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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEIDER - KOMMUNEDELPLAN FOR 
MÁZE 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
 
Det vises til:   
I planstrategi for Kautokeino kommune er det vedtatt rullering av kommunedelplan for 
Máze og planutvalget i Kautokeino kommune har i vedtak 04.07.2019 (KS 72/20) 
bestemt at dette arbeidet skal starte opp snarest. 
 
Vedlegg:  
1 Detaljkart 
2 Forslag til planprogram - kommunedelplan for Maze 13.07.2022 
3 Ortofoto 
4 Oversiktskart 

 
 
Sakens bakgrunn: 

Kautokeino kommune har vedtatt igangsetting av arbeidet med å rullere 
kommunedelplanen for Maze. 
 
Gjeldende kommunedelplan fra 1993 er i dag dårlig egnet som et overordnet 
styringsverktøy for framtidig arealbruk i Máze. Hensikten med rulleringen er å 
oppgradere kommunedelplanen på områder hvor dette anses nødvendig slik at 
planen på en best mulig måte blir et tjenlig verktøy for å løse de arealbruksmessige 
utfordringene kommunen vil stå ovenfor i tiden framover. 
 
Første del av dette arbeidet har vært utarbeidelse av forslag til planprogram. Dette 
forslaget sendes nå på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner.  
 
Parallelt med at forslag til planprogram sendes ut på høring blir også dette varselet 
om oppstart av arbeidet med å rullere kommunedelplanen sendt ut. 
 
Forslag til vedtak: 

Oppstart av arbeid med kommuneplan, med dets vedlegg, sendes på offentlig 
ettersyn jf PBLs §11-12 i 9 uker 



 
SAKSPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR KULTUR, NÆRING OG 
TEKNISK - 12.10.2022  
 
 
Meannudeapmi: 
  
Jođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa. 
Mearrádusevttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat. 
 
    
Mearrádusevttohus, ovttajien.:  
 
Oppstart av arbeid med kommuneplan, med dets vedlegg, sendes på offentlig 
ettersyn jf PBLs §11-12 i 9 uker 
  
  
   
  
 
 

SAKSPROTOKOLL I FORMANNSKAPETS INNSTILLINGSMØTE  
- 18.10.2022  
 
 
Formannskapets behandling:  
  
Ordfører fremmet forslag til vedtak. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.    
 
Formannskapets innstilling, enst.. 
 
Oppstart av arbeid med kommuneplan, med dets vedlegg, sendes på offentlig 
ettersyn jf PBLs §11-12 i 9 uker 
  
  
  
  
  
  

  



SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 27.10.2022  
 
 
Kommunestyrets behandling:  
  
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.    
 
 
Kommunestyrets vedtak, enst.:  
  
Oppstart av arbeid med kommuneplan, med dets vedlegg, sendes på offentlig 
ettersyn jf PBLs §11-12 i 9 uker 
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