
       
       
E-postadresse: 
sftfpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.statsforvalteren.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  01.02.2021  2020/9722 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  19.01.2021   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lone Høgda, 77642136 
  
 
 
  

OLA ROALD AS 
Øvre Langgate 50 
3110 TØNSBERG 
Att. Siri Myredal Ludvigsen 
 

  

 

Statsforvalterens innspill til utvidelse av planområde for Kautokeino skole 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til ovennevnte sak med høringsfrist 5. februar 2021. 
Formålet med utvidelsen av planområdet er å legge til rette for å kunne bedre trafikale løsninger for 
gående og syklende til skolen. Tiltaket anses i tråd med gjeldende overordnet plan. 
 
Planen går inn i statsforvalterens samordningsoppgave. Ordningen gir Statsforvalteren fullmakt til å 
samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige regionale myndigheter. 
 
I brev datert 22. oktober 2020 ga Statsforvalteren et innspill til varsel om oppstart. Dette innspillet 
har fortsatt gyldighet. 
 
Statsforvalteren er i utgangspunktet positiv til tiltak som vil bedre og sikre trafikksikkerheten for 
gående og syklende og har ingen ytterligere merknader til oppstartsvarselet. 
 
Vi ønsker dere lykke til videre og stiller til disposisjon ved behov for råd/veiledning. Ved 
henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer 2020/9722. 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 
Avd. justis- og kommunal 

  
 
Oddvar Brenna 
fagkoordinator plan 
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Innspill til varsel om oppstart for detaljregulering ny skole Kautokeino, Plan-ID 
54302020001, Kautokeino kommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres 
planleggingsoppgaver. Ved utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner skal fylkeskommunen ivareta 
interesser som berører kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og 
transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, 
fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter folkehelseloven har fylkeskommunen også et ansvar for å 
ivareta folkehelse i planleggingen og samfunnsutviklingen. FNs bærekraftsmål og klimaloven legges til grunn for 
fylkeskommunens vurdering av plansaker. 
 
Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 09.10.2020, med frist 
31.10.2020. Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder. 
 
Formål 
Formålet med planen er å legge til rette for ny kombinert barne- og ungdomsskole i Márkan med 
tilhørende funksjoner, uteareal og infrastruktur. Det oppgis også at deler av arealet kan være aktuelt for 
andre offentlige formål, og at en fleksibel arealutnyttelse er ønskelig. 
 
Planstatus 
Planområdet omfattes av kommunedelplan Márkan 2017-2030, og er her avsatt til offentlig 
tjenesteyting, offentlig grønnstruktur, sentrumsformål og veg. Oppstartsvarselet anses å være i tråd 
med overordna plan. 
 
Medvirkning 
Oppstartsvarselet redegjør ikke for opplegg om medvirkning. Hensynet til barn og unge er viktig sett i 
sammenheng med planens formål, og barn og unge har krav på aktiv medvirkning i saker som angår 
dem direkte, jf. PBL §5-1. Medvirkningen bør utføres så tidlig som mulig i planprosessen for at det skulle 
kunne ha reell innvirkning på planen. 
 
Helsekonsekvensvurdering 
Det bør utføres en helsekonsekvensvurdering av trafikksikkerheten i området. Dette gjelder særlig når 
det gjelder av- og påstigning når elevene leveres med bil, men også trygg skolevei generelt. 
Erfaringsmessig er det mye trafikk inn og ut av området ved skolestart og skoleslutt, med potensial for 
ulykker.  
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Samferdsel 
Tilknytning til fylkesvegnettet 
Planområdet har i dag kjøreatkomst via fv. 7980, og med bakgrunn i at Troms og Finnmark 
fylkeskommune overtok forvalteransvaret for fylkesvegene 1. januar 2020, forutsetter vi at planlegging 
av fylkesvegnettet skjer i tett dialog med fylkeskommunen. 
 
Trafikkanalyse 
Det må redegjøres for trafikkmengde og trafikkmønster som planlagte utbygging vil generere sett i 
forhold til eksisterende utnyttelse av planområdet. Det må utredes hvilke konsekvenser dette vil få for 
vegnettet (kapasitetsberegninger), planområdet og for de ulike trafikantgrupper. 
 
Trafikkanalyser og kapasitetsberegninger vil avklare om det vil være nødvendig å knytte 
rekkefølgebestemmelser til denne reguleringsplanen, om ytterligere planmessige og utbyggingsmessige 
tiltak må gjennomføres. 
 
Trafikkareal 
I plansammenheng er det viktig at trafikkarealene som vegbredder, byggegrenser, siktsoner med mer 
fremgår av planen og er målsatt, eller beskrevet i bestemmelsene. Videre at det avsettes/dimensjoneres 
tilstrekkelig areal inklusive snuplass for kjøretøyer som skal betjene området 
(/brøyte/renovasjon/utrykningsbiler). 
 
Trafikkareal skal reguleres og opparbeides i hht. N100. 
 
Myke trafikanter 
Tilrettelegging for myke trafikanter, trygg skoleveg og kollektivløsning må ivaretas i plan. 
For å sikre etablering av gode trafikksikre løsninger, må det knyttes rekkefølgebestemmelser til 
reguleringsplanen. 
 
Parkering 
Parkering må planlegges med manøvreringsareal, for å hindre rygging over fortau eller annet 
oppholdsområde, f.eks lekeområder. 
 
Ved planlegging av parkering, må det også legges til rette for sykkelparkering. Areal for sykkelparkering 
bør legges til et trygt område og helst under tak. Opparbeiding av disse må legges inn i 
rekkefølgebestemmelsene. 
 
Det bør tilrettelegges for parkering med ladestasjon for el-biler. 
 
Anleggsperioden 
Kvalitet på uteareal og oversikten i trafikkmønster vil ofte i en anleggsperiode bli redusert betraktelig. 
Det er derfor viktig å innføre strenge sikkerhetstiltak som hindrer skolebarn å komme inn i 
anleggsområdet, både i utetider og ved transport til/fra skole. 
 
Kulturminnevern 
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner i arealplanlegging jf. lov om 
kulturminner av 1978 og PBL av 2008. 
 
Planområdet er sjekket mot våre arkiver og ut fra vår faglige vurdering av området. Så langt vi kjenner 
til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner. 
 
Den generelle aktsomhet- og meldeplikten, må fremgå av planens dokumenter: 
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Dersom det i løpet av arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller spor som indikerer eldre tids 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes umiddelbart. Både tiltakshaver 
og utførende entreprenør har ansvar for at dette pålegget blir fulgt opp jf. lov om kulturminner av 1978 
§ 8, andre ledd.  
 
For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til eget brev fra Sametinget. 
 
SOSI 
Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av plankartet sendes 
Kartverket på e-post; planTRF@kartverket.no. Kartverket utfører en teknisk kontroll av planen og 
melder ev. rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og 
mangler er rettet opp før plankartet sendes ut. 
 
Avslutning: 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning 
underveis. 
 
Med hilsen 
 

Charles Petterson  
Ass. avd.leder for plan, folkehelse og kulturarv Christina Solhaug Joakimsen 
 Arealplanlegger 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 
20/4411 - 4 20/29058  09.11.2020  

 

Innspill vedrørende oppstart av detaljregulering for ny barne- og 
ungdomsskole - Márkan - Guovdageainnu suohkan/Kautokeino 
kommune - rettelse 
 
Vi viser til vårt tidligere innspill av 04.11.2020. Det snek seg dessverre inn en feil under pkt. 1 i vårt 
tidligere brev av 04.11 og vi beklager dette.Vårt innspill av 04.11 gjelder oppstart av detaljregulering av ny 
skole med tilhørende infrastruktur i Kautokeino sentrum og ikke noe annet, jf. deres oppstartsbrev av 
09.10.2020.  

 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Sunniva Skålnes Andreas Stångberg 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør fágajođiheaddji/fagleder 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Wsp Norge AS Postboks 185 Sentrum 0102 OSLO 
 

Kopiija / Kopi til:    
Guovdageainnu suohkan - 
Kautokeino kommune 

 9520 GUOVDAGEAIDNU/KAUTOK
EINO 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

 
   
 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 
Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347 
9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 
Áššemeannudeadji 
saksbehandler 

Andreas Stångberg 

Tel: +47 78 48 42 28 
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ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 
20/4411 - 3 20/28578  04.11.2020  

 

Innspill vedrørende oppstart av detaljregulering for ny barne- og 
ungdomsskole - Márkan - Guovdageainnu suohkan/Kautokeino 
kommune 
 
Vi viser til deres brev av 09.10.2020. 

1. Innledning  

Formålet med detaljreguleringen og endringen av eksisterende reguleringsplaner, er å legge til rette for 
tilfredsstillende trafikkløsninger med tilhørende infrastruktur for industri- og næringsområdene på 
Altahøyden.   

2. Detaljreguleringens forhold til samiske interesser 

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens plandel er å 
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). Denne bestemmelsen 
utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen er derfor også av betydning ved 
tolking av lovens øvrige bestemmelser. 
 
Sametinget er i loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for samisk 
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i planleggingen innebærer 
også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å bringe regionale planer inn for 
departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4). 
 
Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin deltaking i 
planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte 
overfor planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring av naturgrunnlaget for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen begrunner og konkretiserer hensyn som 
bør og må tas i planleggingen for å sikre det samiske naturgrunnlaget. Den ble vedtatt av Sametingets 
plenum i juni 2010 og vil være relevant i forbindelse med den her typen av planarbeid. Når det gjelder 
planer i mer tettbebygde strøk viser vi bl.a. til pkt. 5.2.  
 
Planveilederen kan lastes ned fra Sametingets hjemmeside www.samediggi.no: 
 
https://www.sametinget.no/Politikk/Saker-og-dokumenter 
 

3. Detaljreguleringens forhold til samiske kulturminner 

Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at planforslaget 
kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har som 
kulturminnemyndighet derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til detaljreguleringen.  

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 
Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347 
9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 
Áššemeannudeadji 
saksbehandler 

Andreas Stångberg 

Tel: +47 78 48 42 28 

http://www.samediggi.no/
https://www.sametinget.no/Politikk/Saker-og-dokumenter
mailto:samediggi@samediggi.no


 
 
 

2 

Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av planbestemmelsene og vi foreslår 
følgende tekst når det gjelder dette: 

x Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i 
marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette 
pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4 
annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, 
teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller 
husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på 
ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 
kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Sunniva Skålnes Andreas Stångberg 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør fágajođiheaddji/fagleder 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Wsp Norge AS Postboks 185 Sentrum 0102 OSLO 
 

Kopiija / Kopi til:    
Guovdageainnu suohkan - 
Kautokeino kommune 

 9520 GUOVDAGEAIDNU/KAUTOK
EINO 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering - Ny skole i 
Kautokeino - Plan-ID: 54302020001 - Kautokeino kommune 
 

Vi viser til varsel om oppstart. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal 
sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av 
elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann 
gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om 
hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved 
utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Vi kan ikke se at tiltaket er i et område som er utsatt for naturfare eller på annen måte berører NVEs 
forvaltningsområder. Vi har derfor ingen merknad til varsel om oppstart. 

 

Vi viser til vårt generelle innspill hvis det skulle være noe annet av interesse.   

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til 
sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift 
(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det 
ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 
mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene 
og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere 
avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket 
retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør 
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bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt 
avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på 
avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir 
satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann 
på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

x NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

x NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 
innsigelse.  

x NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen. 

x NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 
er vurdert og godt nok dokumentert. 

x www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  
 

x Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 
klimaendringer og klimautfordringer. 
 

x De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018 
gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen. 
 

x For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,  
 

x Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
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innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no.  

 NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 
 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 
regionsjef 

Eva Forsgren 
senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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