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          Proconsult AS   

Forord 

 

Hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Disse forventningene skal 

fylkeskommunene og kommunene følge opp i arbeidet med planstrategier og planer, og 

forventingene skal legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. 

«Dette går fram av plan- og bygningsloven § 6-1.»  

 

Gamvik kommune, skal nå gå i gang med å revidere kommuneplanens arealdel, fordi 

kommuneplanens arealdel ikke lenger er et godt og fremtidsrettet styringsverktøy for 

kommunen. 

Arealdelen skal revideres for å sikre forutsigbar, langsiktig og strategisk arealdisponering, og 

for å oppfylle nasjonale mål/krav. 

I henhold til plan- og bygningslovens §11-13 skal det utarbeides planprogram for 
kommuneplanens arealdel. I tillegg skal kommuneplanens arealdel gi en særskilt vurdering 
og beskrivelse (konsekvensutredning) av planens virkninger for miljø og samfunn (jf. PBL§4-
2 og forskrift om konsekvensutredninger §6 a).  
Dette innebærer at det som ledd i varsel om oppstart av planprosessen skal utarbeides et 
planprogram som grunnlag for arbeidet. Planprogrammet er på mange måter en “plan for 
planleggingen”, og gir befolkning, myndigheter, næringsliv, lag/foreninger og andre anledning 
til å påvirke hvordan planprosessen legges opp, og hva som skal være tema i planarbeidet. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, eventuelt hvilke alternativer som vil bli vurdert og 
behovet for utredninger.  
 
Prosess for revisjon av arealplanen er beskrevet i kapittel 1.4. Fastsetting av 
planprogrammet. 
 
Hvordan komme med innspill til planprogrammet? Gamvik kommune håper på mange 
innspill til planprogrammet. Kommunen imøteser innspill til planprogrammet. Spesielt viktig er 
det at konkrete forslag til endret arealbruk i forhold til gjeldende plan sendes inn i denne 
høringsrunden. Gamvik kommune ønsker at forslaget har en beskrivelse av ny bruk av 
området og gjerne med kartavgrensning. Frist for innspill er fredag 2. juli 2022.  
 
Innspill merkes med «innspill til kommuneplanens arealdel» og kan sendes på flere måter:  

• E-post til postmottak@gamvik.kommune.no eller 

• Post til Gamvik kommune, Pb. 174, 9770 Mehamn 

Ved spørsmål kontakt Stein Arild Olaussen,  

telefon Sentralbord: +47 784 96 300,  

e-post: Stein.Arild.Olaussen@gamvik.kommune.no 
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 Innledning 

 Bakgrunn og formål 

Gamvik kommune skal revidere kommuneplanens arealdel. Gjeldene arealdel ble utarbeidet, 

20.02.2020. 

I forordet sies det at kommuneplanens arealdel ikke lenger er et godt og fremtidsrettet 

styringsverktøy for kommunen. 

Arealdelen skal derfor revideres for å sikre en forutsigbar, langsiktig og strategisk 

arealdisponering, og for å oppfylle mål/krav. 

Akvakulturnæringen har gjennomgått store endringer de siste årene når det gjelder teknologi, 

arealkrav og størrelse på biomasse i de enkelte anlegg. Arealene som er satt av i dagens 

arealplan er ikke egnet for oppdrett etter dagens behov og krav. Akvakultur er en 

arealkrevende næring, og derfor det vil være gunstig å se på både nye sjøarealer og 

landarealer i en større sammenheng innenfor kommunegrensene.  

I forbindelse med oppstart av planarbeidet skal det ifølge plan- og bygningsloven §11-13, 

utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1, første og andre ledd. Medvirkning som allment 

prinsipp er forankret i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven § 1-1. 

Plan- og bygningsloven § 4-1 andre ledd sier «Planprogrammet skal gjøre rede for formålet 

med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, 

spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli 

vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart». 

Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten, som i dette tilfellet er 

kommunestyret. 

 Hva er et planprogram? 
Plan- og bygningsloven § 4-1 andre ledd sier «Planprogrammet skal gjøre rede for formålet 

med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, 

spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli 

vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart». 

Planprogrammet skal avklare rammer, utfordringer og mål for planarbeidet.  

 Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 

Høringsfristen er på 6 uker fra planprogrammet offentliggjøres. 

 Fastsetting av planprogrammet 

Forslag til planprogram legges ut til høring samtidig med varsling av planoppstart i minimum 
seks uker. Etter eventuelle endringer vil den fastsettes av kommunestyret innen rimelig tid, 
normalt innen 10 uker etter frist for uttalelser. I forbindelse med fastsettingen av 
planprogrammet, skal en behandle og kommentere høringsuttalelsene i saken og hvordan 
vurderingen av disse, og hvordan de er ivaretatt i programmet. Kopi av fastsatt planprogram 
skal sendes til de som har kommet med uttalelser i høringene.  
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 Prosessen for revisjon av kommuneplanens arealdel 

 
Figur 1.1 

 
Figur 1.2 
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Figur 1.3 

1. Oppstartfasen (Figur 1.1) 

• Utarbeiding av forslag til planprogram – kan ev. slås sammen med planstrategi. 

• Eventuell dialog med statlige og regionale myndigheter i regionalt planforum. 

• Varsel om planoppstart og kunngjøring. 

• Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. 

• Vedtak om fastsetting av planprogram. 
 

2. Utredninger og planløsninger (Figur 1.2) 

• Kunnskapsgrunnlag 

• Utvikle planløsninger med ev. alternativer. 
• Samråd og medvirkning. 

 
3. Utarbeiding av planforslag (Figur 1.2) 
• Plankart. 

• Bestemmelser og retningslinjer. 

• Planbeskrivelse. 

• Konsekvensutredning. 

• ROS-analyse. 
 

4.  Høring og offentlig ettersyn av planforslag (Figur 1.3) 

5. Behandling av eventuell innsigelse (Figur 1.3)  
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Fig 1.4 

 Overordnede føringer 

 Lovverk  
Grunnlaget for planprogrammet til kommuneplanens arealdel er Plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter. En rekke andre lover som inneholder regelverk for arealbruk og tiltak på land i 
sjø, herunder havne- og farvannsloven, akvakulturloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, 
friluftsloven, kulturminneloven m.fl. vil berøre arealplanleggingen. 
 
Plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunal planstrategi, sier at «Kommunestyret skal minst én gang 
i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden». 
 

• Hvilke planer kommunen vil revidere  

• Hvilke nye planer kommunen vil utarbeide  

• Hvilke planer som skal videreføres uendret 
 

 Nasjonale forventninger  

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging blir beskrevet i dokumentet, 

«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023», vedtatt ved 

kongelig resolusjon 14. mai 2019. 

 FNs 17 bærekraftsmål og Norges 24 mål for miljøet 

«Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være 
det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor 
viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.» 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 sier at  
«Kommunene utarbeider arealstrategier som del av kommuneplanens samfunnsdel, og 
legger disse til grunn ved revisjon av kommuneplanens arealdel». 
 
Norge har 24 mål for miljøet som er fordelt på områdene naturmangfold, kulturminner og 
kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klima, og polarområdene. 
De nasjonale miljømålene er fastsatt av Klima- og miljødepartementet, og forteller hva Norge 
ønsker å oppnå på hvert område og hva som er ønsket tilstand for miljøet i Norge. I 
planarbeidet blir miljømålene ivaretatt blant annet gjennom konsekvensutredning og 
vurderinger knyttet til naturmangfoldlovens kapittel 2. 
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 Ressursbasert næringsutvikling 

«Det ressursbaserte næringslivet er i vekst og gir vesentlige bidrag til den nasjonale 

verdiskapingen.» 

• Fiskeri og havbruk 
«Regjeringen prioriterer også arbeidet for rent hav og en lønnsom utvikling av 
havbruksnæringen. Fylkeskommunal og kommunal planlegging er viktig for å sikre fiskeri- og 
havbruksnæringenes langsiktige arealbehov, samtidig som andre samfunns- og 
miljøinteresser blir ivaretatt.» 

• Reindrift  
«Det er viktig at naturgrunnlaget for samisk kultur og språk, næringsutvikling og samfunnsliv 
sikres.» 
«Reindriftsarealene går på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og regionale eller 
interkommunale planer kan derfor være egnet for å avklare reindriftens arealer.» 

• Reiseliv og fritidsbebyggelse 
«Det er regjeringens mål å styrke verdiskapingen basert på landskaps-, natur- og 
kulturminneverdier samtidig som ressursene sikres for framtidige generasjoner.» 

• Mineralressurser 
«Norge har viktige mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser. 
Regional og kommunal planlegging er et viktig verktøy for å sikre tilgjengelighet til 
mineralforekomster som kan være aktuelle framtidige uttak, samtidig som miljø- og 
samfunnshensyn ivaretas.» 

• Landbruk 
«Landbruket og utmarksressursene er viktige for mat- og planteproduksjon, bosetting 
og kulturlandskap, og gir grunnlag for nye, grønne næringer.» 

 Arealregnskap 

Departementet anbefaler at kommunene utarbeider et arealregnskap som del av 

kommuneplanarbeidet. Bruk av arealregnskap er nyttig som del av kunnskapsgrunnlaget for 

kommuneplanens arealdel. Et arealregnskap kan gi oversikt over planlagte endringer i 

arealdelen, og det kan vise hvilket utbyggingspotensial som ligger inne i eksisterende planer. 

Arealregnskapet kan også brukes til å framheve kvalitetene på arealene som vurderes eller 

foreslås omdisponert til utbyggingsformål, og bidra til økt bevissthet om konsekvensene av 

arealendringer. Man kan kartlegge og føre arealregnskap over for eksempel særlig 

karbonrike myrområder, viktige friluftsområder, skog, blågrønn struktur eller 

sammenhengende jordbruksarealer. Dette gir kommunen et bedre kunnskapsgrunnlag for å 

gjøre alternativvurderinger for omdisponering for å unngå tap og nedbygging av særlig 

verdifulle arealer. 

Sammenstilt med befolkningsprognoser kan arealregnskapet bidra i vurderingene rundt det 

reelle behovet for endringer i arealdelen ved rullering. I et bredere perspektiv er bruk av 

arealregnskap nyttig i samfunnsutviklingen, og ved planleggingen av arealbruk til for 

eksempel bolig, infrastruktur og kommunale tjenester som skole og helse. 

Arealregnskap kan være et hjelpemiddel i dialogen mellom de ulike aktørene i 

planprosessen, for eksempel med politikere, utbyggere og regionale og statlige 

fagmyndigheter. Bruk av arealregnskap er også et verktøy for å følge utviklingen i 

kommunen over tid, og til å vurdere måloppnåelse.  

 Føringer i kommuneplanens samfunnsdel 

Gamvik kommune vurdere revisjon av kommuneplanens arealdel som viktigst på nåværende 

tidspunkt, men har som mål å revidere kommuneplanens samfunnsdel i fortsettelsen av 

revisjon av arealdelen. Se for øvrig innledningen til forordet til planprogrammet. 
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Kommunene vurderer planbehovet på bakgrunn av samfunnsutviklingen, langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging er en viktig del av grunnlaget for kommunal planstrategi. I 

planstrategien bør kommunestyret også ta stilling til hvordan FNs bærekraftsmål skal følges 

opp i kommunale planer. Vurderingen av planbehovet bør ses i sammenheng med regional 

planstrategi, som utarbeides parallelt av fylkeskommunen. 

 

 Om kommuneplanen 
Kommuneplanen er den overordnede og langsiktige planen i kommunens plansystem, som 

skal se kommunens oppgaver og ansvarsområder i sammenheng. 

 Kommuneplanens samfunnsdel 

I september 2021 er det det gjort vedtak om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel med 

strategi. Oppstart Hvilke utpekte hensyn ivaretas i planarbeidet gjennom planbeskrivelse, 

konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 Formålet med revisjonen 

Kommuneplanens arealdel er ikke lenger et godt og fremtidsrettet styringsverktøy for 

kommunen. 

Arealdelen skal revideres for å sikre både forutsigbar, langsiktig og strategisk 

arealdisponering, og nasjonale mål/krav. 

 Rammer og omfang av planarbeidet 

Kommuneplanens arealdel for Gamvik kommune ble vedtatt 20.02.2020 og omfatter hele 

kommunens areal, både på land og i sjø. Arealdelen skal revideres i sin helhet og blir 

erstattet av den nye planen. 

 Relevante planer og prosjekter  

Følgende regionale planer/dokumenter anses som relevante for planarbeidet: 

- Regional transportplan for Finnmark 2018-2028 

- Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025 

- Regional plan for Finnmark vannregion 2016-2021 

- Hovedutfordringer for Finnmark vannregion 2022-2027 

- Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027 

- Regionalt næringsprogram for landbruket i Troms og Finnmark 2019-2022 med tilhørende 

  handlingsplan 
     

Følgende kommunale planer anses som relevante for planarbeidet (på bakgrunn av 

gjeldende planstrategi): 

- Havneplan 

- Idrettsplan  

- Folkehelseplan 

- Kommunedelplan 

- Reiselivsplan  

- Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Gamvik kommune  
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 Planarbeid og utredninger  

 Utvalgte plantema  

Verdiskapning i sjø og i strandsonen. Se også kapittel 1.6.4, ressursbasert næringsutvikling. 

• Akvakultur 

• Fornybar energi  

Verdiskapning i sjø og i strandsonen berører bl.a. fiskeri, akvakultur, fisketurisme, mekanisk 

verksteder og tjenester. 
 

 Strategier for fremtidig arealbruk 

Arealdelen skal revideres for å sikre forutsigbar, langsiktig og strategisk arealdisponering, og 

oppfylle nasjonale mål/krav. 

 Organisering av planarbeidet  

Plankonsulent engasjeres for å bistå Gamvik kommune med revisjonen. 

Planarbeidet er organisert som følger: 

Organ Sammensetning Oppgaver 

Arbeidsgruppe  
 

Representanter fra 
kommunens tekniske 
avdeling og plankonsulent  

Ansvar for planprosess og 
fremdrift 
Utarbeidelse av planforslaget 
med KU 

Styringsgruppe  
 

Politisk/administrativ ledelse Prinsipielle avklaringer 
Vurdering av behovet for 
politisk orientering/behandling 

Andre relevante fagpersoner i kommunen og eksterne aktører/organisasjoner involveres gjennom 

møter/dialog i planprosessen. 

 Konsekvensutredning 

 Planens virkninger for miljø og samfunn 

Ved utarbeidelse av kommuneplaner med retningslinjer og rammer for framtidig utbygging, 

kreves det konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn, jf pbl § 4-2. I 

konsekvensutredningen skal både nye byggeområder og endringer i eksisterende 

byggeområder inngå. Utredningen skal tilpasses plannivået, og hva som faktisk er 

beslutningsrelevant informasjon. 

Hensikten med utredningen er derfor å få beslutningsgrunnlag til å avgjøre om et nytt 

utbyggingsområde skal inngå i kommuneplanen, og i tilfelle på hvilke vilkår.  

 Metode 

Arbeidet skal gjennomføres med grunnlag i «Forskrift om konsekvensutredninger» og 

«Veileder Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven». 

«Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø 

og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas 

stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Det sentrale er at 

beslutninger om arealbruk skal bygge på et opplyst og kunnskapsbasert grunnlag, som 

igjen skal ha vært gjenstand for åpne, inkluderende og demokratiske prosesser.»  

 

• Viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene 

• Virkningen utbyggingen kan får for disse verdiene 

• Hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger 

Vurdering av planens konsekvenser gjøres ift. følgende perspektiver: 

• Konsekvenser knyttet til det enkelte utbyggingsområde 
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• Samlede konsekvenser – vurdert etter utredningstema 

• Samlede konsekvenser - vurdert etter arealformål 

• Samlede konsekvenser av planens strategi for fremtidig arealbruk 

Ev. endringer av arealene fra utbyggingsformål til LNF/LNFR (på land) eller til bruk og vern 

av sjø og vassdrag uten akvakultur (i sjø) vil ikke bli konsekvensutredet, da slike endringer vil 

ha kun positive konsekvenser for utredningstemaene. 

 

 Utredningstema og datagrunnlag 

Konsekvensene av planforslaget skal vurderes i forhold til ulike planfaglige tema. Ikke alle 

utredningstema for arealavsetninger på land er relevante for arealavsetinger i sjø, og 

motsatt. Det velges derfor å tilpasse temaene for det som er relevant på land og i sjø for å 

sikre beslutningsrelevant informasjon. 

 

Nedenfor følger vurdering av datagrunnlaget for relevante utredningstema for 

oversiktsplanlegging på kommuneplannivå: 

 

Tema for utredning av 
områder på land 

Datagrunnlag Kvalitet på 
datagrunnlaget 

Bolig- og fritidsbebyggelse 
innenfor/inntil 
utbyggingsområdet 

- Kartfestet informasjon 
- Kommunale arealplaner 

Mangelfull. 
Må suppleres med 
informasjon fra 
næringsaktører/tiltakshavere 
og lag/foreninger. 

Verdiskapning og 
stedsutvikling 

Kommunens kunnskap om 
eksisterende og planlagte 
virksomheter og funksjoner 
- Havneplan  

Mangelfull. 
Må suppleres med 
informasjon fra 
næringsaktører/tiltakshavere 
og lag/foreninger. 

Naturgrunnlaget for 
samisk kultur, 
næringsutøvelse og 
samfunnsliv, herunder 
reindrift 

- Reindriftens arealbrukskart i  
  Kilden fra NIBIO 
- Tilgjengelige utredninger ifm.  
   vindkraft mm 

Mangelfullt.  
Må suppleres med 
informasjon fra berørte 
siidaer i RBD16 og innspill 
fra lokalbefolkningen med 
sjøsamisk bakgrunn, samt 
BIVDI.  

Jordressurser  
 

- Innspill fra kommunens  
  landbruksrådgiver 
- Flyfoto 
- Kilden fra NIBIO (jordsmonn) 
  og andre offentlige databaser  

Mangelfullt.  
 

Mineralressurser - Innspill fra direktoratet for  
   Mineralforvaltning 
-  www.ngu.no 

Tilfredsstillende.  
Bør suppleres med innspill 
fra grunneiere og  
fra lokale entreprenører.  

Friluftsliv og rekreasjon  
 

- Kartlegging og verdsetting av 
  friluftsområder (under 
  utarbeidelse) 

- Fastsetting av  
  snøscooterløyper  
- Kommunedelplan for idrett  
  og fysisk aktivitet. 
- Tilgjengelige utredninger ifm.  
   vindkraft mm.  
 

Tilfredsstillende.  
Bør suppleres med innspill 
fra grunneiere og 
lag/foreninger. 
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Kulturminner og 
kulturmiljø  
 

- Innspill fra fylkeskommunen  
   og Sametinget 

Mangelfullt.  
Det forutsettes utført 
befaringer ved behov på 
reguleringsplannivå. 

Naturmangfold  
 

- Innspill fra Statsforvalteren  
- Tilgjengelige utredninger ifm.  
   vindkraft mm 
Biologi  
- www.artsdatabanken.no 
- www.naturbase.no 
Geologi  
- www.ngu.no 
Landskap  
- flyfoto  
- www.naturbase.no 

 

Mangelfullt.  
Bør suppleres med innspill 
fra grunneiere og 
lag/foreninger.  

Samfunnssikkerhet og 
beredskap (jf. egen ROS-
analyse)  
 

NVE aktsomhetskart (NVE 
Atlas)  
NGU aktsomhetskart  
Sehavnivå.no (Kartverket)  
www.miljostatus.no 
 www.kystinfo.no 
  

 

Tilfredsstillende. 
Bør suppleres med 
kunnskap fra kommunen. 

 

 

Tema for utredning av 
områder i sjø  
 

Datagrunnlag  
 

Kvalitet på  
datagrunnlaget  

Bolig- og fritidsbebyggelse - Kartfestet informasjon 
- Kommunale arealplaner 
 
 

Mangelfullt. 
Må suppleres med 
informasjon fra 
næringsaktører/tiltakshavere 
og lag/foreninger. 

Verdiskapning og 
stedsutvikling  
 

- Kommunens kunnskap om 
  eksisterende og planlagte 
   virksomheter og  
   funksjoner 
- Havneplan  

Mangelfullt.  
Må suppleres med 
informasjon fra 
næringsaktører/tiltakshavere 
og lag/foreninger.  

Naturgrunnlaget for samisk 
kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv, herunder 
reindrift 

- Reindriftens arealbrukskart  
   i Kilden fra NIBIO 
- Tilgjengelige utredninger  
    
 

Mangelfullt.  
Må suppleres med 
informasjon fra berørte 
siidaer i RBD16 og innspill 
fra lokalbefolkningen med 
sjøsamisk bakgrunn.  

Marine ressurser og fiskeri 
(inkl. sjøsamisk 
tradisjonsbruk)  
 

- innspill fra 
Fiskeridirektoratet  
- Søknadsdokumenter for 
akvakulturlokaliteter (hvis 
tilgjengelig)  
- Fiskeridirektoratets 
registreringer i Yggdrasil  
- www.miljostatus.no 
(lakseplasser)  
- www.kystinfo.no  

Mangelfullt.  
Bør suppleres med innspill 
fra lokale fiskere, fiskarlag 
og BIVDI.  

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.ngu.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.kystinfo.no/
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Friluftsliv og rekreasjon  
 

- Lokalisering av 
småbåthavner for 
fritidsflåten  
- Kartlegging og verdsetting 
av friluftsområder  

Tilfredsstillende.  
Må suppleres med innspill 
fra lokalbefolkningen, lag og 
foreninger.  

Kulturminner og kulturmiljø  
 

- Innspill fra Norges arktiske 
universitetsmuseum  
- Innspill fra 
fylkeskommunen og 
Sametinget  
- Kulturminneplan Gamvik 
kommune  
- Tilgjengelige utredninger 
ifm. vindkraft mm. 
- Askeladden (kartløsningen 
til Riksantikvaren)  

Mangelfullt. 
Det forutsettes utført 
befaringer ved behov på 
reguleringsplannivå eller ifm. 
konsesjonsbehandling.  

Biologisk mangfold over og 
under vann (arter, 
naturtyper)  
 

- Innspill fra Statsforvalteren  
- Søknadsdokumenter for 
akvakulturlokaliteter (hvis 
tilgjengelig)  
- www.artsdatabanken.no  
- www.naturbase.no  
- www.kystinfo.no  

Tilfredsstillende. 
Bør suppleres med innspill 
fra næringsaktører og 
lag/foreninger.  

Samfunnssikkerhet og 
beredskap (jf. egen ROS-
analyse)  
 

NVE aktsomhetskart (NVE 
Atlas)  
NGU aktsomhetskart  
Sehavnivå.no (Kartverket)  
www.miljostatus.no  
www.kystinfo.no  

Tilfredsstillende.  
Bør suppleres med 
kunnskap fra kommunen, 
grunneiere og 
lag/foreninger.  

Bivdi. Sjøsamisk Fangst- og fiskeriorganisasjon 

 Tema som vurderes i planbeskrivelsen 

Flere temaer er viktige, men noen er av overordnet karakter. Det er derfor mer naturlig å 

vurdere disse temaene som en del av samlede virkinger av planforslaget, og ikke i tilknytning 

til enkeltområder: 

• Barn- og unges oppvekstvilkår 

• Folkehelse 

• Universell utforming 

• Sosial infrastruktur 

• Teknisk infrastruktur 

•  Reduksjon av klimagassutslipp 

•  Klimatilpasning og klimaendringer 

• Vannforvaltning 

• Akvakultur 

 

 ROS-analyse 

Det skal gjennomføres en overordnet ROS-analyse både for nye byggeområder og for 

endringer i eksisterende byggeområder. Hensikten med denne er å avdekke om tiltak i 

planen medfører endringer av risiko for mennesker eller omgivelser.  

Hvis risikobilde i kommunen har endret seg siden forrige revisjon av arealdelen, skal det i 

tillegg gjøres en vurdering av eksisterende utbyggingsområder ift. det nye risikobildet. 

 

Det tas utgangspunkt i DSBs veiledere Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging og 

Havnivåstigning og stormflo.  

https://docplayer.me/10715623-Bivdi-sjosamisk-fangst-og-fiskeriorganisasjon.html
https://docplayer.me/10715623-Bivdi-sjosamisk-fangst-og-fiskeriorganisasjon.html
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Gjennomført helhetlig ROS-vurdering for Gamvik kommune inntas i planforslaget. 

 

Hvis ikke, forutsettes det at det utføres detaljerte ROS-analyser på reguleringsplan-

/tiltaksnivå med sikte på å etablere planløsninger og bestemmelser som ivaretar sikkerhet 

knyttet til aktuell etablering. 

 

Relevante risiko- og sårbarhetsforhold er blant annet: flom og elveerosjon, skred og 

steinsprang, kvikkleire/usikre grunnforhold, stormflo og havnivåstigning, elektromagnetisk 

stråling, ulykker, forurensning og farlige stoffer. 
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 Planprosess og medvirkning 

 Medvirkning i forkant av planprogrammet 

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel er planlagt startet i mai 2022. Om en 

mener det nødvendig, kan det gjøres befaringer av kommunens areal. Hvis det er behov kan 

det som et ledd i medvirkningen avholdes folkemøter på utvalgte steder med 

lokalbefolkningen for å informere om oppstart av planarbeidet og få tidlige innspill til 

planprogrammet og planprosessen. 

 

Etter at medvirkningsprosessen er gjennomført vil planprogrammet for arealdelen revideres 

og fastsettes. 

 

Forslag til møter 
•  Folkemøter i Mehamn, Gamvik og fjorddistriktet 

•  Medvirkningsmøte med næringslivet  

•  Medvirkningsmøte med eldre  

•  Medvirkningsmøter med ungdom i 9. og 10. klasse 

•  Medvirkningsmøte med unge voksne  

 

Innspill fra møtene som gjelder arealbruk brukes som en del av grunnlaget for 

planprogrammet og videre planarbeid. 

 Medvirkning i planprosessen  

Det legges opp til god medvirkning i planleggingen og høringsfristen for planprogrammet. 

Ved en slik prosess, vil det kanskje ikke være behov for folkemøter ifm. oppstart av selve 

planarbeidet. Se også 3.3 Medvirkningsarenaer for planprosessen. 

 

Det legges vekt på god medvirkning i planprosessen for å sikre et godt informasjons- og 

beslutningsgrunnlag for planforslaget. Medvirkningsprosessen skal blant annet bidra til å 

avklare: 

•  Hvilke arealer kan være aktuelle å avsette til utbyggingsformål eller sikre mot 
 utbygging  

•  Hvilke utbyggingsarealer i gjeldende arealdel bør endres  

•  Interessekonflikter i aktuelle utbyggingsområder  

•  Viktige verdier innen utredningstemaene som grunnlag for Konsekvensutredning.  

 

 Møter/dialog 

Det planlegges å ha møter/dialog med berørte aktører og interesseorganisasjoner i 

planforslagsfasen, blant annet: 

 
•  Næringsaktører og grunneiere med utbyggingsplaner  

•  Aktører innen akvakultur  

•  Gamvik Nordkyn Havn  

•  Nordkyn Fiskarlag  

•  BIVDU 

• Gamvik Jeger og fiskeforening 

•  Reiselivsbedrifter  

•  Reindriftsnæringen  

•  Lag og foreninger  

 

Lokalbefolkningen involveres ved behov (se pkt.2.4.3, kolonnen Kvalitet på datagrunnlaget i 

tabellene). 
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Det legges i tillegg opp til fortløpende dialog med berørte sektormyndigheter, samt et 

regionalt planforum før offentlig ettersyn av planforslaget. 

 

 Medvirkningsarenaer for planprosessen  

Arena  Tidspunkt for medvirkning  

Kommunens hjemmeside  Ifm. oppstartsvarsel og offentlig ettersyn  

Møter/dialog med berørte aktører, 
organisasjoner og myndigheter  

Hovedvekten i planforslagsfasen, men også 
i etterkant av offentlig ettersyn ved behov  

Planforum  Før offentlig ettersyn av planforslaget  

Folkemøter  Før eller under offentlig ettersyn  

Ungdomsrådet  Behandling av planforslaget  

Eldrerådet  Behandling av planforslaget  

Rådet for funksjonshemmede  Behandling av planforslaget  

 

 Lag og foreninger i Gamvik kommune  

Generelt lag og foreninger. 

 

 Fremdriftsplan  

 

Milepæler i planarbeidet  
 

Tidsrom  
 

Offentlig ettersyn av planprogrammet og 
varsel om oppstart av planarbeidet  
Vedtak av planprogram 

Mai – juli 2022 
 
Mai 2022  

Offentlig ettersyn av planforslaget med  Høst 2022 

Planvedtak  Sent i 2022 eller tidlig 2023 
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 Kilder: 

- Plan- og bygningsloven 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71 

 

- Nasjonale forventninger til regional 

og kommunal planlegging 2019–2023 
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/

nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf 

 

- Veileder, Kommuneplanens arealdel 
https://www.regjeringen.no/contentassets/135bf8fa9f264d7b86700a7711863578/

no/pdfs/h-2481-b-kommuneplanens-arealdel.pdf 

 

- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-28-1666#KAPITTEL_1 

 

- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-

1001?q=rikspolitiske%20retningslinjer 

 

- Veileder, Konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7690c4787f0841d1a24fd44e9c3be4cb/

no/pdfs/h-2487-b-konsekvensutredning.pdf 

 

- Forskrift om konsekvensutredninger 

                              https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-  

                              854/%C2%A71#%C2%A71 

 

 

 Vedlegg 

- Planstrategi 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/135bf8fa9f264d7b86700a7711863578/no/pdfs/h-2481-b-kommuneplanens-arealdel.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/135bf8fa9f264d7b86700a7711863578/no/pdfs/h-2481-b-kommuneplanens-arealdel.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-28-1666#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001?q=rikspolitiske%20retningslinjer
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001?q=rikspolitiske%20retningslinjer
https://www.regjeringen.no/contentassets/7690c4787f0841d1a24fd44e9c3be4cb/no/pdfs/h-2487-b-konsekvensutredning.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7690c4787f0841d1a24fd44e9c3be4cb/no/pdfs/h-2487-b-konsekvensutredning.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-

