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Dear VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSARBEID 

Bakgrunn 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at 
Kautokeino kommune har igangsatt følgende planarbeid:  
 
«OMRÅDEREGULERING FOR KBA1 - GÁHKKORČORRU» 
 
Parallelt med varsel om planoppstart, sendes forslag til planprogram på høring 

og offentlig ettersyn. Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent på 
planarbeidet. 
 

  
  Figur 1 Oversiktskart. Kvartalet er vist med rød markering 
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Planens formål og behov for nytt planprogram 

Forslag til planprogram for Områderegulering for KBA1 – Gáhkkorčorru ble sendt ut på høring og lagt ut 
til offentlig ettersyn 12.04.2019, og fastsatt i planutvalget 15.06.2019. Planens formål var da å legge til 
rette for et rent næringsområde, i motsetning til intensjonen i kommunedelplan for Márkan, hvor arealet 
var tiltenkt en kombinasjon av bolig- og næringsformål.  
 
I 2020 har kommunen imidlertid vedtatt at området likevel skal tilrettelegges for både boliger og 
næringsformål – i tråd med gjeldende kommunedelplan. Forslag til nytt planprogram er derfor 

utarbeidet, se vedlegg, og dette sendes nå på høring, samtidig med at planarbeidet varsles oppstartet.  
 
Det vises til nærmere redegjørelse for plantiltaket i forslag til nytt planprogram.  
 
 

Frist for innspill 

De som har innspill til planprogrammet (dvs. hvordan planprosessen og konsekvensutredningen legges 
opp), eller til varsel om oppstart (dvs. selve planutformingen), bes sende disse til Kautokeino kommune, 
Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino, ev. på e-post til e-post@kautokeino.kommune.no innen 
19.03.21.  
 
Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Nils Henrik J. Skum enten på e-post: 
nilsh@kautokeino.kommune.no, eller på mobiltelefon: +47 913 28 621. 

 
Varslingsbrev med vedlegg er å finne på Kautokeino kommunes hjemmeside: 
https://www.guovdageainnu.suohkan.no/politikk-og-administrasjon/kommunale-planer/kba1-
omradeplan/   
 
  
 
 
 
Med vennlig hilsen/ Dearvvuođaiguin 
 
 
                                                     

Kirsten E. Svineng       
Areal- og samfunnsplanlegger    
M (+47) 974 27 395     
kirsten.svineng@ramboll.no    
___________________________   
Rambøll     
Løkkeveien 115      
Postboks 1077       
N-9503 Alta      

www.ramboll.no    
 

 

 
 
 
Vedlegg (finnes på Kautokeinos hjemmeside. jf. adresse angitt ovenfor):  
Vedlegg 1: Forslag til planprogram  
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