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OFFENTLIG ETTERSYN - PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR MÁZE 
 

Melding om vedtak sendes til:  

Kommunalleder for teknisk enhet 
Saksbehandler 
 
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. 
 
Kautokeino kommune arbeider med Planprogrammet for kommunedelplanen for Máze. 
Planprogrammet skal på offentlig i ettersyn i 6 uker, men pga. ferieavvikling hos de 
offentlige høringspartene, vil dette forlenges til 9 uker. Arbeidene til selve 
kommunedelplanen er påbegynt og varsling av oppstart av planarbeider skal vedtas av 
kommunestyret. 
 
Vedlegg:  

1 Detaljkart 
2 Forslag til planprogram - kommunedelplan for Maze 13.07.2022 
3 Ortofoto 
4 Oversiktskart 
  

 
Sakens bakgrunn:  

Planprogram er en” oppskrift” eller” plan” for planleggingen - både på innhold og 
prosess. Dette er lovpålagt jf. Plan- og bygningslovens § 4-1.  Utarbeiding av 
planprogram skjer etter at arbeidet med planstrategi er gjennomført i kommunen.   
 
Formålet og hensikten med Planprogrammet forklares følgende: 
Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, tydeliggjøre behovet for 
spesifikke utredninger, opplegg for medvirkning og hvilke planer kommunen tar sikte på 
å revidere/utvikle. Alternative kommunale utviklingsretninger bør drøftes, det kan gjelde 
demografisk utvikling, geografiske utbygningsretninger samt ulike strategier innen 
politikkområder som folkehelse. Disse kan være både samfunns – og arealrelaterte. 
 
Medvirkning 
Kommunen skal gjennom hele planarbeidet sørge for en åpen, bred og tilgjengelig 
medvirkningsprosess.  



 
I tillegg til høringer vil kommunen avholde fysiske folkemøter i Máze for å oppnå mest 
mulig forståelse og deltakelse til arbeidene. Tilrettelegging for bred folkelig medvirkning, 
fra interessenter og overordnede organ og berørte parter, er både lovpålagt og en viktig 
del i utvikling av lokalsamfunnet. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge jf. 
Plan- og bygningslovens § 5-1. Kautokeino kommune har opprettet en representant for 
barn- og unges interesser.  
 
En viktig oppgave i arbeidet med planprogrammet er å presentere, begrunne og 
beskrive alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og 
langsiktig arealbruk. Dette vil bli gjort tydelig i arbeidene med Planprogrammet.  
 
Planprogrammets hovedoppgave er å tydeliggjøre og avklare hva som skal behandles i 
kommunedelplanen.  
 
Det er viktig å få avklart hvilke tema en skal konsentrere seg om i revisjonsarbeidet. Et 
for ambisiøst og et for uforpliktende planprogram uten særlig rot i den økonomiske 
situasjonen, kan virke mot sin hensikt. Det er derfor viktig å utarbeide et tydelig og 
avgrenset program som er gjennomførbart og som partene kan forholde seg til i det 
pågående planarbeidet. 
 
Videre prosess.  
Forslag til planprogram, etter politisk beslutning, sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.  
 
Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. Det er viktig å avklare nasjonale og 
regionale forventninger tidlig i planprosessen. 
 
Plan og bygningsloven åpner dessuten for muligheten å samordne arbeidet med 
kommunal planstrategi, noe kommunen har gjort, med utvikling av planprogram når det 
er klart at kommunen vil revidere kommuneplan (Saksnr 2019/72). Arbeidet med 
planprogrammet er tilnærmet tilpasset planstrategien som ble vedtatt (KS 72/20). 
 
Forslag til vedtak:  

Forslag til Planprogram, med dets vedlegg, sendes på offentlig ettersyn jf PBLs § 11-13 
i 9 uker. 
 
 
 
 
 

  



SAKSPROTOKOLL I FORMANNSKAPET - 30.08.2022  
 
 
Ovdagotti meannudeapmi:  
 
Sátnejođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa. 
Mearrádusevttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat.  
   

Ovdagotti mearrádus, ovttajien.:   
 
Forslag til Planprogram, med dets vedlegg, sendes på offentlig ettersyn jf PBLs § 11-13 
i 9 uker. 
 


