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Lebesby kommune; Innspill til planprogram kommuneplanens areal- og 
samfunnsdel 2018-2035 
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 30.11.2016 med varsel om oppstart av 

kommuneplanarbeidet og forslag til planprogram for kommuneplanens areal- og samfunnsdel 

2018-2035.  

Fylkeskommunens rolle  

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 3-4 skal Finnmark fylkeskommune som regional 

planmyndighet «sørge for å ha tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse for utarbeiding og 

behandling av planer og planfaglig veiledningsvirksomhet etter loven». Denne 

veiledningsvirksomheten omfatter også oppgaven med å veilede og bistå kommunene i deres 

planleggingsoppgaver.  

Om planlegging  

Planleggingen skal stimulere den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og 

estetiske utviklingen i kommunen, og sikre befolkningen muligheter for påvirkning av 

kommunens utvikling. Finnmark fylkeskommune gjør oppmerksom på at en god prosess vil 

danne grunnlag for aktiv bruk og forvalting av kommuneplanens samfunnsdel, samt gi legitimitet 

og nytteverdi for planleggingen. En helhetlig oversikt over utviklingen i kommunen bidrar til å 

skape felles forståelse av hvilke utfordringer og muligheter Lebesby-samfunnet står overfor i 

fremtiden.  

Om planprogram  

I henhold til pbl (§ 4-1) skal det til alle kommuneplaner utarbeides planprogram hvor det blir gjort 

rede for:  

 formålet med planarbeidet  

 planprosessen med frister og deltakere  

 opplegget for medvirkning (spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt)  

 hvilke alternativer som vil bli vurdert  

 behovet for utredninger  
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For mer informasjon om planprogram til kommuneplanens areal- og samfunnsdel anbefales 

Kommunal og moderniseringsdepartementets veileder: «Kommuneplanprosessen». Veilederen 

kan lastes ned på følgende nettsider: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf.  

Kommentarer til planprogrammet  

Finnmark fylkeskommune mener at planprogrammet til Lebesby kommune er et ryddig og 

oversiktlig dokument med et klart avgrenset og definert formål, hvor kommunen gir uttrykk for 

hva den vil med kommuneplanen og hvordan den ønsker å tilrettelegge planprosessen.  

Visjonen gir kommunen noe å strekke seg etter og overordnede mål fra forrige samfunnsplan 

kan helt sikkert oppnås utfra gitte kriterier. Finnmark fylkeskommune setter stor pris på at 

Lebesby kommune tar utfordringene og er aktiv og pågående for å møte morgendagens 

utfordringer. I planprogrammet lanserer kommunen imidlertid Mulighetsorienterte Lebesby som 

et av sine fokusområder. Fylkeskommunen mener derfor at også «mulighetene» som begrep 

bør framgå av kommunens overordnende mål i den kommende kommuneplan.  

Planprogrammet inneholder også en grei beskrivelse av planprosessen når det gjelder 

organisering, opplegg for medvirkning og framdriftsplan. Finnmark fylkeskommune mener 

imidlertid at Lebesby kommune i planprogrammet burde gjort en vurdering vedrørende 

involvering av eksterne samfunnsaktører, deriblant nabokommuner og statlige og regionale 

aktører (jf. Regionalt planforum). Lebesby har likevel et godt grunnlag for det videre 

kommuneplanarbeidet og forslagene til diskusjonspunkter vitner om at kommunen har tenkt 

igjennom mulige planproblem på forhånd. 

Behovet for utredninger er godt beskrevet i planprogrammet, og kommunen har gjort seg kjent 

med temaer som er aktuelle med tanke på utredning. Vurdering av alternativer er ikke vurdert, 

men vil være aktuelt i det videre kommuneplanarbeidet og da spesielt i forbindelse med 

arealplanarbeidet.  

Finnmark fylkeskommune har videre mer spesifikke kommentarer til planprogrammet og den 

videre planleggingen på følgende områder; medvirkning, havbruk, automatisk freda 

kulturminner, nyere kulturhistorie, barn og unge, universell utforming, park og grøntområder, 

folkehelse og friluftsliv, vannforvaltning, regionale føringer, nasjonale forventninger og regionalt 

planforum.  

Medvirkning  

Enhver kommune skal i henhold til pbl § 5-1 sørge for at medvirkning er gjennomført i alle planer 

samt sikre at de samfunnsgrupper som ikke så lett lar seg inkludere får en aktiv medvirkning.  

Finnmark fylkeskommune registrerer at det er lagt opp til at medvirkning i 

kommuneplanprosessen vil bli løst på flere plan og tror at Lebesby kommune vil kunne nå de 

fleste av sine innbyggere, samt spesielt berørte samfunnsaktører, med den 

medvirkningsprosessen det her er lagt opp til. Kommunen vurderer for eksempel å ta i bruk 

sosiale medier i medvirkningen. Finnmark fylkeskommune stiller seg positiv til dette, men mener 

kommunen bør vurdere dette virkemidlet til mer enn bare tilgjengeliggjøring av informasjon, da 

denne typen medier fungerer ypperlig til utveksling av meninger i form av toveis kommunikasjon.  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf
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Havbruk  

I planprogrammet (kap. 6.1 Sjøbasert oppdrett) påpekes det at konfliktnivået rundt oppdrett i sjø 

har tiltatt de senere årene. Finnmark fylkeskommune mener Lebesby kommune bør utarbeide 

egne plankart som viser lokalisering av oppdrettsanlegg og oppvekstområder for fisk. 

Lokalisering av fremtidige oppdrettsanlegg og eventuelle oppdrettsfrie fjorder bør avklares og 

legges inn i kommuneplanens arealdel. Fylkeskommunen anbefaler at det avsettes rene A-

områder til sjøbasert oppdrett og at spørsmål knyttet til plassering bør inngå som et 

diskusjonspunkt i kapitlet om sjøbasert oppdrett. På denne måten vil kommunen unngå dagens 

ordning hvor sjøbasert oppdrett inngår i flerbruksområder, noe som i neste omgang helt sikkert 

vil bidra til å dempe dagens konfliktnivå.  

Når det gjelder lokalisering av fremtidige oppdrettsanlegg, oppfordres Lebesby kommune videre 

til å invitere til et eget møte med aktuelle sektormyndigheter (akvakulturforvaltning), 

oppdrettsaktører og representanter fra fiskeriorganisasjonene. Dette for å avdekke utfordringer 

og muligheter for fremtidig akvakulturvirksomhet, og eventuelle nye områder for akvakultur, samt 

for å sikre at områder som avsettes til oppdrett er egnet, og bidrar til mest mulig bærekraftig og 

effektiv utnyttelse av avsatte arealer.  

Automatisk freda kulturminner  

Planprogrammet skal inneholde en beskrivelse av sannsynlige arealkonflikter planarbeidet vil 

berøre i forhold til viktige hensyn, som bl.a. kulturminner- og miljø. Det skal også beskrives 

hvordan planarbeidet skal gjennomføres for å belyse og avklare disse spørsmålene, herunder 

behov for utredninger. Det foreligger ingen konkrete forslag til utbyggingsområder i 

planprogrammet, de følgende kommentarene er derfor i hovedsak av generell karakter. 

 

Utredninger – tema kulturminner og kulturmiljø  

Nye områder avsatt til utbyggingsformål med arealformål der underformål og bestemmelser 

åpner for utbygging skal konsekvensutredes. I så henseende vil vi be om at utredninger av 

forhold til kulturminner innarbeides i planprogrammet. I en konsekvensutredning på et 

overordnet plannivå bør kjente kulturminner, kulturmiljø- og landskap sammenstilles og 

deres verdi vurderes. Konsekvensene for kulturminnene må beskrives, samt at 

potensialet for funn av ukjente kulturminner anslås. Det er viktig å understreke at en slik 

utredning iht. forskrift om konsekvensutredninger ikke gir en endelig avklaring av forholdet til 

kulturminner. 

 

Dersom kommunen ønsker det, kan undersøkelsesplikten etter lov av 9. juni 1978 om 

kulturminner (kulml.) § 9 oppfylles på kommuneplannivå. Hvis kommunen ønsker en slik 

avklaring, må kulturminnemyndigheten i fylkeskommunen og Sametinget kontaktes så tidlig som 

mulig. Vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller er det kommunene som oftest er ansvarlig for 

dekning av kostnadene, jf. kulml. § 10. Eventuelle undersøkelser skal da gjennomføres før 

planen vedtas. 

 

Regional kulturminneforvaltning kan ikke stille krav om gjennomføring av undersøkelser etter 

kulml. § 9 på kommuneplannivå, med unntak av tilfeller der vi vurderer sannsynligheten for 

konflikt med automatisk freda kulturminner som svært stor. Der det stilles krav om utarbeidelse 

av reguleringsplan vil undersøkelsesplikten i henhold til kulml. § 9 normalt oppfylles på 

reguleringsplannivå. En reguleringsplan kan ikke vedtas før forholdet til automatisk fredete 

kulturminner er avklart av sektormyndighetene for kulturminner.  
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Konsekvensutredningene av enkeltområder skal omfatte tema kulturminner og kulturmiljø der 

hvor det er relevant og bør tilpasses størrelse på utbyggingen og antatte virkninger. Ved tvil om 

kulturminner og kulturmiljø er et relevant tema for utredning innenfor gitte områder kan 

vurderinger gjerne gjøres i samarbeid med kulturminnemyndighetene. 

 

Kommunen bør vurdere om det skal utarbeides eget temakart for kulturminne, kulturmiljø og 

landskap.  

 

Vi gjør oppmerksom på at Tromsø Museum er rette myndighet for forvaltning av kulturminner 

under vann, både i sjø og vassdrag i Nord-Norge, jf. kulml. § 14, og Sametinget er rette 

myndighet for forvaltning av samiske kulturminner.  

 

Grunnlagsdata  

For arealer som skal utredes bør kommunen vurdere om det vil være behov for å skaffe til veie 

bedre grunnlagsdata for relevante tema. Dersom kommunen kjenner til konkrete 

utbyggingsforslag allerede ved utarbeidelse av planprogrammet skal evt. behov for ny kunnskap 

omtales. 

 

Fylkeskommunen ønsker å være behjelpelig med fremskaffelse av kunnskap om kjente 

kulturminner, og i forhold til vurderinger av behov for innhenting av ny kunnskap og evt. behov 

for oppdatering av eksisterende kunnskap. Det kan opplyses at automatisk freda lokaliteter i 

Askeladden for Lebesby kommune er revidert, og en del geometriløse kulturminner er blitt gitt en 

plassering. En del av disse har dog ikke god nok geometri til å kunne detaljplanlegge, og må 

befares om tiltak skulle planlegges nær dem. 

 

Kulturminner i arealplan  

I kommuneplanens arealdel vil automatisk freda kulturminner som hovedregel reguleres til 

hensynssone d), sone som er båndlagt etter kulturminneloven. Det er da kulturminnelokaliteten 

med sikringssone som skal avmerkes hensynssone d). I tillegg kan det gis bestemmelser til 

hensynssonene. Automatisk freda kulturminner kan også avmerkes med rune-R. 

 

Det er ikke krav om at alle automatisk freda kulturminner skal avmerkes med hensynssone d) 

eller rune-R i plankartet. Her må det tas hensyn til det rent karttekniske om hvorvidt det er 

hensiktsmessig. I kommuneplankartet bør det med tekst henvises til et eget temakart for 

kulturminner, som fylkeskommunen anbefaler utarbeidet. Et temakart bør være digitalt da det 

forenkler ajourføringen, og gjør det mer brukervennlig i forhold til lesbarhet og målestokk. Selv 

om det utarbeides eget temakart for kulturminner kan det også være hensiktsmessig å ha 

avmerkinger på basiskartet, spesielt i tilfeller med større, viktige kulturminneområder. 

 

Hensynssone c) kan også brukes for å avmerke kulturminneområder og kulturmiljø, f.eks. der 

automatisk freda kulturminner er en del av et større kulturmiljø eller der en ønsker å angi en 

større hensynssone enn bare sikringssonen iht. kulturminneloven. I kommuneplanens arealdel 

kan det gis retningslinjer til hensynssone c).  

Også generelle bestemmelser og bestemmelser til bestemte arealformål kan benyttes for å 

hensynta kulturminneinteresser gjennom arealplan. Det kan f.eks. gis generelle bestemmelser 

som skal ta hensyn til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø (herunder 

automatisk fredete kulturminner), jf. pbl. § 11-9.7, det kan gis bestemmelser om forhold som skal 
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avklares i videre reguleringsplanarbeid, herunder miljøoppfølging- og overvåking, jf. pbl. § 11-

9.8.  

 

Der det ikke er krav om reguleringsplan, skal arealdelen følges ved avgjørelse av søknad om 

tiltak. Det gjelder f.eks. byggesøknader for spredt bebyggelse i LNFR-områder og mindre 

utbyggingstiltak i områder for bebyggelse og anlegg. I arealdelen bør det være bestemmelser 

eller retningslinjer, som sikrer at søknader om tiltak i områder uten krav til reguleringsplan og 

søknader om tiltak som ikke er i tråd med kommuneplanen skal sendes sektormyndighetene for 

kulturminner for vurdering, jf. kulml. § 8 første ledd.  

 

Når forslag til plankart og bestemmelser foreligger vil det være mulig å kommentere forhold til 

kulturminner og kulturmiljø mer spesifikt.  

Nyere kulturhistorie  

Det foreligger ingen beskrivelser i planprogrammet hvordan kommunen ønsker å ivareta 

kommunens nyere kulturhistorie, bygningshistorie eller krigshistorie. Viktige 

kulturmiljø/bygningsmiljø bør omtales i kommuneplanens arealdel. Det bør derfor være en del av 

arbeidet videre å beskrive hvordan kommunen ser for seg at kulturminnene skal innlemmes i 

planene. Lebesby ble som kjent brent under den tyske tilbaketrekkingen på slutten av 2. 

verdenskrig høsten 1944. Bygningene som ble reist etter 2. verdenskrig, gjenreisningshusene, 

har derfor en spesiell historie, både kulturhistorisk og arkitektonisk. Dette er bygninger og 

bygningsmiljø som Lebesby kommunen bør beskrive i planene hvordan de vil ivareta denne 

nære historien. I Lebesby er også krigshandlinger, materielle og immaterielle kulturminner noe 

som bør framkomme som en del av planen og omtales. For eksempel fortet på Sværholdt.  

Derfor bør det i kommuneplanen legges opp til at tiltak på bygninger, eller i bygningsmiljø med 

spesiell historie og arkitektur, samt tiltak på/innenfor områder med viktige krigsminner sendes til 

fylkeskommunene, plan- og kulturavdeling på høring. Når det gjelder bygninger er det spesielt 

tiltak på SEFRAK-registrerte bygninger, freda bygninger og anlegg, samt 

gjenreisningsbebyggelse vi vil uttale oss til.  

Barn og unge  

Utbygging og gjennomføring av tiltak bør skje i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for barn 

og unge, T-2/08. Retningslinjene og rundskrivet beskriver viktige nasjonale mål for barn og 

unges oppvekstmiljø. Ett av de nasjonale målene er å sikre grønnstruktur og friområder i byer og 

tettsteder bl.a. gjennom strengere håndheving av rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. 

Kommunen pålegges å vurdere konsekvenser for barn og unge i all plan- og 

byggesaksbehandling jfr. retningslinjenes pkt. 4.  

Universell utforming  

Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig 

for alle og forhindre diskriminering. Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for 

planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Kommunene har som planmyndighet ansvar 

for å følge opp dette.  

Rundskriv T-5/99 B, Tilgjengelighet for alle gir gode innspill på hvordan tilgjengelighet sikres ved 

utforming av detaljer på plankartet og/eller som bestemmelser. Universell utforming må kunne 

gjenfinnes i drøftingene i planens hovedmål, planbeskrivelse og bestemmelser. Det er særlig 

viktig at arealer som skal være avsatt for allmennheten, for eksempel leke- og oppholdsplasser, 
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parkeringsplasser og andre offentlige rom blir vurdert opp mot kriteriet om universell utforming. 

Dersom planene ikke er i tråd med dette, kan det gi grunnlag for innsigelse.  

Park og grøntområder  

Forslag til planprogram sier lite om bevaring og utvikling av grønnstruktur eller hvordan 

interessekonflikter knyttet til utbygginger og nedbygging av grøntarealer skal løses. Kommunen 

bør vurdere behovet for å inkludere dette i samfunnsdelen.  

Folkehelse/friluftsliv  

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomheter i 

kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 

gjennomføres i kommunal virksomhet. Derfor er det naturlig at folkehelse får en sentral plass i 

kommuneplanens samfunnsdel. Det er positivt at kommunen har fokus på folkehelse, og at dette 

er tenkt implementert i all kommunal planlegging.  

Kommunene har et ansvar for å fremme innbyggerne sin interesse for friluftsliv.  

Allemannsretten gir alle lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge, og er et gratis 

fellesgode og en viktig forutsetning for friluftsliv.  

Vannforvaltning  

1. juli 2016 godkjente Klima- og miljødepartementet (KLD) en regional vannforvaltningsplan for 

Finnmark. Jamfør vannforskriftens § 29 om vedtak av forvaltningsplaner skal planen legges til 

grunn for all kommunal virksomhet og planlegging. Plandokumentene er tilgjengelig fra 

Vannportalen1. 

 

I tillegg skal vannforskriftens § 12 vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller 

nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden 

forringes. KLD har utarbeidet en veileder for når og hvordan § 12 skal benyttes2.  

Informasjon om vannets miljøtilstand og miljømål er tilgjengelig fra Vann-Nett3, et kartbasert 

forvaltningsverktøy som skal gi grunnlaget for planlegging og gjennomføring av vanntiltak. Vann-

Nett skal være en kilde til informasjon om miljøtilstanden i bekker, elver, innsjøer og kystvann, 

og gjennom registrering av lokal data vil man etter hvert få et godt bilde av miljøtilstanden i og 

rundt vannforekomstene. På temasidene til Miljøkommune.no4 finnes det en instruksjonsvideo 

om hvordan man henter ut informasjon fra Vann-Nett.  

 

Kommunen har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, blant 

annet drikkevann, avløp, forurensning, landbruk, friluftsliv og arealbruk. Helhetlig vannforvaltning 

krever helhetlige løsninger også på kommunalt nivå. Med bakgrunn i dette er det ønskelig at 

Lebesby kommune ivaretar hensyn til vannmiljøet i sine kommunale planer og strategier. Det 

anbefales derfor at de ulike vanntema samordnes og integreres i det ordinære plansystemet i 

kommunen.  

 

                                                
1 http://www.vannportalen.no/vannregioner/finnmark/  
2 http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder-til-
vannforskriften--12---endelig.pdf 
3http://www.vann-nett.no/saksbehandler/ og http://vann-nett.no/portal/Default.aspx  
4 http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Vannforvaltning-og-vannforskriften/ 

http://www.vannportalen.no/vannregioner/finnmark/
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder-til-vannforskriften--12---endelig.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder-til-vannforskriften--12---endelig.pdf
http://www.vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/portal/Default.aspx
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Vannforvaltning-og-vannforskriften/
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Regionale føringer  

Det framgår av plan- og bygningslovens § 7-2 at kommuner i likhet med statlige og regionale 

organer «skal legge den regionale planstrategien til grunn for det videre planarbeidet i 

regionen».  

Regional planstrategi for Finnmark 2016-2019 ble vedtatt 8. juni 2016. Finnmark fylkeskommune 

gjør oppmerksom på at det i denne er kommet til to nye regionale strategier som skal utarbeides 

i løpet av inneværende fylkestingsperiode; Reiselivsnæringsstrategi for Finnmark 2020-2024 og 

Likestillings-, inkluderings- og mangfoldsstrategi for Finnmark 2020-2024. Den regionale 

planstrategien kan lastes ned på følgende nettsider: http://www.ffk.no/_f/i47ac8990-af1b-4445-

9668-596763cfbed9/Regional%20planstrategi%20for%20Finnmark%202016-2019.pdf. For 

andre planer og strategier, se våre nettsider: http://www.ffk.no/planveiledning/.  

Nasjonale forventninger  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt 12. juni 2015. Det 

følger av plan- og bygningslovens § 6-1 at de nasjonale forventningene skal følges opp i 

planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking. Dokumentet kan lastes 

ned fra følgende nettsider: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forv

entninger_bm_ny.pdf. Se også plan- og bygningslovens § 3-1 «Oppgaver og hensyn i 

planleggingen etter loven».  

Regionalt planforum  

Regionalt planforum følger av plan- og bygningslovens § 5-3 og gir kommuner og andre 

forslagsstillere muligheten til å presentere sine planer i en tidlig fase i planprosessene. Finnmark 

fylkeskommune har ved forespørsel ansvar for å arrangere regionalt planforum, og innkaller da 

relevante berørte parter, statsetater og nabokommuner til deltakelse. Lebesby kommune bør se 

på disse aktørene som ressurser og støttespillere gjennom hele planprosessen, men initiativ til 

medvirkning ligger hos kommunen selv.  

Formålet med regionalt planforum er at parter skal kunne diskutere og løse planutfordringer tidlig 

i planprosessene. Regionalt planforum skal legge opp til gjensidig informasjon og drøfting av 

diverse planspørsmål og ulike sektorinteresser. Fylkeskommunen anbefaler derfor Lebesby 

kommune om å bestille regionalt planforum så tidlig som mulig i planprosessen dersom dette er 

ønskelig. Det er også mulig å bestille planforum for samme plan mer enn en gang i løpet av 

planprosessen.  

Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle sak, har plikt til å delta 

i regionalt planforum. Aktuelle deltagere i tillegg til Finnmark fylkeskommune er:  

 Fylkesmannen i Finnmark  

 Finnmarkseiendommen  

 NAV 

 Fiskeridirektoratet  

 Statens vegvesen  

 Kystverket  

 Avinor  

 Mattilsynet  

http://www.ffk.no/_f/i47ac8990-af1b-4445-9668-596763cfbed9/Regional%20planstrategi%20for%20Finnmark%202016-2019.pdf
http://www.ffk.no/_f/i47ac8990-af1b-4445-9668-596763cfbed9/Regional%20planstrategi%20for%20Finnmark%202016-2019.pdf
http://www.ffk.no/planveiledning/
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
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 Statsbygg  

 NVE  

 Forsvarsbygg  

 Direktorat for mineralforvaltning  

 Sametinget  

 

Nærmere informasjon om planforumet finnes på Finnmark Fylkeskommunes nettsider: 

http://www.ffk.no/planveiledning/regionalt-planforum/ eller send en e-post til 

hans.anders.theisen@ffk.no eller annbjorg.lovik@ffk.no.  

 
 
 
 

Vadsø, 17. desember 2017 
 
 
 

Tore Gundersen 
plan- og kultursjef 

Stian Sørensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  

 

 

http://www.ffk.no/planveiledning/regionalt-planforum/
mailto:hans.anders.theisen@ffk.no
mailto:annbjorg.lovik@ffk.no
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Linker til aktuelle tema i samfunnsdelen: 

Planlegging etter plan- og bygningsloven:   

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/id1317/  

Folkehelseloven:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-90-l-20102011/id638503/  

 

Veileder til kommuneplanens samfunnsdel:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneplanprosessen-samfunnsdelen/id679401/ 

 

Veileder til kommuneplanens arealdel:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneplanens-arealdel/id676377/  

 

Folkehelse og kommuneplanlegging: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/45/Folkehelse-og-

kommuneplanlegging-moment-og-tipsliste-IS-0333.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelinga, Statens hus, 9815 VADSØ 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelinga, Statens hus, 9815 VADSØ 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/id1317/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-90-l-20102011/id638503/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneplanprosessen-samfunnsdelen/id679401/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneplanens-arealdel/id676377/
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/45/Folkehelse-og-kommuneplanlegging-moment-og-tipsliste-IS-0333.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/45/Folkehelse-og-kommuneplanlegging-moment-og-tipsliste-IS-0333.pdf

