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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017 - 2030. FASTSETTNG AV PLANPROGRAM  

 

 

Rådmannens innstilling:  

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 fastsettes revidert forslag til planprogram (Rambøll 

Norge AS, 20.01.2017) som planprogram for kommuneplanens arealdel 2017- 2030. 

 

Planforslag med konsekvensutredning utarbeides etter reglene fastsatt i plan- og bygningsloven. 

Utvalget for tekniske saker og miljø TMU fremlegger endelig planforslag for behandling i 

kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 

Gamvik kommunestyre vedtok i møte 21.09.2016 – sak 56/16 å igangsette planarbeid for revisjon 

av arealdelen til kommuneplanen i medhold av plan- og bygningsloven § 11-12. Kommunestyret 

vedtok videre å sende utkast til planprogram på høring samt legge dette ut til offentlig ettersyn. 

Utkastet til planprogram (Rambøll Norge AS, 11.08.2016) var på forhånd gjennomgått og vurdert 

av utvalget for tekniske saker og miljø TMU i møte 06.09.2016 – sak PS 32/16.  

 

Utkastet til planprogram ble sendt ut til berørte statlige og regionale organer samt lokale 

interesseorganisasjoner 18.11.2016. Utkastet ble også sendt hjemmelshaverne til eiendommer 

innenfor grensene for eksisterende reguleringsplaner som vurderes opphevet gjennom 

kommuneplanprosessen. Dette dreier seg om rundt 200 eiendommer. Videre lå utkastet ute til 

offentlig ettersyn frem til 06.01.2017; jfr. kunngjøring i avisa Finnmarken og på kommunens 

hjemmeside 22.11.2016. Etter forespørsel fra fylkesmannen i Finnmark ble høringsfristen forlenget 

til 13.01.2017. 

 

Utkastet til planprogram ble tilsendt i alt 19 statlige/regionale organer og 25 lokale 

interesseorganisasjoner. Kommunen har mottatt skriftlige innspill fra i alt 11 parter. Uttalelsene er 

dels knyttet til planprogrammet og dels til innholdet i planen som skal utarbeides. Rambøll Norge 

AS har i notat av 20.01.2017 sammenfattet innspillene og gjort rede for hvordan disse er hensyntatt 

i det reviderte forslaget til planprogram som nå fremlegges. 

 

Kommunen har i tillegg mottatt en rekke muntlige henvendelser fra lokale interesseorganisasjoner 

og fra privatpersoner som således har fått ytterligere informasjon om arealplaner generelt, 

planprosess og planprogram mv. 

 

 

 

Vurderinger: 



Rådmannen finner det ikke formålstjenlig å gjengi alle innkomne innspill i dette saksframlegget, 

men viser til det sammenfattende notatet fra Rambøll som følger saken. Det fremgår av notatet at 

alle innspill som vedrører planprogrammet er blitt tatt hensyn til og innarbeidet i programmet. 

Øvrige innspill som vedrører planinnholdet vil bli hensyntatt i neste fase av planprosessen når 

utkast til plandokumenter (kart, beskrivelser, bestemmelser mv.) skal utarbeides. 

 

Kommunestyret skal fastsette planprogrammet i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13. Neste 

steg i planprosessen er at plankonsulenten og kommunens administrasjon utarbeider de 

plandokumenter som kreves. Berørte parter konsulteres, og folkemøter avholdes. Forslag til plan 

fremlegges så for kommunens planutvalg; utvalget for tekniske saker og miljø TMU. Deretter følger 

ny høringsrunde/offentlig ettersyn. TMU sammenfatter mottatte innspill og fremmer så innstilling 

til kommunestyret om endelig planvedtak. 

 

I opprinnelig fremdriftsplan for planprosjektet var endelig vedtak i kommunestyret planlagt til juni 

2017. I skrivende stund ligger det an til at endelig vedtak må forskyves til kommunestyrets første 

møte etter sommerferien. Revidert fremdriftsplan fremgår av forslaget til planprogram. 

 

Rådmannen foreslår at det reviderte forslaget til planprogram datert 20.01.2017 fastsettes av 

kommunestyret som endelig planprogram for kommuneplanens arealdel for perioden 2017-2030. 

 

Utskrift av møtebok sendes:  

Rambøll Norge AS, Kongleveien 45, 9510 ALTA 

 

 


