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PLANSTRATEGI GAMVIK KOMMUNE 2017-2019  

 

 

Rådmannens innstilling:  

Gamvik kommunestyre vedtar ”Kommunal planstrategi 2017 – 2019” datert 06.02.2017; jfr. plan- 

og bygningsloven § 10-1. 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode 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. 

 

Kravet er fastsatt i plan- og bygningsloven § 10-1. Det foreliggende utkast til planstrategi er 

utarbeidet av administrasjonen og vil ved fastsettelsen være kommunens første planstrategi. 

 

Ved behandlingen av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan 

eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret 

kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 

valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. En oversikt over gjeldende 

arealplaner finnes således i utkastet til planstrategi. Likeledes nevnes en rekke sektorbaserte planer. 

 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. 

 

Kommuneplanen for Gamvik: 

Kommuneplanen for Gamvik har ingen samfunnsdel. Kommuneplanen består av en arealdel som 

ble vedtatt i 1991. Et arbeid med ny samfunnsdel og revidert arealdel ble igangsatt, men strandet i 

2012 etter at mange graverende feil ved prosess og plandokumenter ble påvist.  

 

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel pågår i disse dager.   

 

Medvirkning: 

Det foreliggende utkastet er sendt til nabokommunene samt en rekke statlige og regionale organer. 

Forslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 5. januar – 5. februar 2017.  

 

Følgende innspill er mottatt: 

 

Fiskeridirektoratet, forvaltningsseksjonen i region nord 11.01.2017: 



”FIN er positiv til at planarbeidet i Gamvik kommune er igangsatt.  

 

I planstrategien skriver dere at forslaget til ny arealdel i utgangspunktet bygger på utkastet til 

arealdel fra 2012, et prosjekt som strandet. Vi viser til vår høringsuttalelse i saken, datert 

21.12.2012.  

 

I planstrategiens kapittel 5.3 informeres det om at man skal utarbeide områderegulering for 

Normannset og detaljregulering for Mehamn havn. Vi forutsetter at vi får disse på høring. Ved 

oppstart av større planer som kan få virkning for miljø og samfunn oppfordrer FIN kommunen til å 

benytte seg av regionalt planforum, jamfør plan- og bygningsloven § 5-3.” 

 

Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen 17.01.2017: 

”Den kommunale planstrategien skal være et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare 

hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden. Høringsutkastet gir en oversikt over 

formål med planstrategien, status, utviklingstrekk og utfordringer, nasjonale og regionale 

forventninger og føringer, erfaring med dagens kommuneplan, og pågående planarbeid/nye 

planbehov. 

 

Kapittelet om erfaringer med dagens kommuneplan viser til at prosessen som ble startet i 2010 for 

å få både ny samfunnsdel og arealdel strandet i 2012. Nå  er arbeidet med arealdelen gjenopptatt 

med nytt varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. Dette vil være et godt verktøy for 

kommunen i arbeidet med en helhetlig arealforvaltning. 

 

Vi savner imidlertid samfunnsdelen i planstrategien. Det vises til at utviklingen i kommunen for en 

stor del har vært styrt via årlige budsjettprosesser og langtidsbudsjetter, i tillegg til sektorvise 

planer. Kommuneplanens samfunnsdel skal være hovedpremissgiver for senere vedtak på de 

områdene planen omfatter. Dette gjelder ikke bare kommunens vedtak, men også for statens og 

regionale myndigheters vedtak i den virksomheten de har i kommunen. 

 

Det er positivt at det pågår revisjon av kommunens helhetlige ROS-analyse og overordnet 

beredskapsplan, og at dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av første halvår 2017. 

 

Fylkesmannen minner om at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal inngå 

som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens 

folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jamfør folkehelseloven § 6. 

 

Folkehelse er omtalt i kapittel 2.3 i planstrategien. Vi tolker ordlyden her til at det ikke er 

tilstrekkelig oversikt til å ha en slik drøfting av folkehelseutforringer i planstrategien denne gangen. 

Det konkluderes med at det bør utarbeides en plan for folkehelse i planperioden. 

 

Kommunen skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for 

det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 

planstrategi etter plan- og bygningsloven § 10-1, jamfør forskrift om oversikt over folkehelsen § 5. 

 

Mer informasjon om folkehelsearbeidet er tilgjengelig på www.kommunetorget.no. 

Vi anbefaler at behov og prioriteringer av planer blir fremstilt i en oversiktlig matrise, der det 

kommer tydelig frem når i valgperioden det skal være oppstart for den enkelte plan og hvor lang tid 

http://www.kommunetorget.no/


prosessen forventes å ta. Da er det også lettere å se behovet for ressurser og lette arbeidet ved 

neste gjennomgang av planstrategien. 

 

I tillegg anbefaler vi å ta med en evaluering av forrige planstrategi, selv om dette ikke er spesifikt 

nevnt som mulige hovedmomenter i veilederen ”Kommunal planstrategi”, T-1494. En evaluering 

av forrige planstrategi vil kunne gi dagens kommunestyre et bedre grunnlag for å vedta en ny 

planstrategi. Kanskje ambisjonsnivået må legges lavere med større fokus på det mer overordnede 

planbehovet, prioriteres å fullføre planprosesser som er i gang, og ikke minst tilpasse 

ambisjonsnivået til den tilgjengelige plankapasiteten? En evaluering kan også synliggjøre et 

eventuelt behov for å tilføre ressurser for å få gjennomført nødvendig planarbeid.”  

 

Sametinget 18.01.2017: 

”SAMETINGETS ROLLE I PLANARBEID  

Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut ifra et helhetlig perspektiv 

ved planlegging etter LOV-2008-06-27-71, Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og 

bygningsloven). Et viktig hensyn som skal ivaretas i planlegging etter loven er å sikre 

naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv, jf. §3-1c).  

 

Sametinget har utarbeidet en planveileder "Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk 

kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan og bygningsloven(plandelen)". 

Planveileder konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre naturgrunnlaget 

for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv og er relevant i forbindelse med kommunal 

planlegging. Planveilederen kan lastes ned fra Sametingets nettsider sametinget.no/dokumenter, 

under overskriften "Veiledere og retningslinjer”.  

 

Sametinget anmoder Gamvik kommune om å ta hjelp i Sametingets planveideler. Vi ber at 

planveilederen også tilføyes under kapittel 3 Nasjonale og regionale forventninger og føringer.  

 

INNSPILL TIL PLANSTRATEGI  

Gamvik kommune er en del av det tradisjonelle samiske området. Både samisk språk, tradisjonelle 

samiske næringer og samiske kulturminner er til stede i kommunen. Sametinget savner derfor en 

drøfting av utfordringer og muligheter for utvikling av samisk kultur, språk, næringsutøvelse og 

samfunnsliv i Gamvik kommune i planstrategien. Vi savner en drøfting av:  

k og utfordringer blant den samiske befolkningen i kommunen,  

utmarksnæringer  

age og skole  

identiteten hos barn og voksne  

 

 

Sametinget registrer at det er en positiv utvikling pågang i Gamvik kommune med både økning i 

antall innbyggere og i antall arbeidsplasser og bedrifter. Det er også positivt at kommunen har 

startet opp arbeidet med kommuneplanens arealdel på nytt. Sametinget har også gitt innspill til 

planprogrammet. 

 

Samtidig mener vi at det er en utfordring for den langsiktige utviklingen av kommunesamfunnet at 

kommunen mangler en kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens samfunnsdel hadde 



kommunen hatt anledning til å drøfte muligheter og utfordringer for den samiske befolkningen i 

Gamvik kommune som foreslått ovenfor.  

 

MEDVIRKNING  

Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid. Samiske 

interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siida, bygdelag, utmarkslag, 

laksefiskelag, sauebeitelag, forening og andre interesseorganisasjoner. Sametinget anmoder 

kommunen i det påfølgende planarbeidet aktivt legger til rette for medvirkning fra samiske 

lokalsamfunn. Vi ber at kommunen også tar i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap 

og forståelser på lik linje med forskningsbasert kunnskap.” 

 

Statens vegvesen Region Nord 22.01.2017: 

”Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

VÅR VURDERING AV FORSLAGET TIL PLANSTRATEGI 

Vegvesenet ser at kommunen gjennom arbeidet med ny arealdel legger opp til å oppheve 

planer som ikke lenger har relevans. I forslaget til planstrategi poengterer kommunen 

viktigheten av å ha et oppdatert planverk som grunnlag for videre utvikling. Det er viktig at 

kommunene har planfaglig kompetanse i organisasjonen, ikke minst fordi det bidrar til å 

forankre planprosesser og ferdige planer lokalt. 

 

Som sektormyndighet med ansvar for trafikksikkerhet er vi fornøyd med at kommunen ønsker å 

prioritere bl.a. trafikksikkerhetsplanen i kommende periode. En godt gjennomarbeidet 

trafikksikkerhetsplan gir grunnlag for å søke om trafikksikkerhetsmidler. 

Samtidig er det viktig at trafikksikkerhet blir vurdert som tema også i andre planer. 

 

Finnmarkseiendommen 25.01.2017: 

”Vi vil ikke motsette oss at plan 1982.01 Koifjord felt 1, som omfatter FeFo-grunn gnr 7 bnr 1, 

vurderes opphevet av ny arealdel og at planbestemmelsene så langt det er mulig videreføres ved 

revidering av kommuneplanen. 

  

Dersom Gamvik kommune ønsker et møte med FeFo i forbindelse med revidering av 

kommuneplanens arealdel ber vi dere ta kontakt. Kontaktperson er Jens Eide Hatteland.” 

 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 31.01.2017: 

”Gamvik kommune ber om innspill til utarbeidelse av ny planstrategi for inneværende valgperiode. 

Planstrategien (2017 – 2019) skal ta stilling til hvilke spørsmål som er viktige å arbeide med for 

den nyvalgte kommunale planmyndigheten. 

 

Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanen sin arealdel, og DMF viser til våre 

kommentarer i den forbindelse. Vi har ingen kommentarer til den foreslåtte planstrategien og 

avventer derfor eventuelle videre kommentarer inntil vi får muligheter til innspill gjennom 

planprosessen til kommuneplanens arealdel.” 

 



Avinor 02.02.2017: 

1. RESTRIKSJONSPLAN OG BYGGERESTRIKSJONSKART (BRA-KART) FOR MEHAMN 

LUFTHAVN 

For Avinor er det viktig at høyderestriksjonene rundt rullebanen og byggerestriksjonskrav 

(BRAkrav)for flynavigasjonsanleggene blir ivaretatt gjennom overordnet arealplan med tilhørende 

bestemmelser. Overholdelse av høyde- og byggerestriksjonskravene er viktig for flysikkerheten og 

regulariteten, og nødvendig for at lufthavnen skal beholde sin godkjennelse i henhold til nasjonalt 

og europeisk regelverk. 

Avinor har ved brev av 06.01.2017 til kommunen bedt om at overnevnte restriksjoner tas inn som 

hensynssoner med tilhørende bestemmelser i forbindelse med pågående revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

Det blir derfor avgjørende at den kommunale planleggingen og byggesaksbehandlingen følger opp 

de angitte høyderestriksjonsflatene når maksimale byggehøyder i nye planer skal fastsettes. 

I den grad det er usikkerhet rundt de begrensninger som ligger i restriksjonsplanen og BRA-kartet, 

er det nødvendig at Avinor / Avinor Flysikring involveres før det fattes vedtak. 

 

2. FARLIG ELLER VILLEDENDE BELYSNING 

Det er av stor betydning for Avinor at det ikke etableres farlig eller villedende belysning i nærheten 

av innflygingslysanleggene til Mehamn lufthavn. En bestemmelse om dette har Avinor bedt 

kommunen ta inn i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

3. FLYSTØYSONER 

De siste flystøysoneberegninger for Mehamn lufthavn er beregnet av OSL, rapport OSLAS-AN-RA- 

0231-E02, datert 28.07.2008, for perioden 2007-2017, etter Miljøverndepartementets retningslinje 

T-1442 om behandling av støy i arealplanlegging. 

Avinor har bedt om at disse legges inn som hensynssoner på arealdelen til kommuneplanen med 

tilhørende bestemmelse. 

Siden størstedelen av gul flystøysone ved Mehamn lufthavn ligger innenfor lufthavngjerdet 

(Avinors grunn) og deler av Sørfjorden, vil det være lite aktuelt med boligbygging innenfor eller 

inntil flystøysonen.” 

 

Finnmark fylkeskommune 03.02.2017: 

FYLKESKOMMUNENS ROLLE 

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 3-4 skal Finnmark fylkeskommune som regional 

planmyndighet «sørge for å ha tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse for utarbeiding og 

behandling av planer og planfaglig veiledningsvirksomhet etter loven». Denne 

veiledningsvirksomheten omfatter også oppgaven med å veilede og bistå kommunene i deres 

planleggingsoppgaver. 

 

OM KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte 

opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. I vedtak av 

kommunal planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal 

revideres (jf. pbl 10-1). 

For mer informasjon om kommunal planstrategi anbefales Kommunal og 

moderniseringsdepartementets veiledere: «Kommunal planstrategi» og 

«Kommuneplanprosessen». Veilederne kan henholdsvis lastes ned på følgende nettsider: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf og 

https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf. 



 

KOMMENTARER TIL PLANSTRATEGIEN 

Planstrategien til Gamvik er et oversiktlig og ryddig dokument med beskrivelse av både 

nasjonale forventninger og regionale føringer for regional og kommunal planlegging. 

Sammenhengen mellom planbehov og prioriterte planoppgaver kunne på enkelte områder 

imidlertid vært noe bedre begrunnet, og kommunens langsiktige utfordringer og muligheter 

kunne kanskje også vært beskrevet noe mer utfyllende. 

Finnmark fylkeskommune oppfatter det slik at Gamvik kommune er i gang med ny arealdel til 

kommuneplanen, men uten at man har utarbeidet noen samfunnsdel til grunn for arealdelen. Det 

framgår heller ikke av planstrategien om kommunen planlegger å utarbeide samfunnsdelen i 

inneværende periode. Derimot vil «Nytt forslag til økonomiplan for kommunen 

fremmes for kommunestyret til behandling i februar 2017». Finnmark fylkeskommune vil minne 

om at plan- og bygningsloven §11-1 slår fast at «Kommunen skal ha en samlet kommuneplan 

som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel». Det er samfunnsdelen som skal gi 

føringer for arealdelen og det er viktig å sikre god sammenheng mellom disse to delene. 

Fylkeskommunen oppfordrer derfor Gamvik kommune om å ta opp igjen arbeidet med 

samfunnsdelen. En økonomiplan vil aldri bli en fullgod erstatning for en samfunnsdel. 

Gamvik kommune skal ha ros for sin satsing på folkehelse, blant annet i form av en egen 

folkehelseplan. I denne sammenheng vil fylkeskommunen vise til folkehelseprofilen for Gamvik 

2016. Profilen er utarbeidet av folkehelseinstituttet og er å finne på følgende nettsider: 

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=2023&sp=1&PDFAar=2016. Folkehelseprofilen burde vært 

beskrevet i planstrategien og bør også benyttes i det videre planarbeidet til Gamvik kommune. 

 

REGIONAL PLANSTRATEGI 

Det framgår av plan- og bygningslovens § 7-2 at kommuner i likhet med statlige og regionale 

organer «skal legge den regionale planstrategien til grunn for det videre planarbeidet i 

regionen». 

Regional planstrategi for Finnmark 2016-2019 ble vedtatt 8. juni 2016. Finnmark fylkeskommune 

gjør oppmerksom på at det i denne er kommet til to nye regionale strategier som skal utarbeides 

i løpet av inneværende fylkestingsperiode; Reiselivsnæringsstrategi for Finnmark 2020-2024 og 

Likestillings-, inkluderings- og mangfoldsstrategi for Finnmark 2020-2024. Den regionale 

planstrategien kan lastes ned på følgende nettsider: http://www.ffk.no/_f/i47ac8990-af1b-4445- 

9668-596763cfbed9/Regional%20planstrategi%20for%20Finnmark%202016-2019.pdf. 

 

NASJONALE FORVENTNINGER 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt 12. juni 2015. Det 

følger av plan- og bygningslovens § 6-1 at de nasjonale forventningene skal følges opp i 

planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking. Dokumentet kan lastes 

ned fra følgende nettsider: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forv 

entninger_bm_ny.pdf. 

 

REGIONALT PLANFORUM 

Regionalt planforum følger av plan- og bygningslovens § 5-3 og gir kommuner og andre 

forslagsstillere muligheten til å presentere sine planer i en tidlig fase i planprosessene. Finnmark 

fylkeskommune har ved forespørsel ansvar for å arrangere regionalt planforum, og innkaller da 

relevante berørte parter, statsetater og nabokommuner til deltakelse. 

Formålet med regionalt planforum er at parter skal kunne diskutere og løse planutfordringer tidlig 

i planprosessene. Regionalt planforum skal legge opp til gjensidig informasjon og drøfting av 



diverse planspørsmål og ulike sektorinteresser. Fylkeskommunen anbefaler derfor Gamvik 

kommune om å bestille regionalt planforum så tidlig som mulig i planprosessen dersom dette er 

ønskelig. Det er også mulig å bestille planforum for samme plan mer enn en gang i løpet av 

planprosessen. 

 

Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle sak, har plikt til å delta 

i regionalt planforum. Aktuelle deltagere i tillegg til Finnmark fylkeskommune er: 

Fylkesmannen i Finnmark 

Finnmarkseiendommen 

NAV 

Fiskeridirektoratet 

Statens vegvesen 

Kystverket 

Avinor 

Mattilsynet 

Statsbygg 

NVE 

Forsvarsbygg 

Direktorat for mineralforvaltning 

Sametinget 

 

Finnmark fylkeskommune ønsker Gamvik kommune lykke til med det videre arbeidet. 

 

Vurderinger etter høringsrunde: 

I alt 7 av 21 inviterte høringsinstanser har gitt innspill til planstrategiutkastet. Rådmannen har 

følgende kommentarer til mottatte innspill: 

 

Fiskeridirektoratet: 

Regionalt planforum er en møteplass der fylkeskommunen, kommuner og forslagsstillere kan legge 

frem planprogram, planspørsmål eller planforslag for sektormyndigheter og berørte nabokommuner. 

Rådmannen vil vurdere å ta kontakt med Finnmark fylkeskommune for å drøfte hvorvidt 

kommuneplanens arealdel kan være aktuell å presentere og diskutere i Regionalt planforum 

Finnmark. 

  

Fylkesmannen: 

Rådmannen har forståelse for at mangel på samfunnsdel til kommuneplanen anses som en betydelig 

mangel i kommunens planverk, særlig siden dette dokumentet skal utgjøre de overordnede 

retningslinjene for samfunnsplanleggingen. Utarbeidelse av ny samfunnsdel er derfor tatt inn i 

planstrategiutkastet og prioritert i 2018. 

 

Det er korrekt at kommunen p.t. ikke har tilstrekkelig oversikt over folkehelsen - i alle fall er slik 

oversikt ikke nedfelt i en egen utredning - til å kunne gjøre en helhetlig vurdering av folkehelsen i 

denne planstrategien. Dette er årsaken til at en plan for folkehelse foreslås utarbeidet i planperioden. 

Folkehelseplanen vil utgjøre det samlede oversiktsdokumentet som etterspørres i forskrift om 

oversikt over folkehelsen § 5.  

   

Fylkesmannens forslag om å nedfelle planbehovet i en matrise tiltres. Slik matrise legges inn i 

utkastet til planstrategi under nytt pkt. 5.7. 

 



Fylkesmannen anbefaler å gjøre en vurdering av forrige planstrategi. I og med at denne 

planstrategien er den første for Gamvik kommune, er en slik vurdering irrelevant. Når neste 

planstrategi skal utarbeides, vil kommunen ha et adskillig bedre utgangspunkt slik at strategien får 

et enda bedre innhold. 

 

Rådmannen deler for øvrig fylkesmannens syn i forhold til ambisjonsnivå og plankapasitet. Gamvik 

kommune har over flere år unnlatt å prioritere planarbeid i tilstrekkelig grad. Dette har bl.a. medført 

stort etterslep i form av at viktige planer mangler, og det har også resultert i uheldige forhold som at 

planer er startet opp, men ikke fullført, at planer ikke er rullert/revidert og at planer ikke er 

tilstrekkelig forankret i organisasjonen.  

 

Sametinget: 

Sametingets veileder er inntatt under kapittel 3 i planstrategien. En nærmere drøfting av 

utfordringer og muligheter for utvikling av samisk kultur, språk, næringsutøvelse og samfunnsliv 

vil etter rådmannens vurdering høre naturlig hjemme under kommuneplanens samfunnsdel. 

Kommunen vil for øvrig etablere nær kontakt med reinbeitedistrikt 9 og 13 i arbeidet med 

kommuneplanens arealdel og øvrige arealplaner hvor distriktenes interesser berøres. 

 

Statens vegvesen: 

Rådmannen tiltrer vegvesenets merknad om viktigheten av å ha planfaglig kompetanse i egen 

organisasjon. For å styrke kapasiteten, ble en ny saksbehandlerstilling innen teknisk sektor foreslått 

for 2017.  

 

Finnmarkseiendommen: 

Fefo er hjemmelshaver til det aller meste av landarealene i Gamvik kommune. Det er naturlig at 

kommunen drøfter arealdisponeringen nøye med grunneier. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard: 

Direktoratets innspill tas til orientering. 

 

Avinor: 

Avinor er naturlig nok opptatt av at nødvendige arealmessige begrensninger som sikrer 

opprettholdelse av flyplassens godkjenning mv. ivaretas i kommunens arealplanlegging. Disse 

innspillene vil bli tatt tilbørlig hensyn til i kommuneplanens arealdel som for tiden er under 

revisjon. 

 

Fylkeskommunen: 

Rådmannen har forståelse for at mangel på samfunnsdel til kommuneplanen anses som en betydelig 

mangel i kommunens planverk, særlig siden dette dokumentet skal utgjøre de overordnede 

retningslinjene for samfunnsplanleggingen. Utarbeidelse av ny samfunnsdel er derfor tatt inn i 

planstrategiutkastet og prioritert i 2018. 

 

Henvisning til folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Gamvik er inntatt i forslaget til kommunal 

planstrategi under pkt. 2.3. 

 

De nye regionale strategiene er inntatt under pkt. 3.2. 

Rådmannen vil vurdere å ta kontakt med Finnmark fylkeskommune for å drøfte hvorvidt 

kommuneplanens arealdel kan være aktuell å presentere og diskutere i Regionalt planforum 

Finnmark. 



   

 

Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at kommunestyret vedtar forslaget til planstrategi for 

perioden 2017 – 2019 slik denne fremstår etter høringsperioden. 

 

 


