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SØKNAD OM AT TANA KOMMUNE UTARBEIDER FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN OG GJENNOMFØRER ENDRING KOMMUNENS
AREALPLAN

Gjelder: gnr. 15/1/2 i Holmfjell samt parseller utskilt fra denne eiendommen.

V2-/

Viser til tidligere kommunikasjon om saken. Tana Motorklubb og Tana kjøre- og rideklubb
søker herved om at Tana kommune vederlagsfritt, utarbeider forslag til reguleringsplan for det
aktuelle området.

Rideklubben og motorklubben har tidligere sendt inn en skisse til disponering av området.
Tana motorklubb har også fått utarbeidet støyanlyser for sitt anlegg. Disse ettersendes så snart
klubben får dem tilsendt fra konsulenten som har foretatt beregningene.

Klubbenes anlegg i dag:
Tana motorklubb sitt anlegg ligger som kjent i dag i Luftjok. Anlegget brukes til skutercross
på vinterstid. Banen holder ikke lenger dagens krav til standard for gjennomføring av
konkurranser og det er heller ikke tillatt å flytte masser for på den måten å utvide / rehabilitere
anlegget. Klubben arrangerer drag-kjøring med skuter på elveisen om vinteren.

Det er ingen steder i Tana det er tillatt å drive motorsport på sommerstid. Det betyr at våre
kjørere må reise til andre kommuner for å trene. Siden vi bor i en av Norges største
kommuner, håper vi kommunen vil hjelpe oss å gi ungdommen mulighet til å trene og
konkurrere på "hjemmebane".

Området i Holmfiell er stort nok til at all motorsport kan samles på ett sted. Vi kan få drag-
kjøringen bort fra elveisen og det forenkler selvfølgelig arbeidet for klubben å ha alle
aktiviteter på ett sted.

Tana kjøre- og rideklubb forpakter et område på Vangen i Holmfjell. Her har klubben i dag 2
ridebaner og feltrittløype. Garasjen på eiendommen i Holmfjell er bygget om og tatt i bruk til
ridehall. Området rundt hallen er som kjent pr dato, ikke tilgjengelig for bygging av ridebaner.
Derfor kan klubben ikke arrangere konkurranser der og er avhengig av å beholde området på
Vangen inntil videre.



Så snart området i Holmfiell er regulert og klubbene kan starte etablering av baner / løype i
kan Tana kommune omdisponeres områdene klubbene disponerer i dag, til andre

formål — som hyttebygging eller jordbruksformål.

En tilleggsopplysning er at Tana Hundeklubb pr dato ikke har noe eget område. Klubben
bruker ridehallen til trening av hunder på vinterstid. Hundeklubben ønsker også å etablere
permanente treningsbaner og området ved ridehallen er en aktuell lokalisering. Det som trengs
av baner er en permanent agilitybane. Til lydighetstreninger og på sikt hundeutstillinger,
egner de planlagte ridebanene seg.

Idretten i Tana stod i 2010 for størst verdiskapning av kommunene i Finnmark. Finnmark
Idrettskrets beregnet utfra normtall, klubbenes frivillige innsats til 25,5 årsverk bare i Tana. I
tall utgjør dette en verdiskaping på 11 475 000 kr. Det at kommunen tar på seg å regulere
området og endre kommunens arealplan, vil det være en fin måte å gi noe tilbake til to av
kommunens lag. Til info representerer de 2 klubbene ca 250 medlemmer, hovedsakelig fra
Tana.

Planutvalget i Tana kommune har tidligere stilt seg positiv til en omdisponering av arealet til
det gamle forsvarsanlegget i Holmfi ell. Derfor håper vi formannskapet kan følge opp dette
med et positivt vedtak.

Ved behov for ytterligere informasjon hører vi fra dere.

Tana 28.2.12
Tana kjøre- og rideklubb Tana Motor Klubb

CLL  rNYN I/C;

Idunn Dervola, 9845 Tana M rten Blien, Holmfjell, 9845 Tana
Leder Leder
tlf 412 75 107 tlf 958 91 092

Kopi: Tana Idrettsråd v/Laila Kristine Hagalid Berntsen
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Hovedutval for lan o utviklin
Formannska et
Kommunestyret

KOMMUNAL PLANSTRATEGIDOKUMENT 2012-2015

Vurdering
Se  euen  vurdering av planbehovet i planstrategidokumentet

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar følgende planstrategi for 2012 — 2015:

Plannavn

ON erordnede planer:

Arkivsak: 2011/316-7

Arkiv: L10

Saksbeh: Hans Gunnar Guttorm

Dato: 27.10.2011

Saksutredning
Det v ises ti I vedlagte planstrategidokument 2011/316-8 datert 23.1.2012 utarbeidet av
planleggeren i Karasjok kommune.

Kommuneplanens arealdel, planident 2021-200401, vedtatt 13.10.2005, videreføres uten
endriner i perioden 2012-2015.

Private og andre kan fremme reguleringsplan som er i vesentlig strid med gjeldende arealplan,
men planene er da utredningspliktige (Pb1 §§ 12-2 og 12-3 tredje ledd) jf pb1 § 4-2. Planen skal
da fremmes med planprogram, særskilt konsekvensutredning samt planbeskrivelse.

Folgende nye og gamle planer vedtas prioritert laget og rullert i planperioden 2012 — 2015:

2012 2013 2014 2015

hornmuneplanens Rulleres. Kommunestyret
samfunndel Lovpålagt. vedtar
18.6.2009 Planarbeid starter
Plbl 11-1. 11-2, II-
3
kommune )Ianens Rulleres. Rulleres. Rulleres. Rulleres.

Saksfremlegg



handlingsdel
Pb1 11-1 4.1edd,
11-2. 11-3

Buds'ett/ars )1an Rulleres

1\1:v e reguleringsplaner etter plankrav hjemlet i arealdelen vedtatt 13.10.2005:

N1a rkan njarga

Vullusnjarga

Asseba kti
fritidsbebvu else
Buollannjarga

DSF-om rad et

Nlassetak
Guovddatguolbba

ANDRE LOVPÅLAGTE PLANER  som utarbeides som temaplaner

ON ergang fra
matrikkeladressering
til offisiell innen 2015
for alle bvuu

Klima og Energiplan

Kommunedelplan
for idrett og fysisk
aktivitet
Handlingsprogram
for idrett og fysisk
aktiv itet
Overordnet ROS-
analyse.

ROS-analyse etter
Pb1  4-3
Folkehelseplanen
etter loN om
Folkehelse

Hoved )Ian avlø
Vedlikeholdsplan for
kommunale bygg og
offentli e uterom
Handlingsdel
Strate isk

Lovpålagt.
Kommunestyret
vedtar

Ny, planarbeid
starter
Ny, planarbeid
starter

Ny revisjon,
lanarbeid starter

Ny.
Arbeidet starter

Ny, vedtas av
kommunes ret
Revisjon

Revisjon, årlig

Sist rullert i 1998.
Lovpålagt etter
forskrift om
kommunal
beredska s likt
Skal lages til hver
n re ulerin s lan
Ny. Planarbeid
starter

IKKE LOVPÅLAGTE  PLANER  som utarbeides som
Ny Ny, planlegging

Hoved )Ian vann å år
Ny

Ny. Planlegging
starter

Rulleres

Lovpålagt.
Kommunestyret
vedtar

Rulleres Rulleres Rulleres

Vedtas endelig av
Kommunes ret
Vedtas endelig av
Kommunes ret
Ny, planarbeid
starter
Ny, planarbeid
starter
Vedtas endelig av
Kommunes ret
Ny, planarbeid
starter. Hjemlet i
arealdelen

Ny, planarbeid
pågår

Revisjon avsluttes

Revisjon, årlig

Revisjon

Skal lages til hver
n re ulerin s lan
Ny, arbeidet
sluttføres, Vedtas
av kommunes ret

Ny, planlegging
å år

Ny, planlegging
pågår

Rulleres

Lovpålagt.
Kommunestyret
vedtar

Vedtas endelig av
Kommunes ret
Vedtas endelig av
Kommunes ret

Vedtas endelig av
Kommunestyret

Ny, planarbeid
pågår

Revisjon, årlig

Avsluttes

tema laner
Ny plan avsluttes
o vedtas
Ny plan avsluttes
o vedtas
Ny plan avsluttes
og vedtas

Lovpålagt.
Kommunestyret
vedtar

Ny, planarbeid
avsluttes.

Revisjon, årlig

Skal lages til hver Skal lages til hver
n re ulerin s lan n re ulerin s lan

Rulleres Rulleres



næringsplan.
Hovedplan vei og
trafikksikkerbet

Ny, planarbeid
starter

Avsluttes med
vedtak



1 Kommunal planstrategidokument 2012-2015

1. Formål

Formålet er a klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å
legge til rette fbr onsket utvikling i kommunen. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke
gjøres mer omfattende en nødvendig, jfr. pb1§ 3-1 tredje ledd. Kommunestyret skal vedta
planstrateL,ien og virkningen av vedtaket blir retningsgivende for kommunens prioritering av
planopNaver.

En strategi er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål.

2. Kommunens plansystem
Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel (med overordnet
plan og re,<_,,uleringsplaner). Planhierarkiet, og samhandlingen mellom de forskjellige delene er
vist på skissen nedenfor.

KOMMUNAL  PLANSTRATEGI
Utviklingstrekk — utfordringer

Behov for planer

KONIM  • NEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

REG ULERINGSPLAN HANDLINGSPROGRAM/ØK.PLAN

WERKSETTING

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret den 18.06.09, saksnr 12/09
Arealdel til kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret 13.10.05, saksnr 48/05

2. Evaluering/erfaringer med gjeldende kommuneplan

2.1 Samfunnsdel

Samfunnsdelen ble vedtatt i 2009 har vært brukt i to år som administrativt og politisk
styringsredskap. Samfunnsdelen har 7 mål/innsatsområder under kapittel 5 og 6.
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Mål, delmal og retningslinjer er for mange, detaljerte og vel ambisiøse i forhold til de
menneskeli2,e og økonomiske ressurser man har til rådighet i Karasjok. Avstanden mellom
oppsatte hovedmål, delmål og reel utvikling mot oppsatte mål er stor innenfor alle de 7 mål-
/innsatsomradene.

2.2  Arealdel
Arealdelen ble vedtatt i 2005 etter plan og bygningsloven av 1985. Siden da er plan og
bygnimtsloven omskrevet til ny lov (1. juli 2009). Dette i seg selv trenger ikke å bety at
arealdelen ma revideres eller transformeres til ny plan og bygningslov.

Vedtatt arealplan er enkel og fleksibel i den forstand at tiltak som er i tråd med planen kan
byggemeldes ou behandles administrativt. I saksbehandling har dette vært en god og enkel
plan å forholde seL, til.
I sentrale deler av Karasjok sentrum og i enkelte uavklarte områder utenfor sentrum er det stilt
plankrav for utbyggingstiltak. Det henvises her til arealplanbestemmelsenes pkt 2.1.1, 2.2.1,
2.3.9. 2.3.13, 2.4.1 og 4.1.1. Nye regulerings eller detaljplaner innenfor disse områdene skal
behandles etter den nye loven.

3. OVERORDNEDE FØRINGER SOM HAR BETYDNING FOR
KOMMUNENS PLANBEHOV

3.1 Nasjonale forventninger
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging (§6-1) skal utarbeides
hvert fierde ar. og ble fastsatt første gang juni 2011. De nasjonale forventningene følger som
eget vedlettu til denne sak og flnnes også under denne link:
htt ://w .reLt'erin;zen.no/nb/de /md/dok/veilednin er/2011/nas'onale-
forventnimLer.html?id=649923  

3.2 Regionale føringer og planer

Fylkesplanen for Finnmark 2006-2009, vedtatt forlenget til 2011 av fylkestinget i Finnmark
25.mars 2009 er retningsgivende for kommunalplanlegging og virksomhet innenfor de aller
fleste politikkområdene. Dersom en kommune fraviker retningslinjene, gir det grunnlag for å
fremme innsi,(2else til kommunens planer. Planen kan lastes ned fra fylkeskommunens
hjemmeside under følgende link:
http://www.flk.no/docs/ad06799a-Oaaa-47cb-9ab2-cefl691b0920.pdf

3.3 Interkommunalt plansamarbeid

Flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016, ble vedtatt 14. juni 2007. Kommunene Utsjok,
Enare. Tana og Karasjok hadde ansvaret for planarbeidet. Planen har status som
kommunedelplan for Tanavassdraget. Planen legger føringer på forvaltning av vannressurser
og arealforvaltnimt, langs vassdraget.
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4. UTVIKLINGSTREKK OG DE MEST SENTRALE UTFORDRINGER I
KARASJOK KOMMUNE

4.1 Befolkningsutvikling og sammensetning.

Folketallet i kommunen var pr 1.10.2011 2752 personer. Folkemengde pr 1.1.2001 var på
2877 personer. altså en nedgang i løpet av 10 år på 125 personer. Fremskrevet folketall frem
mot 2030 viser en nedgang i folketall mot 2688 personer ifølge KS statistikk om miljø og
samfunn i norske kommuner.

Utvikling og frernskrivning av befolkningsutvikling fra 2001 til 2030 etter samme statistikk:

4.1.1 Utfordringer  relatert til befolkningsutviklingen

Befolknin2:sstatistikken viser at den yrkesføre folkemengden vil synke jevnt mot år 2020 for
deretter å falle kraftig mot 2030. På den annen side vil andelen eldre over 67 år nesten
fordobles mot 2030 i forhold til i dag. Konsekvensen av dette er færre personer som bidrar til
samfunnet med skatteinntekter og større rekrutteringsproblemer til kommunens virksomhet
der pleie og omsorg vil bli betydelig dyrere å drive i fremtiden. Dette er en trend som for
øvrig gjelder hele landet.

4.2 Næringsutvikling.

Kilde: KS tabell sysselsatte etter næringsgruppe 2010: Statistikk om miljø og samfunn i
norske kommuner

Navn næringsgruppe Antall 2010 % av totalt
s sselsatte

Jordbruk. reindrift og 145 10,08
skoabruk
Bergverksdrin. og 1 0,07
utvinning
Industri 36 2,5
Elektrisitet. vann. 14 0,97
renovasjon
Bygge og 73 5,07
anle ,usvirksomhet
Varehandel. 114 7,92
motorvoL;nre iarasjoner
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Karasjok kommune domineres i dag av stor offentlig sektor med ca 46 % av den totale
arbeidstokken. Veksten i offentlig sektor har vært på 4,6 i perioden 2000-2009 der statlig
sektor har statt for veksten, mens kommunal forvaltning har hatt en nedgang på 9,5 %.

Sammenliknet med tidligere statistikker fra SSB viser primærnæringene sterk nedgang i antall
sysselsatte over tid og sysselsetter kun 10 % av den totale arbeidstokken i dag.

Privat næringsliv domineres i dag av mange små bedrifter hvor hovedvekten av bedriftene har
fra 1-4 sysselsatte. Likevel har private arbeidsplasser hatt større vekst enn offentlig
arbeidsplasser i perioden fra 2000 — 2009 på ca 18 ifølge analyse gjort av
Telemarksforskning for sametinget.

4.2.1  Konsekvenser og utfordringer relatert til næringsutvikling.
Karasjok kommune har masse ledig ferdig regulert næringsareal både på Vullusguolbba og
Ravdojohka, men disse er ikke byggeklare med vei, vann, kloakk og strøm. Kommunen har
ikke hatt midler til å forskuttere finansiering av infrastrukturen. Det har vist seg vanskelig å få
private aktorer til å bygge ut infrastruktur. Uten tilrettelagt infrastruktur får man ingen
etableringer i området. Karasjok sentrum nord har også masse ledig regulerte forretnings-
/kontor arealer hvor alt av vei, vann og strøm er tilrettelagt. Utfordringen for Karasjok
samfunnet blir i fremtiden å få til nye etableringer/virksomheter samtidig som man klarer å
videreutvikle det som finnes av etableringer. Endret befolkningsstruktur vil i fremtiden gjøre
det vanskeligere å rekruttere nok arbeidskraft til bedrifter.

4.3 Samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunen har ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. Ny plan og
bygningslov har bestemmelser for å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og
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viktig infrastruktur mv. Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse for Karasjok kommune er
vedtatt i 1998 og er moden for revisjon.

4.3.1  Konsekvenser og utfordringer relatert til samfunnssikkerhet og beredskap.
Lov om kommunal beredskapslikt med krav til gjennomføring av overgripende risiko og
sårbarhetsanalyser og utarbeidelse av beredskapsplaner trådte i kraft i 2010. Denne
oversiktsanalysen skal legges til grunn for bla arealplanlegging.

4.4  Arealbruk
Ny plan oc bygningslov forsterker kravene til arealplan som basis for utbygging. Dette er i
stor grad innfridd i dagens arealplan. Plankrav i arealdelen påtvinger oss til å regulere
Markannjarca, Vullusnjarga og hytteområdet i Assebakteområdet. Massetaket i
Govddatguolbba må også reguleres slik at masse til nødvendig veivedlikehold i de
kommunale veiene i Karasjokdalen blir tilgjengelig.

4.4.1 Konsekvenser og  utfordringer relatert til arealbruk
Utfordrincen er fy Ile opp regulerte områder med etableringer. Utfordringen er å også å skaffe
midler til a cjennomføre nødvendig infrastruktur og tiltak i planen. Handelsvirksomhet og
andre private og offentlige tjeneste- og servicefunksjoner er ønskelig å lokalisere i
sentrumsområdet. Videre blir det en utfordring å unngå utbygging i typiske fareområder. Ved
fortettinc av sentrumsområdet må det tas høyde for klimatilpasningstiltak som for eksempel
fremtidsrettede overvannsløsninger.

Dagens arealplan synliggjør ikke mineralressurser av betydning i vår kommune. Skulle
pågående leteprogrammer komme over mineralressurser av nasjonal eller regional betydning
må planlecgingen ivareta ressursene på en måte som ikke er til hinder for fremtidig
verd iskapn ing.

4.5 Miljø, klima og energi
Klimaet på jorden har vært og er i konstant endring. Globalt, nasjonalt, regionalt og også
lokalt forsoker en nå å beregne hvordan klimaendringer vil kunne slå ut. Som samfunn må vi
tilpasse oss bade gradvise endringer og mer ekstreme hendelser. En rekke
forsknincsprocrammer er igangsatt for å se på hvordan klimaendringer vil slå ut hos oss.
Endrincene vil sannsynligvis bli merkbare på temperatur, nedbør og havnivå. Den siste har
ikke innvirkninc- på innlandskommunene. For indre Finnmarks del viser
forskningsprogrammer (gjengitt i NOU 2010:10 Tilpasning til et klima i endring) som er
tilgjengelice at årlig middeltemperatur er beregnet til å stige opptil 4,6 grader, med størst
økning om vinteren og minst om sommeren. Det spås at vintrene blir mer snøfattige på
innlandet. Om sommeren vil nedbøren øke og ekstremnedbør opptre oftere.

4.5.1 Konsekvenser  og utfordringer relatert til miljø, klima og energi.
Dersom klimaendringene slår til som beskrevet vil beredskapen bli utfordret i forhold til:
Ekstrem nedbor som i korte perioder vil gi økt vannføring både i hovedvassdrag, mindre
vassdrag oc bekker. Dette kan medføre til økt forekomst av erosjon, ras i form av steinsprang
og lignende kan gjøre at ferdselsårer må stenge oftere enn før.
I tettbygd strok vil dreneringssystemet bli satt på prøve ved at overvann ikke blir transportert
bort pga manglende kapasitet i eksisterende nett, med oversvømmelse som resultat. Dette kan
også fore ti I hy ppigere tilfeller av kloakkutslipp fra overløp som gir økt risiko for at
avlopsvann trenger inn i drikkevannsnettet. Svikt i vann og avløpstjenester vil ramme
innbyggere og næringsliv raskt og svikt i avløpshåndtering kan få alvorlige konsekvenser for
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helse og miljo. Derfor er det viktig for hele Karasjok samfunnet at vann- og avløpssektoren
tilpasses et endret klima. Finansiering er en hovedutfordring for klimatilpasningsarbeidet i
VA-sektoren. Tiltak for mer avansert vannbehandling, sikring av flomutsatte anlegg og
omleggii'm av ledninger vil være kostnadskrevende.

Som folge av nasjonale mål om reduksjon i veksten av CO2-utslipp og andre klimagasser
forventes en mer energiøkonomisk drift i alle deler av samfunnet, også hos oss lokalt.

Statl ig planretn ingslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene ble fastsatt ved
Kronprinsregentens resolusjon av 4. september 2009 i medhold av Plan- og bygningslovens §
6-2 forste ledd. Kommunen skal i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide
tiltak og v i rkem id ler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og
miljovennliu energiomlegging i tråd med denne retningslinjen.

Energi ou klimaplan er under utarbeiding i Karasjok kommune. Planen forventes vedtatt i
lopet av 2012.

4.6 Folkehelse
Skal omhandle befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.
Handler om a legge til rette for og fremme befolkningens helse og trivsel og redusere faktorer
som har negativ innvirkning (jf. Folkehelselovens § 3) på folkehelsen. Dette vil være et
tverrsektorielt ansvar. Ny folkehelselov blir gjeldende fra 1. januar 2012. Folkehelse som del
av planarbeidet er hjemlet i Pb1 § 3-1,

4.6.1 Konsekrenser og utfordringer relatert til folkehelse
Folkehelsen vil favne videre enn bare helsevesenet. Derfor bør en plan der folkehelse favner
hele samffinnsspektret i Karasjok tas opp og prioriteres som egen temaplan.

4.7  Universell utforming
Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser
for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltagelse for alle. Plan og
bygningsloven (jfr Pb1 § 1-1) og diskrimineringsloven stiller krav til samfunnet for å
tilretteleuue private og offentlige funksjoner slik at alle kan bruke dem uavhengig av
funksjonsevne.

4.7.1 Konsekvenser  og utfordringer relatert til universell utforming
Universellutforming er et sektorovergripende tema som angår en rekke samfunnsområder.
Den viktig,ste utfordringen innen universell utforming er å endre tenkemåten til alle som hver
dag tar valL, som avgjør graden av tilgjengelighet i forskjellige sammenhenger. Universell
utforminu bor derfor inngå som tema i de fleste planer og tiltak som kommunen prioriterer.

4.8 Vei og trafikksikkerhet
En vei ou, trafikksikkerhetsplan skal sikre at beslutninger for utforming av infrastruktur, bruk
og vedlikehold av infrastruktur ses i sammenheng. Transportsystemet er et felles system på
land, vann. sjo og i luft. Ulike aktører har ansvar og beslutningsmyndighet for ulike deler av
systemet. for eksempel Statens vegvesen for riks og europaveier, Finnmarks fylkeskommune
for fylkesveier og kommune for kommunale veger. I tillegg kommer gang/sykkelveier som de
ulike aktorene har ansvaret for. Videre er snøscooternettet en del av transportnettet i
kommunen vinterstid.
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4.8.1 Konsekvenser og utfordringer relatert til vei og trafikksikkerhet
For å få beviluet penger til trafIkksikkerhetstiltak må kommunen ha en traflkksikkerhetsplan.
Hovedvelwne i kommunen er E6 (Lakselv _ Karasjok Tana), Rv92 (Gievdneguoika _
Karasjok_ Grensen). For øvrig består vegnettet av fylkesvei 223 (Karasjok _ Mosebakken) og
resten kommunale veger.

4.9 Vedlikehold av kommunal bygningsmasse og det offentlig uterom.
Karasjok kommune eier/leier i dag 87 eiendommer, der de fleste eiendommene har en eller
annen form for bygningsmasse eller anlegg.

4.9.1 Konsekvenser  og utfordringer relatert til vedlikehold av kommunal bygningsmasse og
det  offentlig uterom
Karasjok kommune har ikke politiske mål eller planer for eiendomsforvaltningen i
kommunen. herunder vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Utfordringen er ffi kartlagt
alle byguene som kommunen eier, med areal og oppføringstidspunkt. 1 tillegg å få vurdert
tilstanden pa alle bygg slik at man får en estimat på oppgraderingsbehov på kort og på lang
sikt. Uti fra tilstandsrapportene bør det lages prioritert vedlikeholdsplan for den enkelte bygg
og hvem som har ansvaret for å utføre vedlikeholdet.

5. VURDERING AV PLANBEHOVET

5.1 Kommuneplanens samfunnsdel
Visjonen for Karasjohka/Karasjok som samfunn og målformuleringene for mål-
/innsatsområder og alle retningslinjer må gjennomgås og rulleres. Karasjok kommune er i en
vanskelig okonomisk situasjon som vil ha innvirkning på kommunens frihet til
selvbestemmelse i en del år fremover. Samfunnsdelen i kommuneplanen bør ta utgangspunkt i
den nåværende situasjon når visjon, mål-/innsatsområder og målformuleringer og
retningslinjer til disse skal tas opp til revisjon. Det må være en rød tråd mellom
samfunnsdelen, den årlige rullering av handlingsdelen til kommuneplan og budsjett/årsplan.
Det  er  stor avstand mellom mål/føringer i gjeldende samfunnsdel og reel utvikling i forhold til
viktige utviklingsområder i kommunen og derfor er det behov for nye mål og strategier.

5.2 Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel vedtatt i 2005 kan videreføres. Karasjok kommune er ikke noe
presskommune hva gjelder boligbygging, hyttebygging, industriutbygging eller
kontor/forretnim2 utbygging. 1 de områder som er ferdig regulert er det masse ledig areal som
skulle dekke behovet ut valgperioden. 1 sentrale deler av Karasjok sentrum og i enkelte
uavkiarte områder utenfor sentrum er det stilt plankrav for utbyggingstiltak. Det henvises her
til arealplanbestemmelsenes pkt 2.1.1, 2.2.1, 2.3.9, 2.3.13, 2.4.1 og 4.1.1.

Områder som private eller andre skulle ønske å regulere til utbyggingsformål og som ikke er i
samsvar med dagens vedtatte arealplan, kan fremme reguleringsplan etter pbl §§ 12-2 og 12-
3. Ved vesentli.9,-e avvik fra gjeldende arealplan er ny plan som fremmes alltid
uttedningspliktig jfpb1 § 4-2.

5.3 Større reguleringsplaner der det er plankrav hjemlet i
kommuneplanens arealdel.
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5.3.1 Reguleringsplaner innenfor Byggeområde Karasjok tettsted jfr arealplanens
bestemmelse pkt 2.1.1

5.3.1.1 Markannjarga.
Største delen av Markannjarga mangler en reguleringsplan. Elva i nord og vest og regulerte
områder i s).d kan være planavgrensingen. Tidligere vedtatte små planer kan fortsatt gjelde,
eventuelt innga  i planen hvor disse transformeres over i nytt plan og bygningslov og nyeste
SOSI-versjon.

5.3.1.2 Vullusnjarga.
Området er aktuelt å regulere i forbindelse med utnyttelse av grunnvannsressurs somligger
under private eiendommer.Planen må lages for at grunnlaget for eventuell ekspropriasjon til
tiltaket skal kunne gjennomføres.

5.3.1.3  Karasjok tettsted nord
Kan være aktuelt å se på restarealer og også å revidere enkelte planer i selve sentrum, bla
gamle,(2,rushane og det gamle DSF området.

5.3.2Omrader utenfor tettstedet med plankrav i gjeldende arealplan og hvor det er
beho  for å utarbeide reguleringsplan er:

5.3.2.1 Fritidshebyggelse i  Assebakti, Kentan, Niitu og Geaimmejohnjalbmi.
Områdethar for det meste private grunneiere. For å få en helhet i planleggingen er det en
fordel at det lages en reguleringsplan for disse områdene. Enkelte deler av disse områdene er
flomutsatt og derfor vil en plan kunne avklare hvilke områder som ikke kan bebygges.

5.3.2.2 Fritidsbehyggelse i  Buollannjarga.
Områdeter tlomutsatt, men en del grunneiere presser på for å få satt opp hytter. Analyse med
hensyn pa tlom sikkerheten må gjennomføres før det kan bli aktuelt å gjennomføre noe
reguleringav området.Ut fra målinger som kommunen gjorde under siste oversvømmelse ble
flomvannet pavisttil kote 144.02. Store deler av Buollannjarga har terrenghøyde som er
lavere.

5.4 Tema og sektor(fagplaner)planer

5.4.1  Konimunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Planen er blant annet grunnlag for å kunne søke om spillemidler til friluftsformål,
idrettsanleg,.2 mv. Dagens kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er vedtatt i 2003 og er
moden for revisjon fordi mye av det som er i planen er gjennomført. Handlingsdelen skal
rulleres

5.4.2  Vedlikeholdsplan for kommunal bygningsmasse og det offentlige uterom
Detteer en n) plan og ikke lovpålagt. Karasjok kommune har ikke politiske mål eller planer
for eiendomstbrvaltningen i kommunen, herunder vedlikehold av kommunal bygningsmasse
og det hehygde utemiljø. Vedlikeholdsplanen må også inneholde en årlig handlings/tiltaksplan
med kostnader slik at det totale utviklingsbehovet for kommunale bygg og anlegg kan
avklares.

5.4.3  Hovedplan vei og trafikksikkerhet
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Planen skal være et politisk og administrativt styringsverktøy, og bidra til økt samordning og
helhet i de planlegging - og driftsfunksjonene som påvirker kommunale veier, gater og plasser.
Veg standard olt trafikksikkerhet på og langs europaveier, riksveier og fylkesveier som
berorer Karasjok kommune bør også prioriteres som plan i fylkesplanstrategi for Finnmark.

5.4.4 Hovedplan for vann
Karasjok kommune har en hovedplan fra mai 1983. Denne er gammel og må tilpasses nye
forskrifter og vanndirektiv. Derfor må ny hovedplan for vann lages. Karasjok mangler også
reservevannkilde og avklaringer rundt dette vil man kunne gjøre i en hovedplan for vann.
Lages som temaplan.

5.4.5 Hovedplan for avlop
Karasjok har en rammeplan for avløp 1993 2013. Denne må avløses av en hovedplan for
avlop fordi det er kommet nye myndighetskrav, nye forskrifter, nye rensekrav. Planarbeidet
vil kreve samarbeid med Tana; Utsjok og Inare kommuner da Tanavassdraget er felles
resipient for avlop.

5.4.6 Overgang fra matrikkeladressering til offisiell innen 2015 for alle bygg
Det er kommet signaler om at innen 2015 skal alle bygg i landet ha gått over til offisielle
adresser. For Karasjok kommunes del vil det si at alle bygg utenfor sentrumsområder må gå
over fra matrikkel til offisielle adresser. Planarbeidet må derfor prioriteres i denne
valgperioden.

5.4.7 Folkehekeplanen
Tverrsektoriell plan etter lov om folkehelse. Forankret også i plan og bygningsloven.

5.4.8 Klima og energiplan
Forankret i statlig planretningslinje og skal vurderes minst hvert fjerde år. Planen skal ha egen
handlingsprottram og det er også et minstekrav til hva planen bør inneholde.

6. FORSLAG TIL PRIORITERING AV PLANOPPGAVER

6.1 Matrise med oversikt over planer som skal utarbeides eller rulleres i løpet av
valgperioden
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Buds'ett/års )1an Rulleres

Nye reguleringsplaner etter plankrav hjemlet i arealdelen:

Markannjarga

Vullusnjarga

Assebakti
fritidsbebv ooelse
Buollannjarga

Massetak
Guovddatguolbba

Overgang fra
matrikkeladressering
til offisiell innen 2015
for alle  bvoo

Klima og Energiplan

Kommunedelplan
for idrett og fysisk
aktivitet
Handlingsprogram
for idrett og fysisk
aktivitet
Overordnet ROS-
analyse.

ROS-analyse etter
Pb1  4-3
Folkehelseplanen
etter lov om
Folkehelse

Hoved )1an vann

Ny, planarbeid
starter
Ny, planarbeid
starter

DSF-området Ny revisjon,
lanarbeidstarter

ANDRE LOVPALAGTE  PLANER  som utarbeides som temaplaner

Ny.
Arbeidet starter

Ny, vedtas av
kommunes ret
Revisjon

Revisjon, årlig

Sist rullert i 1998.
Lovpålagt etter
forskrift om
kommunal
beredska s likt
Skal lages til hver
n re ulerin s lan
Ny. Planarbeid
starter

IKKE  LOVPALAGTE PLANER  som utarbeides som tema laner
Ny

Ny
Hoved lan avlo )
Vedlikeholdsplan for Ny. Planlegging
kommunale bygg og starter
offentli e uterom
Handlingsdel Rulleres
Strategisk
nærin s )1an._

Rulleres Rulleres Rulleres

Vedtas endelig av
Kommunes ret
Vedtas endelig av
Kommunes ret
Ny, planarbeid
starter
Ny, planarbeid
starter
Vedtas endelig av
Kommunes ret
Ny, planarbeid
starter. Hjemlet i
arealdelen

Ny, planarbeid
pågår

Revisjon avsluttes

Revisjon, årlig

Revisjon

Skal lages til hver
n re ulerin s lan
Ny, arbeidet
sluttføres, Vedtas
av kommunes ret

Ny, planlegging
å år

Ny, planlegging
å år

Ny, planlegging
pågår

Rulleres

Vedtas endelig av
Kommunes ret
Vedtas endelig av
Kommunes ret

Vedtas endelig av
Kommunestyret

Ny, planarbeid
pågår

Revisjon, årlig

Avsluttes

Ny plan avsluttes
o vedtas
Ny plan avsluttes
o vedtas
Ny plan avsluttes
og vedtas

Rulleres

Ny, planarbeid
avsluttes.

Revisjon, årlig

Skal lages til hver Skal lages til hver
n re ulerin s lan n re ulerin s lan

Rulleres
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Hovedplan vei og Ny, planarbeid Avsluttes med
trafikksikkerhet starter vedtak

Karasjok 23.01.2012

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
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WPorsanger kommune

Tana Kommune / Deanu gielda
Rådhusveien 3
0845 Tana

Vår ref

2011/2626-2/140
Deres ref:

Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune
2012  -  2015

Planut\ alget i Porsanger vedtok i møte 13.12.2011, PS sak 90/11 å starte arbeidet med kommunal
planstrategi, jf. Plan- og bygningsloven § 10-1.

Formålet med planstrategien er å drøfte kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljoutfordringer, sektorenes virksomhet og en
vurder;r1tz av kommunens planbehov i valgperioden 2012 — 2015. Planstrategien forventes vedtatt
i juni 2012.

Porsanger kommune orienterer nabokommuner, statlige- og regionale organer om at arbeidet
med planstrategien starter opp. Kommunen inviterer dere til å komme med innspill og
synspunxter til strategiplanarbeidet. Innspill sendes skriftlig til Porsanger kommune, 9712
Lakseh, innen 15. april 2012.

Med hilsen
PORSANGER KOMMUNE

ICk-ek—r---

Idar Langmyr
prosjektlecier kommuneplan

Vedlegg: saksfremlegg og saksprotokoll PS sak 90/11

Saksbehandler Dato

Idar Langmyr 13.03.2012
78460475 - 91722583
idar.1angmyr@porsanger.kommune.no

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Rådhuset 78460000 7594.05.00117
9i12 La1(:e1N;  Telefaks Org.nr
E--post: -),   t:-  ottak 4 porsaneer.kommune.no wk \k. )orsaneer.kommune.no 78460001 959 411 735



Porsanger kommune

Utv.saksnr Utval
Planutvalget
Kommunestyret

Kommunal planstrategi

En kommunal planstrategi gir:

- Rom for å gjøre strategiske valg
-  Mulighet til å videreutvikle et godt lokaldemokrati

Arkivsak: 2011/2626-1

Arkiv: 140

Saksbeh: Idar Langmyr

Dato: 12.12.2011

Saksfremlegg

Møtedato

Saksutredning

Etter plan- og bygningslovens (pb1) skal kommunestyret minst en gang i hver
valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en
kommunal planstrategi. Se plan- og bygningslovens § 10-1 som sier:

« Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år
etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet
til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer,
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i
valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra
stathge og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge
opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen.
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før
kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan
eller deler av denne ska/ revideres eller om p/anen 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.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og
være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.»



- En anledning til  å foreta en samlet vurdering av planbehov for
valgperioden

Det er satt tidsfrister  for arbeidet med planstrategien, noe som innebærer at
alle kommuner jobber med sine planstrategier samtidig. Dette gir gode
muligheter til samarbeid både lokalt og regionalt.

Planstrategi

Den kommunale  planstrategien er ikke en plan. Planstrategien er
retningsgivende for kommunens planlegging slik at denne skal bli bedre og mer
behovsstyrt. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning for kommunens
innbyggere. Den er et verktøy for politisk  prioriteringer av planoppgaver. I dette
ligger det nye kommunestyrets muligheter til å vurdere planbehovene. Det kan
ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi.

Formålet med en planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i
kommunen.

Kommunestyret bestemmer selv hvordan planstrategien skal utarbeides.
Lovens minimumskrav til planstrategi er at det vedtas om kommuneplanen helt
eller delvis skal revideres og et underlag for vurderingen av planbehovet.
Kommunen bestemmer selv innholdet i underlaget.

Det er bestemt i plan- og bygningsloven (Pbl)  § 10-1 at kommuner skal  utarbeide
og vedta en kommunal planstrategi senest innen ett år etter konstituering.
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. Ettersom kommunen i sitt arbeid med planstrategi skal innhente
synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner samt legge til
rette for en bred medvirkning og allmenn debatt kan dette kunne gi grunnlag for
å videreutvikle et godt lokaldemokrati.

En av kommunens grunnleggende oppgaver er  å drive lokal samfunnsutvikling.
Planstrategien gir kommunen mulighet til i større grad å få fram en tydeligere
retning for ønsket samfunnsutvikling. Prosessen gir rom for å  gjøre lokale
veivalg basert på lokale forhold og prioriteringer. Planstrategien gir kommunen
muligheter til selv å vurdere hvilke tiltak som bør gjennomføres ved at
planverket rettes mot den utviklingen kommunestyret ønsker. Planstrategien
skal drøfte hvorvidt det er nødvendig å revidere gjeldende kommunale planer.
Det være seg arealplanen, arealdelplan for Lakselv med omegn, om dagens
reguleringsplaner skal beholdes, planer for sektorene i kommunen,
næringsutvikling m.v. En forutsetning bør være at planstrategien bygger på
realistiske forutsetninger.



I planstrategien gjøres først strategiske valg i forhold til ønsket utvikling.
Deretter må kommunen vurdere hvilke planer det er behov for, sett i lys av disse
valgene. Planbehovet skal vurderes samlet. Det betyr at ikke alle planer må
fornyes eller endres.

Utarbeidelse av en planstrategi kan kombineres med for eksempel utarbeidelse
av planprogrammet for kommuneplans samfunnsdel. Et planprogram omfatter
tidlig fase av kommuneplanprosessen og er et program for gjennomføring av en
konkret planprosess (pbl. §4-1). Generelt sett så kan man si at planprogram i
kommuneplansammenheng er obligatorisk.

Staten har en del nasjonale forventninger til regional og kommunal  planlegging.

Organisering

Rådmannen ser det hensiktsmessig å organisere prosessen som et prosjekt.
Kommunestyret er planmyndighet og skal vedta den kommunale planstrategien.
Formannskap/planutvalg bør fungere som styringsgruppe i arbeidet. Det er
svært viktig at det er politisk styring med prosjektet både ut fra behov for
politisk forankring og ut fra at det er kommunestyrets vilje som skal komme
fram.

Rådmannen ser det naturlig at det opprettes en prosjektgruppe/arbeidsgruppe
bestående av avdelingslederne i kommunen. Gruppa ledes av rådmannen.
Medlemmene i gruppa skal også fungere som redaksjon for selve dokumentet.

Det er usikkert om det vil være behov for referansegrupper. Dette kan
styringsgruppa eller rådmannen fortløpende avgjøre i løpet av prosessen.
Videre vil det være opp til den enkelte avdelingsleder å vurdere behovet for
opprettelse av arbeidsgrupper innen den enkelte avdeling.

Strategien skal, for den vedtas, sendes på en omfattende høring og gjøres kjent
minst 30 dager før den vedtas av kommunestyret.

Tidsplan

Desember  20111januar 2012 - kommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med
planstrategien. Melding sendes nabokommunene, statlige og regionale
organer. Innspill og synspunkter til det videre arbeidet kan gis av disse.

Januar/februar 2012 - innsamling av grunnlagsdata herunder status for
eksisterende planer og en vurdering av disse. Vurdere utviklingstrekk og
utfordringer som har betydning for Porsanger kommune. Kontakt med
fylkeskommunen og nabokommuner. Utarbeide grunnlagsdokument for
kommunestyret. Dette skal danne grunnlaget for utarbeidelse av
planstrategien.

Planstrategien utarbeides etter sIgnaler og vedtak fra kommunestyret og
behandles politisk i mai/juni 2012



Rådmannens innstilling

Porsanger kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 å starte
arbeidet med kommunens planstrategi.

Planutvalget er styringsgruppe for arbeidet.

PS 90/11 Kommunal planstrategi
Rådmannens innstilling
Porsanger kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 å starte arbeidet med
kommunens planstrategi.
Planutvalget er styringsgruppe for arbeidet.

Saksprotokoll i Planutvalget  -  13.12.2011
Behandling
Planutvalget vedtar rådmannens innstilling:

Votering: Enstemmig

Planutvalgets vedtak
Porsanger kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 å starte arbeidet med
kommunens planstrategi.
Planutvalget er styringsgruppe for arbeidet.
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Modernisering av mineralloven 
 
 
Vest-Finnmark Regionråd krever en modernisering av mineralloven for å sikre at 
verdiskapningen også kommer lokalbefolkningen til gode.  
 
Verdien av mineralene i norske fjell er gigantisk. Mineralene er nødvendige for det 
moderne liv – og må tas ut slik at både miljø og lokalsamfunn har nytte av det.  I dag går 
bergavgiftene til Direktoratet for mineralforvaltning i Trondheim. Overskuddet fra 
gruveselskapene går til Staten. Lokalsamfunnet er henvist til skatteinntektene fra de 
ansatte i gruvene, men sitter med alt av ulemper.  Selv om ulike ringvirkninger er viktige 
er det en meget liten andel av de totale verdier som blir igjen i lokalsamfunnet. De store 
pengene går som regel til internasjonale gruveselskap. 
 
Nasjonen Norge og Finnmark spesielt er rik på verdifulle metaller og mineraler og det 
bør derfor utformes nasjonale strategier og regelverk som sikrer en større andel av 
disse ressursene for landets befolkning.  
 
Norges geologiske undersøkelse anslo tidligere at det finnes verdier i norske berg for 
svimlende 1500 milliarder kroner, dette har nå økt ytterligere som følge av sterkt økte 
priser på verdensmarkedet. Mesteparten er anslått å ligge i nord. 
Vest-Finnmark regionråd ber nå regjeringen om å legge inn gode nasjonale regelverk i 
den varslede mineralmelding som ivaretar kommunenes krav om større andel av 
inntekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Myndighetene må nå ta ansvar for å sikre seg kontrollen over mineralressursene slik at 
Norge sikres disse verdiene på samme måte som man har gjort bl.a. med olje/gass og 
vannkraft. Siden dette ligger på land og krever betydelige inngrep er det naturlig at 
mesteparten av inntektene kommer kommunene der inngrepene gjøres til gode. 
 
 
 
9690 Havøysund, 14. mars 2012 
 
 
 
 
Ragnar Olsen /s 
Leder 
       Arvid Mathisen 
       Daglig leder 
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