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Behandling: 

Plankontoret ved Arne Samuelsen, Hanne Vangen og Åsmund Austarheim var til stede under 

gjennomgangen av forslaget.   

Utvalget foretok justeringer og rettelser av framlagt forslag.  Rettelsene ble innarbeidet i saken. 

Forslaget fra administrasjonen ble vedtatt med følgende endringer: 

 

Endringer i planbeskrivelsen: 

 4.2:  En forutsetning for dette er at kommunen kan skaffe ledige tomter også der kommunen ikke 

eier grunn. 

 1.3.7:  Kommunen må i størst mulig grad arbeide for at reindrifta ikke er til hinder for lokal 

utvikling. 

 1.5:  Siste setning utvides med: «Der blir akuttberedskap og legebesøk ivaretatt av egen rutebåt.» 

 4.1: (Samfunnsmessige utfordringer): Første setning endres til:» Kvænangen står foran en del 

veivalg som vil være avgjørende for at man greier å videreutvikle seg til å bli en bærekraftig og 

selvstendig kommune inn i fremtiden.» 

 1.2.4:  Overskrift endres til : «Historisk utvikling». Setningene som begynner med «En analyse 

av nedgangstallene..», «Om vi framskriver…», «Ifølge SSB vil…» og «Vi registrerer…» strykes 

og erstattes med «Nå viser befolkningstallene seg relativt stabile.» 

 1.4: (Skoler, barnehager og idrettsanlegg): Setningen «Det forventes at elevtallet vil reduseres» 

strykes.  Antall elever strykes. 

 

Endringer av formålsflater og hensynssoner: 

 Nedre flyttlei i Jøkelfjord markert med hensynssone for reindrift tas ikke med i plankartet.  

 Forslag om grustak på gnr/bnr 8/5 tas inn i planen som område for råstoffutvinning.  

 Område for fritidsbolig skal videreføres i planen med formål fritidsbolig. BFR 08 trekkes helt 

ned til sjøen på gnr/bnr 21/11 bort til snuplassen.  

 Boligtomtene på gnr/bnr 13/20 og 13/276 skal settes til boligformål i planen 

 Olgolaneset settes til næringsformål i planen. Dette innebærer at formålsflatene GF 12, BFT 05, 

SPA 05, BFR 15 og den delen av BFT 06 som ligger nord for europavegen tas ut av planen.   

 Innspill om fritidsbolig og område for fritid og turist på gnr/bnr 37/1 innarbeides i planen.  

 Område for småbåthavn (VS 11) og fritid og turist (BFT 12) skal ikke endres i forhold til innspill 

fra grunneier på gnr/bnr 35/4. 

 Område for fritid og turist (BFT 14) skal ikke endres i forhold til innspill fra grunneier på 

gnr/bnr 36/42 

 Eksisterende idrettsplass på gnr/bnr 36/4 markeres som idrettsanlegg i planen.  

 Forslag om areal for fritidsboliger på gnr/bnr 31/4 innarbeides i planen. 

 Gnr/bnr 31/26 er feilaktig kommet inn under området som er markert som regulert område under 

hensynssone H_910_6. Arealet tas ut av hensynssonen og settes til LNFR. 

 Område VS 1 tas ut av planen. 

 Område BFT 03 reduseres slik at arealet som ligger på gnr/bnr 13/21 settes til offentlig formål.  

 Område BFR 16 tas ut av planen og arealet settes til LNFR i henhold til gjeldende 

reguleringsplan. 

 

 



 

 

Vedtak 
 

Endringer i planbeskrivelsen: 

 4.2:  En forutsetning for dette er at kommunen kan skaffe ledige tomter også der kommunen ikke 

eier grunn. 

 1.3.7:  Kommunen må i størst mulig grad arbeide for at reindrifta ikke er til hinder for lokal 

utvikling. 

 1.5:  Siste setning utvides med: «Der blir akuttberedskap og legebesøk ivaretatt av egen rutebåt.» 

 4.1: (Samfunnsmessige utfordringer): Første setning endres til:» Kvænangen står foran en del 

veivalg som vil være avgjørende for at man greier å videreutvikle seg til å bli en bærekraftig og 

selvstendig kommune inn i fremtiden.» 

 1.2.4:  Overskrift endres til : «Historisk utvikling». Setningene som begynner med «En analyse 

av nedgangstallene..», «Om vi framskriver…», «Ifølge SSB vil…» og «Vi registrerer…» strykes 

og erstattes med «Nå viser befolkningstallene seg relativt stabile.» 

 1.4: (Skoler, barnehager og idrettsanlegg): Setningen «Det forventes at elevtallet vil reduseres» 

strykes.  Antall elever strykes. 

 

Endringer av formålsflater og hensynssoner: 

 Nedre flyttlei i Jøkelfjord markert med hensynssone for reindrift tas ikke med i plankartet.  

 Forslag om grustak på gnr/bnr 8/5 tas inn i planen som område for råstoffutvinning.  

 Område for fritidsbolig skal videreføres i planen med formål fritidsbolig. BFR 08 trekkes helt 

ned til sjøen på gnr/bnr 21/11 bort til snuplassen.  

 Boligtomtene på gnr/bnr 13/20 og 13/276 skal settes til boligformål i planen 

 Olgolaneset settes til næringsformål i planen. Dette innebærer at formålsflatene GF 12, BFT 05, 

SPA 05, BFR 15 og den delen av BFT 06 som ligger nord for europavegen tas ut av planen.   

 Innspill om fritidsbolig og område for fritid og turist på gnr/bnr 37/1 innarbeides i planen.  

 Område for småbåthavn (VS 11) og fritid og turist (BFT 12) skal ikke endres i forhold til innspill 

fra grunneier på gnr/bnr 35/4. 

 Område for fritid og turist (BFT 14) skal ikke endres i forhold til innspill fra grunneier på 

gnr/bnr 36/42 

 Eksisterende idrettsplass på gnr/bnr 36/4 markeres som idrettsanlegg i planen.  

 Forslag om areal for fritidsboliger på gnr/bnr 31/4 innarbeides i planen. 

 Gnr/bnr 31/26 er feilaktig kommet inn under området som er markert som regulert område under 

hensynssone H_910_6. Arealet tas ut av hensynssonen og settes til LNFR. 

 Område VS 1 tas ut av planen. 

 Område BFT 03 reduseres slik at arealet som ligger på gnr/bnr 13/21 settes til offentlig formål.  

 Område BFR 16 tas ut av planen og arealet settes til LNFR i henhold til gjeldende 

reguleringsplan. 

 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11–14 legges forslag med de vedtatte endringer til 

kommuneplanens arealdel for Kvænangen kommune 2015 – 2027 ut til offentlig høring.  

Høringsfrist settes til 1. oktober 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11–14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 

for Kvænangen kommune 2015 – 2027 ut til offentlig høring.  

 

Høringsfrist settes til 1. oktober 2015. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

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. Kvænangen kommune har ingen 

godkjent samfunnsdel. Gjeldende arealplan er fra 1994.  

 

Ideelt skal arealdelen bygge på godkjent samfunnsdel. Men da det ikke foreligger en slik del, er 

det innledningsvis i forslag til arealdel gjort noen innledende drøftinger og strategivalg ut fra 

ønsket samfunnsutvikling i Kvænangen. Disse føringene baserer seg på innspill som er 

fremkommet i arealplanprosessen. 

 

Formålet med arealplanen er å vise hvor i kommunen ulike typer bebyggelse kan skje og hvilke 

arealer som av ulike grunner ikke ønskes utbygd (landbruk, reindrift, kulturminner, 

skredområder, natur- og friluftsområder med mer). Planen skal vise en langsiktig retning for 

positiv utvikling av Kvænangen som kommune. 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 som beholder og skaper 

lokale arbeidsplasser.  Arealdelen skal være et overordnet styringsdokument som gir rammer for 

arealdisponeringen i kommunen i tiden som kommer. Planen skal gjelde i 12 år, men vurderes 

rullert i henhold til den til enhver tid gjeldene planstrategi for Kvænangen kommune. 

 

Kvænangen kommune må ta stilling til hvordan man i fremtiden kan få til en utvikling som både 

tar hensyn til utbyggings og verneinteresser. I vedlagt planbeskrivelse er disse forholdene 

drøftet, der en viktig strategi er å legge til rette for at kommunen fortsatt skal ha levende bygder 

og at det skal bo folk i hele kommunen.  Vedlagte kart og bestemmelser er foreløpig resultat av 

en slik avveiing. 

 

Planprogrammet ble fastsatt i september 2013 og arbeidet med arealplanen er gjort i samarbeid 

med Nord-Troms plankontor. Det er i løpet av planprosessen etablert politiske arbeidsgrupper 

som har jobbet med problemstillinger knyttet til sentrum, næring og hytte- og fritidsinteresser.  

Det er også gjennomført temadag med Kommunestyret som også har gitt sine innspill. 

 

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 inneholder generelle vurderinger og en konsekvensutredning av nye innspill. 

Vurdering 

Det ligger et grundig arbeid og analyse bak det planforslaget som nå presenteres. Forslagene 

som legges fram bygger i hovedsak på innspill fra grunneiere, lag og foreninger, grendeutvalg 



og bedrifter. Videre så har kommuneadministrasjonen lagt til noen forslag for tilpassning til 

dagens bruk, og planlagt arealbruk i fremtiden.  

 

Fraværet av en samfunnsdel har vært en utfordring for planarbeidet, da våre prioriteringer har 

basert seg på innspill fra politisk oppnevnt arbeidsgruppe og tilbakemeldinger fra 

kommunestyret.   

 

I planprosessen er det gjort avveininger over hvilke forslag som tas med videre, og hvilke som 

avvises. Til grunn for disse valgene er det en rekke hensyn som skal ivaretas. Statlige – og 

regionale retningslinjer legger sine føringer for planlegginga, grundig vurdert i det fremlagte 

høringsutkastet. 

 

Når det gjelder den videre saksprosessen vil dette høringsutkastet bli sendt ut på høring til 

sektormyndighetene, politiske partier, lag og foreninger. I høringsperioden vil det også bli 

gjennomført folkemøter, noe som betyr at det fortsatt vil være mulig å komme med korreksjoner 

og nye innspill. Kravet til høringsfrist er seks uker. På grunn av ferieavvikling så anbefales en 

lenger høringsfrist. I den grad det viser seg å komme vesentlige endringer til dette 

høringsutkastet, vil administrasjonen innarbeide høringsinnspillene i et nytt dokument som vil 

sendt ut på en annengangs høring.  

 

Planen legger til rette for en arealbruk som skal dekke etterspørselen og behovet i planperioden. 

Samtidig skal planen ta vare på arealene med tanke på en god forvaltning av viktige naturverdier 

og arealressurser i kommunen vår. Administrasjonssjefen anbefaler at arealplanforslaget med 

tilhørende dokumenter legges ut på høring fram til 1. oktober 2015.  

 

 


