfestes før et grunnlag i form av 
antall barn tyder på at det blir både faglig og økonomisk forsvarlig. Opprettholdelse av 
Badderen baseres på at det er nok barn/brukere til at driften blir forsvarlig og til 
barnas beste. 

Til orientering 

Tilrettelegge for skole og barnehager i nærmiljøene.  
Se punktet ovenfor. 

Til orientering 

Arbeide for å etablere utdannings- og opplæringstilbud i Kvænangen som retter seg 
mot ungdommer og unge voksne fra Kvænangen og gjerne fra hele landet. 
Ivaretas under kapitelet om Arena Kvænangen. 

Til orientering 

Jobbe for utvikling og etablering av fylkeskommunal og statlig virksomhet i 
Kvænangen. 
Kvænangen kommune er alltid villig til å vurdere vertskap for offentlig virksomhet. 
Under rådende omstendigheter er det lite sannsynlig at nye instanser kan lokaliseres 
til kommunen. Trenden er heller at offentlig virksomhet sentraliseres inn mot 
regionsentra og byene.  
Det er mer sannsynlig at vi kan lykkes med private etableringer, som 
omstillingsprosjektet fokuserer på. I tillegg kan vi lykkes med å bli bokommune for 
offentlige ansatte som ønsker å fjernarbeide fra kommunen.  

Til orientering 

 

 

Hanne Henriksen og Åsmund Austarheim Innstilling 

Bekymret for vekst i omfanget av fritidsboliger. 
«Hyttekommunen» og «økt fritidsbebyggelse» tones ned i planforslaget. En stans i all 
utbygging av fritidseiendommer kan øke presset på helårsboliger til fritidsbruk, og er 
ikke tilrådelig. Det er også interesser i kommunen som tar til orde for flere hytter. 
Fritidssektoren skaper også aktivitet, omsetting og arbeidsplasser. I tillegg; 
kommunen må lytte til hvordan grunneierne ønsker å disponere eiendommene sine, 
spesielt når dette kan gi næringsmessige fordeler. Kommunedirektøren erkjenner at 
en for stor og for rask økning i fritidsboliger kan få samfunnsmessige konsekvenser. En 
del av konsekvensene kan avbøtes med andre tiltak enn byggestans. Kommunen er 
også bevisst at også fritidsbeboere har krav på visse kommunale tjenester. Sist men 
ikke minst; en del kvænangsværinger ønsker fritidsbolig i egen kommune. Ved å 
redusere tilførselen av nye hytter, kan vi faktisk ramme noen egne innbyggere. 
 

Til etterretning 
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Hyttefelt og rom for fortsatt utbygging er planfestet i arealdelen, som skal rulleres i 
nær framtid. Justeringen i arealstrategi innebærer ikke at vedtatte reguleringer 
reverseres. Vi kan differensiere mellom områder i kommunen. 

Stille krav til store og små nøringsaktører og etablere om ivaretakelse av 
lokalsamfunn, hensynsfull framferd som bærebjelke, bærekraftige løsninger og lokal 
verdiskapning og sysselsetting. 

Til etterretning 

«Planforslaget bærer fortsatt preg av at man synes at vi er et traurig samfunn der det 
er kjedelig å bo. Dette står imidlertid i sterk kontrast til at turister og hyttefolk 
strømmer til Kvænangen for å bruke fritiden sin her. Vi må derfor forkaste myten om 
at det er kjedelig her, og gjøre slutt på mindreverdighetskompleksene og fokuset på 
det vi mangler av monumentale bygg, moderne kollektivtilbud, kulturarenaer og andre 
tilbud som forutsetter et stort antall brukere for å betale kostnaden. Det bidrar bare til 
å bygge opp under fordommene om hvor fælt der er å bo her og er skadelig for 
omdømmet». Sitat slutt. 
Planforslaget skal rent planfaglig ta utgangspunkt i en nå-situasjon, som jo er 
krevende. Dette er ikke kommunisert på en traurig og negativ måte i planforslaget. 
Planforslaget viser at vi er en spennende kommune, og at vi tar utviklingsgrep. 

Til orientering 

«Vi må akseptere den vi er, fokusere på det vi har som er bra og bruke de fordelene vi 
har til å utvikle samfunnet i positiv retning. Vi er et friluftsfolk. Vi har god plass, og 
nærheten til en mangfoldig og ressursrik natur av høy kvalitet er det godet som vi vil 
trekke frem som det viktigste. Videre så må vi ikke være så redd for fremtiden. Selv om 
statistikkene for befolkningstall, demografi, næringsaktivitet og andre faktorer har 
gått nedover, så kan dette fort snu i takt med endrede trender og muligheter som 
dukker opp. Det viktige er at vi tar vare på det vi har, og sikrer mulighetene for 
framtiden». 
Planforslaget ivaretar dette viktige innspillet. 

Til orientering 

 

 

Kvænangen SV Innstilling 

Kvænangen SV ser fram til at kommunen får en aktiv samfunnsplan. Vi merker oss 
spesielt det som står i planen fra side 40 til 42 som positivt. 

Til orientering 

SV påpeker at etterleving av vedtak har vært en utfordring. 
Kapitelet «Ta innovative grep sammen med oss» er innrettet for å skape en bedre 
sammenheng mellom planer og andre vedtak. I tillegg; kommunedirektørens 
internkontroll skal innføres, noe som kan forventes å styrke oppfølging av både 
lovverk og vedtak. Planens innhold om internkontroll justeres. 

Til etterretning 

Ønsker ny tekst om hyttebygging Hyttekommunen selges aktivt.  Endres til: «All videre 
hyttebygging skal ha et mål om å være næringsrelatert. Eksisterende og framtidig 

Til etterretning 
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hyttebygging skal orienteres inn i plan for styrking av bosetting, arbeidsplasser og 
lokal verdiskaping. Arealplan rulleres blant annet med disse målsettingene for øyet.» 
Kommunedirektøren er enig i at næringsrelatert hyttebygging er å foretrekke. 

Etablere Labukta næringsområde endres til: «Utrede muligheten for å etablere 
Labukta næringsområde.» 
Labukta er allerede vedtatt i arealdelen. Et alternativt næringsområde måtte strykes 
pga innsigelser. Ordlyd om utredning kan skape usikkerhet om etterleving av vedtak. 

Til orientering 

Forbedre debattklimaet i kommunen. Setning 2. endres til: «Kommunestyret avvikler 
et seminar som ser på bruk av hersketeknikker i forvaltingen, samt hva organisasjonen 
kan gjøre for å redusere bruken av slike.»  
Kommunedirektøren tar gjerne en diskusjon om eventuell bruk av hersketeknikker, 
men finner et slikt tiltak uegnet for planverket. Påstanden om hersketeknikker er 
udokumentert og sannsynligvis omstridt.  
Kommunedirektøren viser for øvrig til at planens satsingsområde om samarbeid og 
tillitsbygging er velutviklet og detaljert, og har stått uimotsagt i denne høringsrunden. 

Til orientering 

Side 38. Legge til rette for boligutvikling med nytt punkt: «Kommunen skal bidra til 
private boligfelt i bygder uten kommunale felt gjennom hjelp til planlegging samt 
gjennom tilskudd.» 
Kommunedirektøren ønsker ikke å at kommunen binder seg til, i arealstrategiene, at 
kommunen skal bidra med (økonomisk) hjelp til planlegging, samt gjennom tilskudd. 
Den foretrukne helhetlige og systematiske framgangsmåten for boligutviklingen er 
beskrevet på sidene 21-23. Det er ingen vei utenom å undersøke behov og 
etterspørsel for nye boliger. 

Til orientering 

 

Kvænangen næringsforening Innstilling 

Anbud: Næringsforeninga mener at kriterier for tildeling bør ses i sammenheng med 
målene for samfunnsplanen (bærekraft, anstendig arbeid, samarbeid). 
Planen tilføres ordlyd om at offentlige anskaffelser og innkjøp skal inneholde krav mht 
bærekraft og understøtte planens overordnede målsettinger.  

Til etterretning 

Næringslivspris: flott at dette er kommet med i planen. Næringsforeninga vil spille inn 
at det gjerne bør være flere priser for å premiere bedrifter som driver i forskjellige 
næringer/forskjellig skala og at prisene er knyttet sterkt opp mot målene som er 
nevnt i planens mål - anstendig arbeid, bærekraft, samarbeid. Eks. kan være 
samarbeidspris, pris for best timing av oppstart, omstillingspris, servicepris, beste 
arbeidsplass. 
Forslaget er meget godt og kan legges til grunn for arbeidet med statutter for 
kommunens næringspris. 

Til orientering 

 

 



10 
 

Norske kveners forbund Innstilling 

Kvænangen er så heldig å ha et eget språksenter og en bred politisk enighet om å 
satse på fremming og styrking av minoritetsspråket kvensk og kvensk kultur. Dette 
opplever vi som veldig positivt siden Norske kveners forbund er etablert med sitt 
hovedkontor i Kvænangen kommune.  
I den sammenheng vil Kvænangen ha en unik mulighet til å være først ute med å tilby 
kvensk til alle elever i grunnskolen så lenge språksenteret eller skolen selv kan tilby 
språkopplæring.  
 
Vi håper Kvænangen kommune kan være foregangskommune i denne sammenheng 
og få "individuell rett til kvenskopplæring for grunnskoleelever i Kvænangen så lenge 
språksenteret kan bidra eller lærerressurser er tilgjengelige i kommunen" - som et 
punkt i samfunnsplanen sin. 
Planen tilføres ordlyd som imøtekommer forslaget. 

Til etterretning 
 

 

 

Mowi Innstilling 

Vi viser til deltakelse på informasjonsmøte om Kvænangen kommunes arbeid med 
Kommuneplanens samfunnsdel, hvor vi uttrykte undring over at vår næring knapt var 
nevnt i planen, og vil med dette komme med et formelt innspill.  
Mowi bidrar til mange arbeidsplasser i Kvænangen, både direkte og indirekte. 
Gjennom vår kommunikasjon med kommunen har vi gitt uttrykk for at vi ønsker å 
opprettholde vår aktivitet i området, og om mulig styrke vår tilstedeværelse. Vi finner 
vi det overraskende at tilrettelegging for å utvikle sjøbasert lakseoppdrett ikke er 
nevnt i Kommuneplanens samfunnsdel som en del av fremtidig næringsutvikling i 
Kvænangen. Vi håper at dette ikke er et uttrykk for at Kvænangen ikke ønsker å 
tilrettelegge for at vi skal kunne opprettholde og også utvikle vår aktivitet i 
kommunen.  
Vi er klar over at det for vår del vil være naturlig å komme med konkrete innspill i det 
fremtidige arbeidet med Arealplan og Kystsoneplan, et planarbeid som vi i lengre tid 
har etterlyst og også sagt oss villige til å bidra i.  
Dersom vår næring ikke engang er beskrevet som et prioritert område i 
Samfunnsplanen, mener vi at dette kan tolkes som negative signaler om hvordan 
kommunen ser på vår tilstedeværelse i Kvænangen.  
Om det er slik vi håper og tror, at opprettholdelse og utvikling av vår aktivitet er 
ønsket i Kvænangen, ber vi om at dette også blir formalisert og tydeliggjort i 
Kommuneplanens samfunnsdel.  
Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med kommunen, og håper at vi med vår 
erfaring og kompetanse kan bidra med innspill til egnede havbruksarealer og 
næringsutvikling i Kvænangen. Sitat slutt. 
Planen justeres slik at oppdrettsnæringens rolle i samfunnet kommer frem.  

Til etterretning 
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Foreslår ny tekst: 
«Kvænangen kommune skal fortsette å legge til rette for allerede etablert 
havbruksaktivitet i kommunen, og videre sørge for å legge til rette for etablering av 
nye egnede havbruksarealer. Dette for å sikre en bærekraftig vekst i sameksistens med 
andre viktige næringer som for eksempel fiskeri. 
Slik vil kommunen sikre allerede etablerte arbeidsplasser og også skape ny aktivitet og 
vekst innen havbruk i tråd med stortingsmelding 16 (2014-2015) som er tydelig på at 
det skal legges til rette for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- 
og ørretoppdrett.» 
Planen justeres i samsvar med intensjonen i dette innspillet. Det innebærer at 
innspillet tas til etterretning, men at ordlyd tilpasses i samsvar med planens helhet. 

Til etterretning 

 

Terje Leirbakken Innstilling 

Det bør anlegges en trygg og sikker bussholdeplass som er universelt utformet og i 
nærhet til butikker, kafè og bensinstasjon. 
Vurdere dagens kommunale tungbilparkering midt i sentrum med tanke på miljø, støy 
og forsøpling.  
Prioritere molo med småbåthavn for å trygge arbeidshverdagen til fiskere, 
fritidsfiskere, båtfolk og andre. 

Til etterretning 

 

Husbanken Innstilling 

Berømme kommunen for god struktur og oppbygging av planen.  
I planen har kommunen flere strategier som ivaretar bo- og tjenestetilbudet til viktige 
målgrupper for Husbanken som barnefamilier, eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne.  
Et viktig virkemiddel for å lykkes med det boligsosiale arbeidet er at kommunen tar en 
aktiv rolle i boligpolitikken og -utviklingen.  
Ved å forankre det boligsosiale fagområdet i overordnet planverk legger kommunen 
til rette for å skape en tydelig forbindelse mellom kommuneplanen, eventuelle 
temaplaner, økonomiplan med handlingsdel og årsbudsjett. Vi mener dette øker 
sannsynligheten for at planlagte strategier og tiltak vil bli realisert.  
 
Innspillet har medført en noe tydeligere målformulering på side 21, samt henvisning 
til viktige verktøy for planmessige boligutvikling. 

Til etterretning 
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Bjørnulf Håkenrud Innstilling 

Jøkelfjord og Alteidet - Arena for ekstremt reiseliv og industri 
Kjenner seg ikke igjen under overskriften «ekstremt». Formuleringen «arbeides med 
som kommersielle muligheter» kan tolkes som at det ikke foregår allerede. Hva med å 
forkorte punktet til noe sånt som: 
Naturbasert reiseliv i Jøkelfjord og Alteidet skal videreutvikles og legges til rette for, alt 
fra lavterskeltilbud til det mer ekstreme. 
Motsetning mellom naturbasert reiseliv og dypvannskai i Labukta. Fisketurisme med 
utgangspunkt i Låvan og tallrike guidede turer/kurs i området vil påvirkes negativt. 
Labukta antas ikke å bli en havn som brukes ofte, og med stadige anløp av trafikk av 
større fartøyer som påvirker reiseliv. Fisketurisme i Norge praktiseres nært flere store 
havner. Selve fisket foregår ofte i god avstand fra sportsfiskefartøyenes hjemmehavn.  
 
Boliger for alle 
Også hytteeiere bidrar til bolyst og attraktive lokalsamfunn. Løsningen er ikke å 
regulere strengere, men å se potensialet i at så mange som mulig blir kjent med 
kommunen. Tiltak/støtte for tilflyttere som vil kjøpe og oppgradere gamle hus, kan 
bidra til at de øker sin mulighet til å vinne kjøpsrunder ved at de slipper å legge inn 
hele kostnaden ved oppgradering i sitt budsjett. Jf. punktet «Oppgradering av eldre 
boligmasse som helårsboliger for tilflyttere gjennom bruk av en kommunal 
tiltaksordning» 
Enig, men kommunen bør ikke legge seg på en linje med tilskudd ifm kjøp av 
boligeiendommer. 
 
Redusere konfliktnivået og styrke det interne samarbeidet 
Innbyggernes tillit til kommunens ansatte og politikere avhenger av at kommunen gjør 
en god jobb, og ikke minst at det er god kommunikasjon ut til innbyggerne. Her kan 
det være bra å føye til noe om: Videreutvikle sms-tjeneste og informasjon via 
Facebook og kommunens nettside slik at alle interesserte får vite både hva og hvorfor 
uten å måtte lete selv. 
Enig. Midler er avsatt til å styrke kommunikasjon og informasjon. I tillegg er 
dialogmøter en viktig metode for å redusere konflikter og styrke samarbeid.  

Til etterretning 

 

Ungdomsrådet Innstilling 

Ungdomsrådet har i møte den 22. september sett på kommuneplanens samfunnsdel.  
De synes det er satt opp flere gode planer og tanker som gjelder barn og ungdom. 
De synes det er positivt at det skal satses på lokal matproduksjon. 
 
Uttalelsen er både gledelig og viktig. Den er lagt inn i planen som et særskilt sitat. 

Til etterretning 
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Høringsmøter Innstilling 

Næringslivet 
Forenkle byråkratiet og digitalisere tjenester.  
Ønsker initiativer og samarbeid. Ønske om samarbeid var en gjennomgangstone. 
Ønsker destinasjonsselskap. 
Tilpasse infrastruktur til reiselivet. 
Bolig, skole, barnehage og arbeid er sentrale for bosetting. 
Mer framsnakking og omdømmebygging. 
Synliggjøre store næringer i samfunnsdelen. 
Stiller spørsmål om antall satsingsområder og stedsutvikling. 
Ønsker flere innspillsmøter med kommunen. 
Store deler av innspillene er allerede på plass. Justeringer gjøres for å sikre et 
tydeligere samsvar med innspillene. 

Til etterretning 

Kjækan – Kvænangsbotn 
Ønsker at kommunen skal være en veiledende ja-kommune, spesielt innen byggesak. 
Hyttebyggingen er omstridt, og det er lokale uenigheter om hyttebygging. 
Det kan bli søkt å planfeste at kommunen skal bli en såkalt ja-kommune, spesielt 
innen byggesak hvor kravene til planmyndigheten er lovfestet.  
 
Vi viser til kapitelene Samarbeid og tillitsbygging samt «Ta innovative grep sammen 
med oss» som innebærer at kommunen utøver sine pålagte tjenester på en 
planmessig og lovlig måte. Dialog om sakskompleksene er normalt veldig til nytte når 
søker og kommune skal se etter løsninger innenfor lovverkets handlingsrom. Å være 
en ja-kommune til dialog, rådgiving og veiledning er et godt innspill. 
 
Hyttedelen er behandlet i Kjækan- og Kvænangsbotn Grendeutvalgs skriftlige 
høringsinnspill.  

Til etterretning 

Alteidet – Jøkelfjord  
Lokalisering av boliger/boligfelt ble diskutert. 
Det kom flere innspill vedrørende Labukta industriområde/havn, som er til utredning.  
Ønsker mer fokus på lavterskel friluftsliv kontra det ekstreme i markedsføringen. 
Ønske om flere hyttetomter. 
Kommunen bør kjøpe opp eiendom hvis anledningen byr seg. 
Positivt at kommunen oppsøker bygdene. 
Innspillet om lavterskel friluftsliv tas inn. 

Til etterretning 
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Høringsmøter Innstilling 

Spildra 
Ønsker scooterløype på øya. 
Samferdselstilbudet er ikke godt nok. 
Ønsker bedre fritidstilbud (aktiviteter som normalt drives av foreninger). 
Ønsker seg flere besøksbåtplasser, både Burfjord, Rakkenes og Alteidet. 
Minte kommunen på bjørnegravene på øya. 
Styrke satsingen innen fiskerier og jordbruk, samt grønt og utslippsfritt oppdrett. 
Ønsker mer reiseliv, herunder fisketurisme. 
Satsing innen fornybar energi. 
Ønsker jevnlige førstehjelpskurs. 
Enig i satsingsområdene i planen. 
Justeringer i forslaget gjort for å imøtekomme deler av innspillene. Samferdselsdelen 
har høy prioritet. Administrasjonen er ellers oppmerksom på at nye tiltak på Spildra er 
krevende i lys av kulturmiljøene på øya, og vil kreve involvering av andre myndigheter.  

Til etterretning 

Burfjord 
Satsingsområdene redegjort for og debattert, uten at uenigheter med planens innhold 
kom fram. 
Ønsker aktivitet, møteplasser og tilrettelegging i kommunesenteret. 
Oppfølging av gründere og næringsutvikling ble nevnt. 
Utnytte kommunal bygningsmasse, som ikke er i bruk. 
Trenger et nav i reiselivssatsingen. 
Byggebransjen kan oppnå mer, hvis den samarbeider internt og kommunen bidrar 
med tilrettelegging. 
Fritidsbebyggelsen bør legges i felt, ikke som frittstående. 
Bedre oppfølging av tidligere sentrumsplaner med forskjønning, miljøgate mm. 
Planer må være realistiske og koblet økonomiplanene. 
Uheldig med parkering av tunge kjøretøyer i sentrum. 
Planforslaget gjennomgått og justert i samsvar med innspillet. Burfjord kan med 
fordel etablere seg i et eget bygdeutvalg for å få engasjerte og frivillige innbyggere 
bedre involvert. 

Til etterretning 

Reindriften 
Behov for dialog mellom vertskommune og næringen, både høringer og dialogmøter. 
Støtter tanken om et besøkssenter for tamreindrift. 
Ønsker utvalg for samiske og kvenske interesser. 
Møter/møteplasser for reindriften og lokalbefolkningen. 
Ydmykhet og respekt savnes i kommunikasjonen mellom reindriften og 
lokalbefolkningen. 
Styrke dekning for mobiltelefoni og digital kommunikasjon i områder som er viktige 
for reindriften. 
Næringen mangler egnede boliger, og driftsarealer. 
Kommunale tjenester bør være sømløse Kautokeino versus Kvænangen. 
Skatt og statstilskudd for deltidsbeboere/reindriftsutøvere til inntektsutvalget. 

Til etterretning 

 


