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1.0 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 
Stig Harby ønsker å få utarbeidet en privat detaljreguleringsplan for sine to eiendommer 
Kjærringnes og Helligskog som ligger ved Basevuovdi langs elva Anárjohka. Bakgrunnen er 
at han ønsker å etablere en bolig på hver av de to tidligere samiske elvegårdseiendommene, 
samt forhindre at kulturlandskapet går tapt for ettertiden ved å iverksette tilhørende tiltak for 
gjenopptakelse av primærnæringer her. I denne forbindelsen skal det også legges til rette for 
tilhørende gårdsveier og en broforbindelse over Anárjohka til grenda Angeli på finsk side. På 
sikt er målet å skape eksistensgrunnlag for helårsbosetting på stedet. 
 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagstiller er Stig Harby. Plankonsulent er Arkitektbua as v/ landskapsarkitekt Per Anders 
Rundfloen og arealplanlegger Øivind Løken.  
 

1.3 Tidligere vedtak i saken 

Stig Harby har tidligere søkt om dispensasjon fra kommuneplanen for å bygge helårs 
fritidsbolig på sin eiendom. Sektormyndighetene ved Sametinget og Fylkesmannen satte da 
som krav at det må fremmes egen reguleringsplan for området.  

Karasjok kommune vedtok i brev datert 27.8.2014 å tillate oppdyrking av et areal på 13 dekar 
på eiendommene 28/3 og 28/5 som tidligere har vært dyrket.  

 

1.4 Forslag til reguleringsplan består av følgende dokumenter: 
- Planbeskrivelse, datert 14.09.2016 

- Reguleringsbestemmelser, datert 14.09.2016 

- Reguleringsplankart i M 1:2000, datert 14.09.2016 

Vedlegg: 

- Notat oppstartsmøte 

- Annonse i Ságat 

- Kulturminnerapport/befaringsrapport, Sametinget 

- Oppstartsvarsel 

- Planprogram, fastsatt 11.04.2016 

- Retningslinjer til reguleringsbestemmelser - Detaljregulering for Basevuovdi 
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1.5 Utbyggingsavtaler 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler knyttet til detaljreguleringen. 
 

1.6 Krav om konsekvensutredning 
Planforslaget avviker fra kommuneplanen for Karasjok og jf referat fra oppstartsmøte vil en 
her måtte kreve en konsekvensutredning etter forskrift om KU, vedlegg I og II. 
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2.0 Planprosessen 

2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 
Varsel om oppstart av detaljregulering ble annonsert i Ságat 7.7.2015. Oppstartsdokumenter 
og forslag til planprogram ble lagt ut på Arkitektbuas nettsider samme dag, samt at aktuelle 
grunneiere og interessenter ble tilskrevet. Frist for å komme med innspill til oppstartsvarsel 
og planprogram ble satt til 24.8.2015.  

Enkelte av høringsinstansene ba om utvidet frist, samt at det også ble klart underveis at flere 
aktører måtte høres i saken. Alle forespørsler om utvidet frist, samt pålegg om høring av 
ytterligere instanser har blitt tatt til følge. Alle innkomne innspill er redegjort for i pkt. 2.2. 
 

2.2 Innkomne innspill - oppstart 
Under er en oppsummering av hovedpunktene fra mottatte innspill til oppstartvarsel og 
planprogram. Innspillene er vedlagt i sin helhet.  
 
Sametinget, brev datert 6.8.2015 og 26.11.2015 

- Sametinget ber om at det i planleggingen tas hensyn til å sikre naturgrunnlaget for samisk 
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf § 3-2 i plan- og bygningsloven. Denne 
bestemmelsen utfyller i følge Sametinget lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt 
og er derfor også av betydning ved tolking av lovens øvrige bestemmelser. De opplyser 
videre at de etter loven er pålagt å bistå i planleggingen når den berører saker som berører 
ovennevnte områder og viser til egen planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk 
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

- Befaringen ble foretatt 2.9.2015 og det ble ikke gjort nye registreringer av automatisk 
fredete samiske kulturminner. Det vises imidlertid til boligen og høyskjåen på eiendommen 
28/9 som begge er automatisk fredet og at tunet og det øvrige kulturmiljøet/ 
kulturlandskapet som disse inngår i også i stor grad omfatter 28/3 og 28/5. Sametinget 
ønsker derfor at nye tiltak trekkes unna tunet rundt 28/9 for ikke å virke skjemmende for 
kulturmiljøet. 

- Sametinget mener de nye tiltakene med fjellstue, driftsbygning og de to fritidsboligene bør 
samles langs adkomstvegen med parkering. De er fornøyd med at utleiehyttene og 
gjestestue er plassert i god avstand til kulturmiljøet. 

- Sametinget skriver at de mener nye bygninger bør være lave og enkle i uttrykket og tilpasses 
terrenget/kulturlandskapet for ikke å virke dominerende i forhold til det øvrige 
bygningsmiljøet. Tiltakshaver anbefales å engasjere arkitekt til å utarbeide hustyper som kan 
innordne seg området. 

- De minner videre om den generelle aktsomhetsplikten og mener dette bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene. De foreslår følgende tekst:  
«...Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under arbeid 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…». 

- De minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge 
kml. § 4 annet ledd. Mange av disse kulturminnene er fortsatt ikke funnet og registrert av 
kulturminnevernet (f.eks. hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt 
ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, 
offerplasser etc.). Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller 
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sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
Kommentar: Innspillet tas til etterretning og med i det videre planarbeidet. 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 18.8.2015: 
- Fylkeskommunen konstaterer at planformålet forutsetter fremtidig utbygging og dermed 

blir i strid med overordnet arealplan. Fylkeskommunen er derfor fornøyd med kommunens 
vurdering i at planen faller inn under forskrift om konsekvensutredning, og ber om at 
virkningene av broforbindelse til Finland blir spesielt godt utredet. Det vises videre til KU-
forskriftens § 16 som omhandler planer som kan få vesentlige virkninger i en annen stat. 

- Det påpekes videre at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i 
kravene til det enkelte byggetiltak. Også hensynet til estetisk utforming av omgivelsene skal 
vektlegges. 

- Fylkeskommunen opplyser at det er særlig viktig at arealer som skal være avsatt for 
allmennheten, parkeringsplasser og andre offentlige rom blir vurdert opp mot kriteriet om 
universell utforming. Fylkeskommunen ser derfor positivt på at universell utforming skal 
legges til grunn for en eventuell gjenoppbygging av gjestestua til fjellstua og at dette skal 
sikres gjennom planbestemmelsene. De vil imidlertid minne om at universell utforming må 
innarbeides også for de planlagte utleiehyttene. 

- Fylkeskommunen viser til ønsket om å oppføre en ny fritidsbolig med helårsstandard på hver 
av eiendommene 28/3 og 28/5. Med tanke på ønsket om en mulig helårsbosetting vil 
fylkeskommunen anbefale kommunen å regulere disse til helårsboliger for å unngå 
helårs/permanent bosetting i fritidsboliger. 

- Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle området og 
har derfor ingen særskilte kulturminnefaglige merknader til reguleringsplanarbeidet. Det 
vises likevel til varslingsplikten etter kulturminnelovens § 8, annet ledd og bes om at dette 
tas inn i reguleringsbestemmelsene. 

- Når det gjelder kulturminnefaglig innspill for nyere tids minner og bygningsvern, så viser 
fylkeskommunen til tidligere uttalelser i forbindelse med tiltak i området. De har i disse 
henvist til Tromsø museums rapportserie TROMURA, naturvitenskap nr. 77, 1994: 41, hvor 
Basevuovdi i Anárjohka er gitt klassifisering 1: Spesielt verdifulle landskap. De har også 
tidligere kommet med innspill til planlagte bygninger og gitt innspill til utforming. 
Fylkeskommunen ser derfor positivt på at det i planprogrammet står at det gjennom 
planløsning og bestemmelser bør gis gode rammer for arkitektonisk og estetisk utforming, 
uttrykk og kvalitet. Herunder forholdet til eksisterende bebyggelse og landskap. 

- Det opplyses videre om at Sametinget også har uttalt seg tidligere i saken og 
Fylkeskommunen henviser til disse. De gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelse er 
gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune og at det skal hentes inn en egen uttalelse fra 
Sametinget 

- Fylkeskommunen mener det i planleggingen er viktig å se området som et helhetlig 
kulturlandskap, inkludert de bygningene som ligger på eiendommen 28/9. De er videre 
positive til tiltak som medfører at kulturlandskapet holdes i hevd og blir ivaretatt.  
 
Kommentar: Punktet om varslingsplikt etter kulturminneloven tas inn i bestemmelsene som 
foreslått. Fylkeskommunens anbefaling om regulering til helårsboliger innarbeides i 
planprogrammet.  Øvrige utredningstema som er nevnt tas til etterretning.  

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 31.8.2015: 
- Forutsetter at nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fastsatt i kgl. 

resolusjon 12.6.2015 blir fulgt opp i det videre planarbeidet. 
- Etter Fylkesmannens vurdering kan planarbeidet komme i konflikt med nasjonale eller 

viktige regionale hensyn da Basevuovdi er et prioritert kulturlandskap. Det vises videre til at 
det innenfor planområdet er registrert regionalt viktig slåttemark (verdi B) og at slåtteeng 
har status som sterkt truet naturtype (EN) i Norsk rødliste for naturtyper 2011. Slåttemark 
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har også status som utvalgt naturtype etter forskrift om utvalgte naturtyper. Hvilken 
betydning dette har følger av naturmangfoldloven §§ 53-56. Også veilederen til forskrift om 
utvalgte naturtyper vil kunne være til hjelp og FM fremhever følgende sitat fra veilederen:  
      ”Kommunen skal primært avklare forholdet til utvalgte naturtyper i rettslig bindende 
plan, jf. naturmangfoldloven § 53 fjerde ledd. … Ved beslutninger som berører en forekomst 
av utvalgt naturtype, skal det alltid tas særskilte hensyn til denne, slik at forringelse av 
naturtypens utbredelse og forekomstens økologiske tilstand unngås, jf. naturmangfoldlovens 
§ 53 andre ledd.” 

- Fylkesmannen bemerker at konsekvensutredningen (KU) skal ta utgangspunkt i foreliggende 
kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. De henviser også til to veiledere til KU-
forskriften. 

- Fylkesmannen påpeker at Norsk-finsk grensevassdragskommisjon må høres i saken, da 
planarbeidet berører Tanavassdraget. 

- Til punktet om bygging av broforbindelse over til Finland bemerkes at tiltaket berører varig 
verna vassdrag og nasjonalt laksevassdrag. Konsekvenser for natur- og vassdragsmiljøet i og 
langs vassdraget må av den grunn utredes. De gjør videre oppmerksom på at alle planer som 
skal behandles etter saksbehandlingsreglene i forskrift om konsekvensutredninger for planer 
etter plan- og bygningsloven, og som er lokalisert i kommuner med felles grense til annen 
stat, skal det i planprogrammet fremgå hvordan virkningene for annen start er vurdert, jf. 
veileder om vurderinger av vesentlige virkninger etter vedlegg III i forskriftene om 
konsekvensutredninger. Etter det Fylkesmannen kan se så står det ikke noe om dette i 
forslag til planprogram. De påpeker også at plasseringen av brua ikke fremgår av figur 5.1 
slik det er opplyst under punkt 5.5. 

- Konsekvensutredningen må gi svar på om det er realistisk å starte opp med jordbruksdrift i 
Basevuovdi. Basevuovdi er en gammel fjellstue som for lengst er ute av drift og 
eiendommene er ikke registret i landbruksregisteret som landbrukseiendom. 

- Fylkesmannen mener omfanget av nye inngrep/virksomhet må klargjøres i det videre 
arbeidet, og konsekvensene for reindriften utredes. Det opplyses at planområdet i dag er 
skjermet mot reinbeite på grunn av et sperregjerde i vestgrensa for planområdet, men at 
det er besluttet å bygge nytt grensegjerde mot Finland fra Angeli til Karigasniemi, og dette 
gjerdet vil gå på finsk side. Reinbeiting vil da kunne skje helt ned til elva – også i 
planområdet. Enhver ny virksomhet som medfører nye inngrep eller økt ferdsel i området, 
vil være til ulempe for reindriften. I utgangspunktet er det derfor etter Fylkesmannens syn 
ikke ønskelig med nye inngrep/virksomhet i området.    

- Fylkesmannen har i sitt innspill vedlagt to rapporter som de mener bør legges til grunn når 
konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø, samt naturens mangfold skal utredes. Disse 
er Alm et al. (1994) og Strann et al. (2006) som omhandler hhv Botaniske undersøkelser av 
kulturlandskap i Finnmark og Verdifulle naturtyper i Karasjok kommune. 

- I tillegg til ovennevnte momenter som går spesifikt på planprogrammet har Fylkesmannen 
også avgitt en del mer generelle innspill til reguleringsprosessen innenfor en rekke tema: 

- Estetikk - Estetisk kvalitet skal ligge som en grunnleggende premiss i all planlegging og 
FM ber kommunen stille krav i bestemmelsene som sikrer en god estetisk utforming av 
ny bebyggelse, jf. Pbl. § 12-7 nr. 1 og KLDs planveileder. 

- Grad av utnytting - må føres på planen eller fastsettes i bestemmelsene. Andre 
beregningsmåter enn de som er definert i byggteknisk forskrift kapittel 5 kan ikke 
benyttes. 

- Fritidsbebyggelse/helårsboliger - Helårsbosetting i fritidsboliger vil være i strid med plan, 
og Fylkesmannen anbefaler av den grunn kommunen å regulere disse til helårsboliger. 

- Varig verna vassdrag - store deler av planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet 
langs Tanavassdraget, som er varig verna vassdrag i verneplan 1. I følge Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag er myndighetene på alle nivåer og i alle sektorer 
forpliktet til å ta hensyn til verdiene i de verna vassdragene og Fylkesmannen mener 



DETALJREGULERING FOR BASEVUOVDI, Planid: 2021-201401, Karasjok kommune 
 

arkitektbua as dato 14.09.2016 side 11  

derfor at det i utgangspunktet ikke skal tillates nybygging i strandsonen. 
- Kulturlandskap - FM mener de områdene som ikke reguleres til bebyggelse og anlegg 

eller samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, bør reguleres til LNFR med hensynssone 
– hensyn (sosikode) 550, 560 eller 570 med bestemmelser. 

- Naturmangfoldloven - §§ 8-12 skal legges til grunn for kommunens beslutning i saken og 
FM minner om veileder T-1514. 

- ROS - FM minner om krav til risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget og viser til 
DSBs veileder ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging”. Det er viktig at risiko- og 
sårbarhetsanalysen tar høyde for framtidige klimaendringer som sannsynligvis vil gi 
havnivåstigning, flere stormer, mer nedbør, økt fare for flom og skred.  

- Tilbud om kvalitetssikring av plankart - Fylkesmannen viser til tilbud om kvalitetssikring 
av arealplankart oversendt kommunene 26. juli 2013. 

- Kart og bestemmelser forventes utformet i samsvar med gjeldende nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, samt gjeldende utvekslingsformat 
for SOSI Plan. 

-  Minner om at planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder:  
- Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf. § 5-1 i pbl. 
- Universell utforming av uteareal og bygninger 
- Tilrettelegging for alternative oppvarmingskilder og lav energibruk 
- Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget 
- Sikring av miljømessig forsvarlige løsninger for vann og avløp 
- Utbygging godt tilpasset landskapet jf. Den europeiske landskapskonvensjonen 
- Tilstrekkelige og egnede uteoppholdsareal for barn og unge, jf. T-2/08 
- Kartlegging og sikring mot støy, jf. T-1442 Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging 
- Fylkesmannen påpeker at et planforslag skal tildeles nasjonal arealplan-ID så tidlig som 

mulig i prosessen og senest når den tas under behandling i kommunen. Nasjonal arealplan-
ID for denne planen mangler kommunenummer. 
 

            Kommentar: Kartlegging av virkning for annen stat ved broforbindelse over Anárjohka ved 
Basevuovdi-Angeli utføres direkte med alle relevante finske sektormyndigheter i sammenheng 
med byggesaken for bro på finsk side som føres parallelt med denne planprosessen.   
Karasjok kommune godkjente i 2014 nydyrking på småbrukene Helligskog og Kjærringnes. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling var høringsinstans og overklaget ikke dette gyldige vedtaket 
da. Da nydyrkingen er gjennomført og landbruksdriften allerede er i gang på småbrukene 
Helligskog og Kjærringnes, er det ikke lenger hensiktsmessig å gjennomføre en 
konsekvensutredning av om det er realistisk å starte opp med en aktivitet som allerede er 
pågående. 
Småbrukene Helligskog og Kjærringnes er private eiendommer og innmark, det er derfor ikke 
riktig at disse inneholder noe reinbeiteområde. At aktivitet på eiendommene kan ha 
innvirkning på tilgrensende reinbeiteområder tas til etterretning og tas med i det videre 
planarbeidet. 
Gjengroing er den største trusselen mot gamle kulturlandskaper. Nydyrking/gjendyrking som 
allerede er utført på småbrukene Helligskog og Kjærringnes er derfor et meget viktig bidrag 
for å redde dette viktige kulturlandskapet for ettertiden. 
Fylkesmannens anbefaling om regulering til helårsboliger innarbeides i planprogrammet. 
Planforslaget vil bli utarbeidet i samsvar med gjeldende nasjonale standarder for arealplan og 
digitale kart.  
 

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 17.09.2015: 
- NVE viser til at Anárjohka er en del av det varig verna Tanavassdraget og at de i 

utgangspunktet mener at det ikke skal tillates nybygging i strandsonen av verna vassdrag. De 
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ser imidlertid at omsøkt område allerede er noe bebygd og at planlagte tiltak, bortsett fra 
bruforbindelsen, er søkt plassert i god avstand fra vassdraget. Verneverdiene ansees derfor 
ikke å bli vesentlig forringet av de planlagte tiltakene.  

- NVE ber om at kantsonen langs vassdraget skal opprettholdes og anbefaler at den reguleres 
til LNFR – særlige landskapshensyn. 

- De gjør oppmerksom på at tiltak i vassdrag, som i dette tilfellet etablering av ny bru, i 
utgangspunktet skal vurderes i henhold til vannressursloven. Når det som i dette tilfellet 
utarbeides reguleringsplan, kan vannressursloven § 20 (samordning av tillatelser) komme til 
anvendelse. Det forutsettes da at prosjektering og utførelse av brukonstruksjonen utføres av 
kvalifiserte foretak med relevant kompetanse på hydrologi og vassdragsmiljø. Dette med 
tanke på å ta hensyn til vassdragsmiljøet samt å håndtere isgang, flom, erosjon og 
masselagring.  

- NVE ber om å bli kontaktet i forbindelse med videre prosjektering av bruforbindelsen og 
forutsetter at forholdene omkring etablering av eventuell ny grenseovergang ivaretas av 
ansvarlige myndigheter. 
 
Kommentar: I prosjekteringen av broen er det med stor omhu tatt hensyn til 
vassdragsmiljøet ved at en har sørget for å ikke komme i berøring med isgang eller flom, 
steder med erosjon eller innvirkning på masselagring. Foruten husstander og 
gårdsbygninger, er det i Angeli i nærheten av den planlagte broen mange tekniske 
innretninger. Nærmeste nabo nedover elven er en nedlagt militærforlegning, bygda har 
helårsvei ikke langt unna, til Angeli går det en kraftledning, det er en stor 
kommunikasjonsmast rett utenfor Angeli, og det er også i umiddelbar nærhet av den 
planlagte broen strukket en strømledning over elven til Basevuovdi på norsk side. Den 
planlagte broen er m.a.o. allerede omkranset av mange betydelige tekniske innretninger. 
Broen og pilarene er planlagt plassert godt tilbaketrukket og på behørig avstand fra selve 
vassdraget og kommer ikke i direkte berøring med elven. Den eksisterende vegetasjonen 
langs elvekanten påvirkes ikke slik at innretningene på land knapt blir synlig fra elven.  

Norsk-finsk grensevassdragskommisjon, brev datert 07.10.2015: 
- Kommisjonen skal bidra til å bevare de enestående naturforholdene ved grensevassdragene 

og i deres omgivelser, samt med hensikt å trygge begge parters og især grensebefolkningens 
interesser i spørsmål som vedrører bruken av grensevassdragene. Kommisjonen er pålagt å 
avgi uttalelser i anliggender som berører grensevassdragene mellom Norge og Finland. 

- Kommisjonen påpeker at planområdet ligger langs varig verna vassdrag (Tanavassdraget) og 
nasjonal lakseelv (Anárjohka) og at tiltak som kan forringe eller ha påvirkning på vassdraget, 
vannkvaliteten, fiskeforholdene, vassdragsnaturen eller dets nedbørfelt bør unngås. 

- Konsekvenser for natur- og vassdragsmiljøet, samt konsekvensene i forbindelse med økt 
ferdsel og ressursutnyttelse må etter kommisjonens syn utredes. 

- Ny broforbindelse kan ha negativ innvirkning på vassdraget, fiskeforhold og vassdragsmiljøet 
generelt og konsekvenser av det planlagte tiltaket må utredes. 

- Når det gjelder ny planlagt grenseovergang forutsetter grensevassdragskommisjonen at 
dette ivaretas av begge lands ansvarlige myndigheter.  
 
Kommentar: I planleggingsfasen til detaljreguleringsplanen for Basevuovdi har 
forutsetningen hele tiden vært å skåne og unngå enhver negativ innvirkning på 
vassdragsmiljøet, være seg vannføring, vannkvalitet, fiskeforhold eller naturen generelt. 
Ingen del av brokonstruksjonen kommer i berøring med vannet og broen overholder de 
nødvendige høydeforskriftene for å tillate båtferdsel og fiske på elven under upåvirket som 
før. Bropilaren på norsk side er trukket godt inn fra elvekanten og vil bli dekket av 
vegetasjonen langs elvekanten og lite synlig fra elven. På finsk side er ingen bropilar over 
bakkenivå nødvendig eller synlig. Broen knytter to private eiendommer sammen og sikrer 
dermed ferdselen mellom disse året rundt. Det er ikke tiltenkt noen annen ferdsel utover den 
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til og fra eiendommene Kjærringnes-Helligskog og Kemi-Angeli. 
Tollregion Nord-Norge, brev datert 09.12.2015: 

- Har sett på saken og også tatt den opp med kollegene på finsk side. Så lenge det er snakk om 
en bro for gående, samt ATV/snøscooter for å frakte folk og utstyr mellom de to 
eiendommene på finsk og norsk side, samt at det ikke er noen tilknytning mellom Harbys 
private veg med fremtidig bro og det offentlige veinettet, så er dette helt i orden for både 
norske og finske tollmyndigheter.  

- Dette forutsetter selvsagt at det ikke medbringes varer over landegrensen utover tillatt 
kvote eller restriksjonsbelagte varer av noe slag. Hvis broen bygges ønsker de å bli orientert 
om eksakt posisjon for stedsvalget.  
 
Kommentar: Innspillet tas til etterretning. 
 

Gunnhild Meli og Alf Waaler, brev datert 23.08.2015: 
- Er hjemmelshavere til eiendommen 28/9 som er omsluttet av planområdet på alle kanter. 

Bemerker innledningsvis at de mener at frist for høring burde vært utsatt med minimum tre 
uker siden planprogrammet ble postlagt første dag i fellesferien. 

- Mener beskrivelsen av type fritidsbebyggelse i planprogrammet er upresis og at dette bør 
klargjøres. De mener at en helårs bebyggelse vil kunne medføre store kostnader for 
kommunen mtp sykehjelp, skole, barnehage, skoleskyss, kollektivtrafikk, post, 
søppelhåndtering og at det heller ikke er nærmiljøtilbud/butikk. For øvrig vises det til 
statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

- Meli og Waaler skriver at deler av bebyggelsen på 28/9 er fra tidlig på 1900-tallet og de 
mener nye bygg for tett inntil vil virke estetisk ødeleggende for den kulturhistorien tun og 
bygninger representerer. Det bes derfor om at eventuelle nye bygg trekkes minimum 100 
meter unna eiendomsgrensen. 

- Det påpekes at planlagt bro ikke vises på kartet i planprogrammet og etterspørres videre en 
presisering av om det er en gangbro som er planlagt eller om den også skal dimensjoneres 
for biler / landbruksredskaper/ -maskiner. De mener videre at ROS-analyse også må 
omhandle beredskap med blant annet tilgjengelighet for brann og sykebil. 

- Meli og Waaler skriver i sitt innspill at det ikke stemmer at reinen i utgangspunktet er 
forhindret fra å beite i planområdet, slik det står i planprogrammet. I følge dem brukes 
området som vinterbeite, oftest på senvinteren fordi området normalt sett er sikret mot 
store snømengder og nedising på midt- og senvinteren. Dette er i en periode da reinen er 
spesielt sårbar, og en utbygging med påfølgende økt trafikk i området vil etter de 
undertegnedes mening kunne få reinen til å trekke vekk fra skogene i Basevuovdi og til 
områder som er mindre heldig for reinen. De mener enhver økt trafikk i området vinterstid 
vil være til stor ulempe for reindrifta. 

- De mener et moderne jordbruk i planområdet vil ødelegge kulturlandskapet og ikke ta vare 
på det slik det antydes i planprogrammet. Dette blant annet fordi det kan medføre en 
nedpløying/ nedbeiting av såra/ truede arter. 

- Dersom utbyggingen blir noe av regner de det som sannsynlig at barn og unge vil vokse opp i 
området eller oppholde seg der i store deler av året og de mener derfor at 
oppvekstsvilkårene for barn og unge bør konsekvensutredes. 

- Meli og Waaler har flere innspill knyttet til kartgrunnlaget i området: 
- Planens avgrensning mot 28/9 har tatt utgangspunkt i et eiendomskart som ikke 
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stemmer overens med eiendommenes faktiske grenser. De skriver at tiltakshaver er gjort 
kjent med dette allerede i 2009, men at han da motsatte seg at de feilaktige grensene i 
matrikkelen ble endret. En planavgrensning mot Meli/Waalers eiendom skal ta 
utgangspunkt i deres faktiske eiendomsgrenser og ikke grensene fra matrikkelkartet. De 
opplyser at de for egen del er i ferd med å rekvirere sak for jordskifteretten for å få 
juridisk fastsatt sine grenser mot 28/3 og 28/5. 

- De mener videre at planens avgrensning mot eiendommen 28/1 er feil i det sydvestlige 
hjørnet fordi grensesteinene ligger rundt 30 meter lenger sørøst enn det som er antydet i 
matrikkelkartet. Siden grensen mot vest er i et område hvor det er planlagt mye 
utbygging vil de anmode om at yttergrensen til 28/3 og 28/5 blir målt opp. 

- Det opplyses i innspillet at det offentlige kartgrunnlaget i området er av dårlig kvalitet 
med 10 meters ekvidistanse. Når det planlegges så stor utbygging bør tiltakshaver etter 
deres mening besørge detaljert kartlegging for å ha et best mulig grunnkart både til 
planarbeidet og den videre utbyggingen. Det henvises til kart- og planforskriftens § 6 
hvor det fremgår at kommunen kan stille krav om detaljert kartlegging. 

- Meli og Waaler oppsummerer med at de vurderer området som uegnet for fritidsbebyggelse 
utover det som allerede er. De anser også den samfunnsøkonomiske gevinsten ved en 
utbygging å være fullstendig fraværende tatt i betraktning de ulempene utbyggingen vil 
medføre og vil derfor fraråde en utbygging av området. 

 
Kommentar: Det er per dags dato ikke vedtatt norsk politikk at hele befolkningen skal bo 
i byer og tettsteder, tvert i mot ønsker man at hele landet befolkes – også av 
sikkerhetspolitiske årsaker. Det kan vel knapt nok tenkes et mere barnevennlig 
oppvekstmiljø, midt i naturen med et ubegrenset friluftslivstilbud i et spennende 
flerkulturelt samisk-finsk-norsk miljø - som jo er det som gjør Finnmark til det det er i et 
nøtteskall. Basevuovdi er en gammel fjellstue og det ligger i sakens natur at disse 
helårsbosetningene ikke befinner seg midt inne i tettbygde strøk. Hele hensikten med 
fjellstuene er jo nettopp at de skal tilby reisende ly og overnattingsmuligheter mellom 
tettbygde strøk. I Karasjok har man også fortsatt andre fjellstuer i drift uten helårsvei, 
ved Mollesjohka og Ravnastua. Med andre ord er ikke dette noe enestående i Karasjok 
kommune.  
Småbrukene Helligskog og Kjærringnes ligger rett ved elven og har tilgang til ubegrenset 
mengder vann ved en mulig brann. Med en broforbindelse over Anárjohka til bygda 
Angeli med helårsvei på finsk side direkte til Karigasniemi og Ivalo, med tilgang til 
kollektivtrafikk, brannvesen, sykehus og storflyplass med direkte forbindelser til 
Helsingfors og andre byer vil Basevuovdi faktisk ha en beredskapssituasjon som er bedre 
enn i Karasjok tettsted. 
Man ser ikke bort i fra en fremtidig samordning av post og søppelhåndtering med 
gården «Kemi» i Angeli i Inari kommune som også tilhører tiltakshaveren. Dette vil være 
naturlig da den samiske elvebygda Angeli-Basevuovdi historisk alltid har vært kun en 
bygd med gårder på begge sider av elven. Det er per i dag allerede en samordning mht til 
strømforsyningen hvor linjen er strukket over fra Finland og også telefonnettet er finsk. 
Tiltakshaver anser det også som positivt med en mulig fremtidig samordning av 
barnehage og skoletilbud med Angeli, da jo finsk skolevesen ansees for å være den beste 
i hele verden. 
Reguleringsplanen vil utarbeides iht plan- og bygningsloven som ikke inneholder noen 
krav om at bygg skal ha an avstand på 100 meter i fra naboens eiendomsgrense. Dette 
kravet er det derfor ingen lovhjemmel for.  Det vil også være urimelig i forhold til at det 
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helt umuliggjør en fornuftig utnyttelse av småbrukene Helligskog og Kjærringnes og 
muligheten for å kunne ta vare på disse og det verdifulle kulturlandskapet gjennom 
fremtidig bosetning, drift og aktivitet. 
Med en bro over elven Anárjohka vil trafikken til og fra småbrukene Helligskog og 
Kjærringnes kunne gå på finsk side etter den mye bedre helårsveien fra Grensen-
Karigasniemi-Angeli. Det vil med andre ord medføre redusert trafikk på norsk side av 
Anárjohkdalen på vinterstid med de positive konsekvenser dette vil ha for reindriften her. 
Småbrukene Helligskog og Kjærringnes er for øvrig private eiendom og innmark og 
planområdet inneholder derfor heller ikke reinbeiteområde. 
Når det gjelder innvirkningen gjenopptakelse av jordbruksdrift vil ha på 
kulturlandskapet, så er disse vurderingene allerede gjort i kommunens behandling av 
tiltakshavers søknad om dette. Tillatelse er gitt, nydyrkingen er gjennomført og 
landbruksdriften er allerede i gang igjen på småbrukene Helligskog og Kjærringnes. 
Eiendom 28/9 grenser langs hele eiendomsgrensen mot planområdet med akkurat de 
samme formålsbestemmelsene, uavhengig av evt. forandringer i matrikkelkartet mellom 
28/3 og 28/5. En mulig rekvirering av sak for jordskifteretten fra Meli/Waaler for å 
definere grensene til sin egen eiendom 28/9 endrer ikke på det faktum at eiendom 28/9 
uansett grenser langs hele eiendomsgrensen mot planområdet. Det finnes ingen 
uoverensstemmelser mht eiendomsgrenser mellom Finnmarkseiendommen 28/1 og 
eiendommen Helligskog 28/5.  

 

2.3 Kommunestyrets vedtak om planprogrammet 
Karasjok kommunestyre behandlet og vedtok planprogrammet for Basevuovdi under sak 
16/14 den 11.4.2016. 
 

2.4 Innkomne innspill - offentlig ettersyn 
Under er en oppsummering av hovedpunktene fra mottatte innspill til planforslaget som ble 
lagt ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i møte i hovedutvalg for miljø, plan og 
utvikling i Karasjok kommune 07.11.2016. Innspillene er vedlagt i sin helhet. 

Sametinget, brev datert 6.12.2016: 
- Sametinget er fornøyd med at deres tidligere innspill er innarbeidet i planen, og har ingen 

merknader til planforslaget. 
- Gjør oppmerksom på at uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 

Finnmark fylkeskommune. 
 
Kommentar: Innspillet tas til etterretning. 

Statens vegvesen, brev datert 12.12.2016: 
- Vegvesenet konstaterer at planforslaget ikke berører riks- eller fylkesveg. Det berører heller 

ikke Vegvesenets sektoransvar og de har derfor ingen merknader. 
 
Kommentar: Innspillet tas til etterretning. 
 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 13.12.2016: 
- Fylkeskommunen er fornøyd med at aktsomhetsplikten vedrørende kulturminner, samt 
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deres øvrige innspill er ivaretatt. 
- De gjør oppmerksom på at egen uttalelse skal innhentes fra Sametinget, avd. for miljø, areal 

og kulturminner Finnmark. 
 
Kommentar: Innspillet tas til etterretning. 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 19.12.2016: 

- NVE viser til at Anárjohka er en del av det varig verna Tanavassdraget og at de i 
utgangspunktet mener at det ikke skal tillates nybygging i strandsonen av verna vassdrag. De 
konstaterer imidlertid at området allerede er noe bebygd og at planlagte tiltak, bortsett fra 
bruforbindelsen, er søkt plassert i god avstand fra vassdraget. Verneverdiene ansees derfor 
ikke å bli vesentlig forringet av de planlagte tiltakene.  

- Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med 
hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. Vassdragsnaturen er i tillegg viktig i 
friluftssammenheng. NVE synes derfor det er positivt at kantsonen langs vassdraget er søkt 
opprettholdt og regulert til LNFR - særlige landskapshensyn. 

- De gjør oppmerksom på at tiltak i vassdrag, som i dette tilfellet etablering av ny bru, i 
utgangspunktet skal vurderes i henhold til vannressursloven. Når det som i dette tilfellet 
utarbeides reguleringsplan, kommer vannressursloven § 20 (samordning av tillatelser) til 
anvendelse. Det er viktig at prosjektering og utførelse av brukonstruksjonen utføres av 
kvalifiserte foretak med relevant kompetanse på hydrologi og vassdragsmiljø. Dette med 
tanke på å ta hensyn til vassdragsmiljøet samt å håndtere isgang, flom, erosjon og 
masselagring. Det foreligger vurderinger og skisser for brukonstruksjonen, og NVE mener 
dette er tilfredsstillende i denne fasen av planarbeidet. 

- NVE ber om å bli kontaktet i forbindelse med byggesaksbehandlingen av brua og forutsetter 
at forholdene omkring etablering av eventuell ny grenseovergang ivaretas av ansvarlige 
myndigheter. 

- NVE har ikke ytterligere merknader til reguleringsplan for Basevuovdi. 
 
Kommentar: Også Fylkesmannen ber i sitt innspill om at en kantsone mot elva reguleres til 
LNFR - særlige landskapshensyn. Dette er derfor tatt inn i revidert planforslag. Innspillet for 
øvrig tas til etterretning. 

 
Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 6.1.2016 og 13.1.2016: 

- Fylkesmannen (FM) vil minne om Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- 
og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 
bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god 
steds- og byutvikling. FM mener det må vektlegges at spredt bebyggelse på sikt kan bli 
kostbart for kommunen, bla. mtp. behov for skoleskyss /annen offentlig transport og at alle 
hjemmebaserte tjenester (helse/omsorg, renovasjon etc.) blir dyrere. 

- FM viser til at ny boligbygging utenfor kommunesentra bare bør tillates når den kan: 
    Styrke eksist. bygder/bosteder 
    Bedre utnyttelsen av eksist. infrastruktur, herunder også skoler, barnehager og lokalt 
næringsliv 
    Gi gode trafikksikkerhetsløsninger 
    Gi gode og sikre oppvekstforhold for barn, herunder mulighet for uorganisert kontakt med 
andre barn i fritiden  

- Kommunen ga Harby tillatelse til å nydyrke 13 dekar i 2015. FM viser til sitt innspill til 
oppstart av planarbeidet hvor de uttalte at: «Konsekvensutredningen må gi svar på om det 
er realistisk å starte opp med jordbruksdrift i Basebuovdi». FM kan ikke se at 
planbeskrivelsen gir svar på dette. 
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- FM viser til lovkommentaren til plandelen av plan og bygningsloven og refererer fra denne 
mhp hva som defineres som gårdstilknyttet næringsvirksomhet og at fradeling av grunn til 
slik virksomhet vil falle utenom definisjonen og betinge bruksendring. Etter FMs vurdering 
må områder for oppføring av utleiehytter reguleres til områder for bebyggelse og anlegg – 
fritids- og turistformål.  

- Viser til pbl § 4-2 og at planbeskrivelsen skal være et grunnlag for medvirkning, 
beslutningstaking og for tolking av vedtatt plan. Det er derfor viktig at den gir en nøyaktig og 
god framstilling av planforslaget, og hvordan det endrer planområdet og påvirker 
omgivelsene. FM mener den framlagte planbeskrivelsen er mangelfull da den ikke beskriver 
virkninger av planforslaget. 

- FM hevder videre at planarbeidet ikke er konsekvensutredet i tråd med gjeldende regelverk 
(KU-forskriften og KLD og KMDs veileder «Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og 
databaser for innlegging av data – oversikt pr. 8. juli 2015»). 

- Det vises også til KU-forskriftens § 8, 2. ledd som beskriver at «…Relevante 
bakgrunnsdokumenter og fagrapporter skal være tilgjengelig hos ansvarlig myndighet og 
forslagsstiller. Planforslag med konsekvensutredning og eventuelle bakgrunnsdokumenter og 
fagrapporter skal gjøres tilgjengelig på internett...». FM skriver at de ikke har mottatt noen 
fagrapporter ifm høringen og at de heller ikke kan se at slike er tilgjengeliggjort på 
kommunens hjemmeside. 

- Ansvarlig myndighet skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for 
tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon om bestemte forhold, jf. forskriftens § 9. 
Det er innenfor planområdets grenser registrert punktforekomst av artene urskogshvitkjuke 
(sterkt truet) og solkjuke (sårbar), noe som etter FMs syn indikerer at skogen innenfor 
planområdet har store naturverdier. Basevuovdi er også et prioritert kulturlandskap. 
Innenfor planområdet er det registrert regionalt viktig slåttemark (verdi B). Slåtteeng har 
status som sterkt truet naturtype (EN) i Norsk rødliste for naturtyper 2011. Slåtteenga er nå 
nydyrket etter tillatelse fra Karasjok kommune. Konsekvensutredningen gir ikke svar på om 
Basevuovdi fortsatt skal ha status som prioritert kulturlandskap. FM ber ut fra dette om at 
kommunen stiller krav om tilleggsutredning for temaene «naturens mangfold» og 
«kulturminner og kulturmiljø». Konsekvensutredningen må utarbeides i tråd med gjeldende 
regelverk. 

- FM opplyser at informasjon ikke skal tas inn i bestemmelser til arealplaner og anbefaler av 
den grunn at enkelte tekstdeler i reguleringsbestemmelsene tas ut og eventuelt flyttes til 
retningslinjer til bestemmelsene. Dette gjelder bla. informasjon om gjeldende lover og 
forskrifter, elforsyning, hvilke tiltak som er tillatt i LNFR-områder, samt bestemmelser rundt 
oppføring av bro (bestemmelsesområde #1) som FM mener bør tas ut av bestemmelsene og 
flyttes til retningslinjer til bestemmelsene. FM mener også at det til bestemmelsesområdet 
må tas inn en bestemmelse som sikrer at vannstrengen ikke berøres av brubyggingen.  

- Følgende tekst foreslås tatt inn som retningslinjer til § 5:  
«Nybygging og ombygging av landbruksveier kan ikke iverksettes uten skriftlig tillatelse fra 
kommunen, jf. forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, kap. 2.»  
«All hogst skal ta hensyn til skogens framtidige produksjon og forynging, samtidig som det 
skal tas hensyn til miljøverdiene, jf. skogbruksloven § 8. Plikten til å ta miljøhensyn er 
hjemlet i forskrift om bærekraftig skogbruk.» 

- Til øvrige bestemmelser har FM bedt om at teksten «…og ikke raseres unødvendig» tas ut av 
§ 1.3.1, da bestemmelsen gir inntrykk av at det åpnes for at naturområder kan raseres, bare 
de ikke «raseres unødvendig». FM ber også om at parkeringsplasser (SOSIkode 2080) 
reguleres inn i plankartet og at det må fremgå av bestemmelsene om parkeringsplassene 
skal være offentlige eller private. Sistnevnte må også fremgå for regulerte veger. 

- FM skriver at kantsoner generelt har høy verdi for landskap og biologisk mangfold og at 
kantvegetasjon langs elvestrenger her står i en særstilling. Derfor er det viktig å 
opprettholde et belte med kratt og vegetasjon langs elvestrengen. Det vises her også til 
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vannressursloven § 11 som pålegger at slike belter skal opprettholdes. FM ber om at det 
opprettholdes en urørt randsone på minimum 30 meter langs vassdraget, og at randsonen 
reguleres til LNFR-særlige landskapshensyn.  

- Etter FMs syn har planforslaget klare mangler og de anbefaler kommunen å ta opp de 
omtalte momentene til ny vurdering, samt vurdere om planen etter dette bør legges ut til 
nytt ettersyn. FM ber om å bli orientert kommunens vedtak i saken. 

- Avslutningsvis anbefaler FM kommunen å sende ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til 
Kartverket Vadsø for en teknisk kontroll av planen for å sikre at den er i tråd med kravene til 
framstilling som følger av kart- og planforskriften når planen legges ut til ettersyn. Kravene i 
forskriften er utdypet i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 
(NPAD). 

- I tilleggsuttalelse datert 13.01.17 vises det til artskart på artsdatabanken.no. Disse viser at 
det i planområdets sørlige deler er gjort funn av de truede artene solkjuke og 
finnmarksfrøstjerne. Finnmark har mellom annet et nasjonalt ansvar for å ivareta arten 
solkjuke og FM ber om at det avgrenses ei hensynssone rundt funnstedene for begge artene 
slik at ikke deres livsmiljø ødelegges. De foreslår følgende bestemmelse: ”Innenfor 
hensynssona er tekniske inngrep og hogst ikke tillatt”. Foreslått radius på hensynssone er 
50-70 m fra funnene av solkjuke og finnmarksfrøstjerne.  
 

            Kommentar: Historikken i denne saken er at Karasjok kommune i 2010 vedtok at Harby fikk 
dispensasjon til å bygge en helårs fritidsbolig på sin eiendom «Helligskog» (28/5). 
Fylkesmannen i Finnmark omgjorde deretter dette vedtaket og forlangte at en 
detaljreguleringsplan måtte utarbeides først. Dette arbeidet ble startet opp i 2014. I sitt 
innspill til oppstartsvarsel og planprogram til detaljreguleringsplanen for Basevuovdi i 2015 
anbefalte FM at planområdet blir regulert til helårsboliger, istedenfor fritidsboliger med 
helårs-standard som opprinnelig var planlagt da. Dette innspillet ble tatt til følge og integrert i 
detaljreguleringsplanen for Basevuovdi som ble lagt ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs 
behandling i Karasjok kommune i 2016. Fylkesmannen oppfordrer nå i det offentlige 
ettersynet Karasjok kommune om å vurdere om de i det hele tatt skal tillate helårsboligsetting 
her. De tradisjonelle samiske elvegårdene Helligskog og Kjærringness har utgjort et etablert 
boligområde som en integrert «bydel» av elvebygda Angeli midt imot på finsk side av grensen 
siden 1880-tallet. Dette er med andre ord blant de eldste boligområdene i Karasjok kommune, 
og kan derfor på ingen måte sammenlignes med eller forstås som en etablering av et nytt 
boligområde. Spredt bosetning er forøvrig ikke noe uvanlig i Karasjok kommune, og det ligger 
også i sakens natur at fjellstuegårdene som utgjør en viktig del av Karasjoks historie ikke kan 
være samlet på kirkestedet. Utgangspunktet er fortsatt at Harby ønsker å bygge en 
fritidsbolig på hver av eiendommene, men med helårs standard, slik at man på sikt kan ha 
mulighet til å bo og ha aktivitet på gårdene til alle årstider. 
FM hevder i sin høringsuttalelse datert 06.01.2017 at det ikke drives tradisjonell landbruksdrift 
på eiendommene Helligskog og Kjærringness i dag. Dette er ikke riktig, da jordene på disse 
elvegårdene ble nydyrket allerede i 2015, noe FM selv medgir senere i samme 
høringsuttalelse. Grasproduksjon er den mest tradisjonelle typen landbruksdrift som man 
historisk har hatt og fortsatt har i Finnmark i dag. Hele årsproduksjonen av rundballer på 
Helligskog og Kjærringness selges i dag til reindriften rundt Basevuovdi, noe som andre hel- og 
deltids jordbrukere som driver tradisjonelt landbruk ellers i fylket også gjør. Da jordene på 
Helligskog og Kjærringness som ble gjendyrket i 2015 allerede er i full landbruksdrift, synes det 
ikke hensiktsmessig å skulle konsekvensutrede om det er realistisk å starte opp med en 
landbruksdrift som ble startet for 2 år siden. Disse vurderingene må anses å ha vært en del av 
kommunens saksbehandling i forkant av vedtaket om tillatelse til gjendyrking. Helligskog og 
Kjærringness er gamle fjellstuegårder og historisk utgjorde fjellstuedriften en vesentlig del av 
eksistensgrunnlaget og det ordinære ressursgrunnlaget til disse tradisjonelle samiske 
elvegårdene.  
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Den tradisjonelle jordbruksdriften var i tillegg hovedsakelig for selvberging, ikke for monetære 
inntekter slik som fjellstuedriften var. Begge delene var viktige og integrerte deler av det 
ordinære ressursgrunnlaget til fjellstuegårdene som i det hele tatt gjorde det mulig for den 
faste bosetningen å eksistere øverst i Anárjohkdalen. Fjellstuedrift er derfor her som ordinært 
ressursgrunnlag å regne. Samtidig er det også mulig å tolke lovkommentaren til plan og 
bygningsloven, samt veileder T-1443 (Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss) dithen at 
FMs anbefaling om å regulere områdene for oppføring av utleiehytter til bebyggelse og anlegg 
– fritids og turistformål vil være mest riktig. Spesielt lovkommentarens beskrivelse av hvordan 
pbl § 11-7, annet ledd nr. 5 bokstav a skal forstås gir støtte for FMs anbefaling. Her står det at 
«…Dersom virksomheten utvikles slik at den klart endres fra karakter av landbruk til karakter 
av f.eks. reiseliv, vil dette også betinge bruksendring…». Dersom alle de 12 utleiehyttene skulle 
bli bygd, i tillegg til ny fjellstue, vil man kunne argumentere for at dette er en slik utvikling som 
beskrevet i sitatet over. Det er derfor foretatt en revisjon av plankartet hvor et areal rundt de 
planlagte hyttene er avsatt til Fritids og turistformål. 
Vi registrerer at FM mener både planbeskrivelse og konsekvensutredning (KU) er mangelfull. 
Planbeskrivelsen vurderes mangelfull da den ikke beskriver virkninger av planforslaget og KU 
er etter FMs syn ikke utarbeidet i tråd med gjeldende regelverk. Planbeskrivelsen for 
detaljreguleringen for Basevuovdi er for en plan av denne størrelsesorden sjeldent detaljert 
med hensyn til virkninger av planforslaget. I kap. 5 beskrives grundig de ulike tiltakene i 
planen og KU i kap. 7 (kap. 6 i forslaget som var på offentlig ettersyn) vurderer konsekvensene 
av disse. Oppsummeringen i tabellform i kap. 7.15, samt vurderingene av planens virkninger 
ift naturmangfoldloven i kap. 7.5 gir således et godt bilde av vurderte konsekvenser. Det er 
likevel tatt inn et nytt kapittel som ytterligere beskriver virkninger av planen som svar på FMs 
henstilling (nåværende kap. 6).  
FM viser til Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
veileder "Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data - 
oversikt pr. 8. juli 2015" hvor gis det en oversikt over hva som anses som anerkjent metodikk 
ved konsekvensutredninger. Kommunen og plankonsulenten er godt kjent med både denne og 
Vegvesenets Håndbok V712, som skal brukes for å vurdere konsekvens for bla. kulturlandskap 
og naturmangfold (jf. nevnte veileder). I håndbokas kap. 6 gjennomgås metoden for å vurdere 
konsekvenser for ikke-prissatte temaer. Her står det også å lese at «…Omfanget av 
utredningene vil variere etter type område og plannivå…» og «…Det må i hvert enkelt 
prosjekt vurderes hva som er tilstrekkelig kunnskapsnivå for å sikre et godt nok 
beslutningsgrunnlag…». Det foreligger et solid beslutningsgrunnlag for planmyndighetene for 
de tradisjonelle samiske fjellstuegårdene Helligskog og Kjærringness etter en rekke befaringer 
og studier av natur og kulturmiljø i og i nærheten av området. Det er av den grunn ikke 
forholdsmessig og heller ikke å forvente at ytterligere innsamling av informasjon om 
«naturens mangfold» og «kulturminner og kulturmiljø» vil kunne bringe ytterligere kunnskap 
enn det som allerede foreligger for Basevuovdi etter både nevnte undersøkelser og flere 
omganger med innspill og studier fra relevante fagmyndigheter i forbindelse med 
planarbeidet. Vi antar derfor at FM sikter til detaljeringsnivået av konsekvensutredningen når 
det gjelder beskrivelse av metodikken hvor håndboka skisserer en arbeidsrekkefølge i fastsatte 
trinn for hvordan man vanligvis utfører analysen. Håndboka sier som nevnt at omfang vil 
variere etter type område og plannivå. Vi er av den oppfatning at nødvendig kunnskap om 
nåsituasjonen, beskrivelse av planlagte tiltak, samt vurdering av evt. konsekvenser er godt 
innenfor hovedrammene som gis i Håndbok V712.  Oppsettet i planforslaget er imidlertid ikke 
helt identisk med håndboka. De ulike trinnene er bakt inn i tekstdeler under hvert 
utredningstema for å forenkle noe. Dette basert på planens størrelse og omfang. 
Som det fremgår av planbeskrivelsen vil det først og fremst være punktobservasjonene av 
truede og sårbare arter, med andre ord potensielle leveområder for disse, samt områdets 
verdi som kulturlandskap som vil kunne påvirkes. Innenfor et område på 5000 km² utmark mot 
grensen til Finland, er de 0,14 km² «store» elvegårdene Helligskog og Kjærringness ved 
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Basevuovdi det eneste kulturlandskapet som i dag holdes i hevd mellom Maridalen nederst i 
Anárjohkdalen og Šihččajávri fjellstue i Kautokeino kommune. Dette gjør kulturlandskapet i 
Basevuovdi til noe helt unikt som man må ta vare på og holde i hevd. Med hensyn til bruk og 
vern synes det derfor fornuftig at det unike kulturlandskapet, som innmarka på Helligskog og 
Kjærringness ved Basevuovdi utgjør, må ha prioritet foran natur som er mer avhengig av vern 
i form av «ikke bruk». Det er mikroskopisk lite kulturlandskap og innmark i denne delen av 
landet - men enorme områder med utmark og mer villmarkspreget natur rundt flekkene med 
innmark og bebyggelse. Det er derfor i planforslaget i valget mellom to verneformål valgt å 
prioritere vern av kulturlandskapet. Dette gjøres ved å holde kulturlandskapet i hevd. 
Naturvern i form av fredning og opphør av bruk som igjen fører til gjengroing er en av de 
største truslene mot kulturlandskapsvern. Hensikten er kanskje god, men virkningen blir helt 
feil. 
FM anbefaler i en tilleggsuttalelse hensynsoner på 50-70 meter rundt punktene hvor solkjuke 
og finnmarksfrøstjerne er registrert på Helligskog for 7-9 år siden. Observasjonspunktene og 
en eventuell hensynssone vil gå på tvers av den eneste farbare gårdsveien til det innerste 
jordet på eiendommene. Hvis denne allerede eksisterende gårdsvegen ikke skal kunne ligge 
her, vil ikke innmarken til elvegården Helligskog være drivbar og det vil bli vanskelig å ta vare 
på kulturlandskapet med dagens maskinelle metoder. Dette vil være en urimelig ubalanse 
mellom bruk og vern på privat innmark. Den største trusselen mot bevaring av 
kulturlandskapet er gjengroing, og det kan oppfattes som om det er det FM her i realiteten 
krever.  
I forbindelse med kommunens vedtak om tillatelse til gjendyrking har Harby i kontakt med 
landbrukskontoret fått råd og informasjon om at kommunen er innforstått med at tillatelsen 
også betyr at man må få tilgang til jordene med maskiner og utstyr. Entreprenøren som har 
stått for gjendyrkingen har gjort tilpasninger langs veitraséen for å få den farbar med 
nødvendig utstyr. Derfor er vegformålet i planforslaget lagt i samme trasé for å utnytte de 
grepene som allerede er gjort. Det vil bli en vurdering opp mot landbruksveiforskriften 
hvorvidt nybygging og ombygging av landbruksveg er søknadspliktig. Det synes derfor 
fornuftig å ta inn FMs foreslåtte tekst som retningslinje til planbestemmelsenes § 5: 
«…Nybygging og ombygging av landbruksveier kan ikke iverksettes uten skriftlig tillatelse fra 
kommunen, jf. forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, kap. 2…». 
Ytterligere utbedring og utvidelse av veitraséen for å kunne benytte firehjuling fram til brua vil 
derfor være naturlig å omsøke jf. bestemmelsen over.  
I vurderingen vedrørende opprettelse av hensynssone rundt punktene hvor de ovennevnte 
truede artene er registrert er det også relevant å ta med i betraktningen hvilke leveområder 
og -miljø disse artene krever. Solkjuke og urskogshvitkjuke er omtalt under kapitlet om 
vedboende sopp i FMs egen rapport fra 2010, « Naturverdier i skog utenfor Øvre Anárjohka 
nasjonalpark». Her står det å lese at «…Artsmangfoldet i utredningsområdet er intakt, det vil 
si at man har funnet de fleste artene man kan forvente å finne i gammel furuskog som er lite 
påvirka av hogst. Unntaket var krittkjuke. Høy kontinuitet i forskjellige kvaliteter av død ved, 
jevnt over mye død ved i alle nedbrytningsstadier inkludert grove lægre, mye stående død 
ved samt variert død ved strukturer (soleksponert, tørr/fuktig, saktevoksende trær, grove 
lægre, gaddlæger), gjør at området er ett av de aller rikeste områdene i Norge for slike arter 
knyttet til furu. En rekke sjeldne og til dels svært sjeldne arter ble funnet. ”Ekstremartene” 
tilknyttet urskog eller urskogsnær furuskog er først og fremst urskogshvitkjuke, 
taigahvitkjuke, langkjuke og krittkjuke (Antrodia crassa)…». Videre står det «…Solkjuke er 
også en krevende art som i hovedsak ser ut til å foretrekke tørr furuskog med et baserikt 
jordsmonn (som sandfuruskoger)…». Finnmarksfrøstjerne vokser i følge Artsdatabanken «…i 
flommark og flommarkskog, delvis også i annen næringsrik skog og i gamle beiter.…».  
Kobler man informasjonen om disse artenes krav til leveområder opp mot arealene i og rundt 
planområdet, synes det klart (særlig for soppartene) at deres tilstedeværelse i planområdet 
først og fremst er et resultat av at det er store tilgrensende områder med store mengder død 
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furuved i ulike nedbrytningsklasser. Ved å prioritere fortsatt bruk for å ta vare på 
kulturlandskapet innenfor planområdet som i det store bildet utgjør lite areal, vil man derfor 
ikke rokke ved hovedleveområdet for disse artene, nemlig store områder med gammel 
furuskog. Det er noe furuskog innenfor planområdet, men ut mot elva tar bjørka over. Det er 
derfor ikke valgt å opprette så store hensynssoner rundt de nevnte artsobservasjonene som 
FM har foreslått. Det er opprettet en sone på 15 meter rundt de aktuelle 
observasjonspunktene, samt at man har valgt å ta inn FMs anbefalte tekst om hensyntagen 
ved hogst som retningslinje til bestemmelsene: «…All hogst skal ta hensyn til skogens 
framtidige produksjon og forynging, samtidig som det skal tas hensyn til miljøverdiene, jf. 
skogbruksloven § 8. Plikten til å ta miljøhensyn er hjemlet i forskrift om bærekraftig 
skogbruk…».      
FM mener også i sin uttalelse at det bør konsekvensutredes hvorvidt Basevuovdi fortsatt skal 
ha status som prioritert kulturlandskap eller ikke. Dette er ikke noe en tiltakshaver kan 
avgjøre, men snarere noe relevante fagmyndigheter vurderer og avgjør i dialog med 
tiltakshaver. Forslagsstiller er imidlertid av den oppfatning at det her er muligheten til bruk av 
kulturlandskapet som må «vernes», ikke at innmarken vernes slik at naturen skal gro igjen og 
ødelegge det verdifulle kulturlandskapet i Basevuovdi. Det er også verdt å merke seg at de 
andre offentlige høringsinstansene er tilfreds med de grepene som er gjort for å ta hensyn til 
kulturmiljøet og de eksisterende byggene i området.    
Så er det samtidig et faktum at den kulturpåvirkningen som har skapt kulturlandskapet ved 
Basevuovdi nok har vært av en ganske annen karakter i tidligere tider. Bryting av jord med 
håndmakt, ljåslått, hesjing og/eller bakketørking av høy står naturlig nok i kontrast til den 
maskinelle utviklingen som har skjedd i landbruket. Det er søkt opp og vurdert rapporter som 
beskriver bla. Finnmarksfrøstjerne og hvordan arealer skal skjøttes for å hensynta denne i 
størst mulig grad. I Ecofact-rapport 293/2013, Skjøtselsplan for Tappeluft, øst i bukta, 
slåttemark (Alta kommune), står det å lese: «…for å nå målet med å få enga tilbake i en 
tilstand av aktiv hevd nærmest mulig den tradisjonelle og målet med økt utbredelse for 
finnmarksfrøstjerne:  
• Gjennomføre årlig slått uten bruk av tunge maskiner. 
• Tohjulstraktor med slåttekniver kan brukes i delområde 02, mens ljå er nødvendig i 
delområde 01 pga mye stein. 
• Slåttetidspunkt nærmest mulig det tradisjonelle, vanligvis seint på sommeren så får de 
blomstrende plantene tid til å sette frø. 
• Bakketørking eller hesjing av høyet 
• Høyet må fjernes etterpå, høy som ligger igjen gjødsler området 
• Unngå å gjødsle området 
• Unngå at området blir beitet…». 
Dette sier noe om at det er en krevende øvelse å legge til rette for arten. Det kan tolkes dithen 
at artens tilstedeværelse i Basevuovdi enten er et resultat av flommarka og flommarksskogen i 
området og/eller at de dyrkede/beitede arealene som har ligget brakk siden 50-tallet i en 
periode har vært i en slik suksesjonsfase at de har vært et gunstig leveområde for 
Finnmarksfrøstjerna. Grunneier har ingen ønsker om å drive på «gamlemåten» med ljåslått og 
håndkraft. Slåttetidspunkt sent på sommeren er heller ikke å anbefale med tanke på at fôret 
man produserer skal være mest mulig næringsrikt.  Alternativet til maskinell høsting av 
jordene er derfor at de ikke blir høstet med gjengroing som resultat. For kulturlandskapet som 
helhet vurderes det derfor etter en samlet vurdering som positivt med ny drift på jordene, selv 
om dagens driftsmetode ikke nødvendigvis er like gunstig for enkelte arter som 
«gamlemåten».  
Dersom det er flommarka i området som er primærhabitatet til Finnmarksfrøstjerna, vil 
planen ikke medføre endringer for arten, da de lavereliggende områdene som jevnlig blir 
flompåvirket i stor grad vil forbli upåvirket av planen. Unntaket er punktet hvor veitraséen ut 
mot broa krysser de bløtere partiene sør i planområdet. Her vil et belte i oppgitt vegbredde bli 
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planert og gruset. Selv om man flyttet veien vil man likevel på et eller annet punkt måtte 
krysse fuktige, lavereliggende partier. Det er derfor som nevnt i et tidligere avsnitt vurdert 
dithen at det er fornuftig å la veien gå langs eksisterende veitrasé. 
FMs innspill til bestemmelsene og oppfordring om å flytte deler av disse som er mer av 
informasjonskarakter å regne til et eget dokument med retningslinjer til bestemmelsene er i 
stor grad fulgt opp. Det er også regulert et eget parkeringsformål i nærheten av planlagt 
fjellstue. Anbefalingen om å opprette en urørt kantsone mot elva er også tatt inn i planen. 
FMs anbefaling var en urørt randsone på minimum 30 meter og at sonen reguleres til LNFR-
særlige landskapshensyn. Vannressursloven § 11 sier at kommunen kan fastsette at det 
opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levesett 
for planter og dyr langs bredden av vassdrag med årsikker vannføring. Et 30 meter bredt belte 
kan ikke sies å være «begrenset» på et 140 daa stort gårdsområde. I realiteten ville det bety 
at bortimot 35-40 daa vil bli båndlagt av det ordinære driftsgrunnlaget til elvegårdene, noe 
som ikke synes hverken rimelig eller forholdsmessig. Likevel har tiltakshaver ønsket å 
etterkomme FMs anmodninger i så stor grad som mulig. Det er derfor foreslått at et belte på 
minimum 15 m langs hovedelveløpet avsettes til LNFR-særlige landskapshensyn. Sør og nord i 
planområdet er beltet gjort vesentlig bredere(hhv. 15-100 m og 15-60 m), samt at øyene ute i 
elva i tillegg har fått samme formål. Til gjengjeld er det lagt inn noen mindre åpninger i 
kantsonebeltet for å gi plass til bro, samt mulighet for å sikre tilgang til vassdraget med båt 
o.l. Et 15 meter bredt vegetasjonsbelte vil være bredere enn vegetasjonsbeltet ut mot elva på 
finsk side og synes derfor å være godt dekkende for det «begrensede naturlige 
vegetasjonsbeltet» som vannressurslovens § 11 krever. Videre sier vannressurslovens § 11, 1. 
ledd, annet punktum at regelen om å opprettholde et begrenset naturlig vegetasjonsbelte 
likevel ikke gjelder for byggverk som står i sammenheng med vassdraget (f.eks. bro) eller hvor 
det trengs for å sikre tilgang til vassdraget (f.eks. for båt). Det synes derfor uproblematisk at 
ikke kantsonen er regulert i et sammenhengende belte langs hele vannkanten.  
Avslutningsvis kommenteres FMs henvisning til KU-forskriftens § 8, annet ledd hvor det 
fremgår at eventuelle bakgrunnsdokumenter og fagrapporter skal gjøres tilgjengelige på 
internett. FM skriver at de ikke har mottatt noen fagrapporter ifm høringen og kan heller ikke 
se at slike er tilgjengeliggjort på kommunens hjemmeside. Her har kommunikasjonen vært for 
dårlig mellom forslagsstiller og kommunen, slik at de rapportene som er referert til i 
planbeskrivelsen ikke har blitt lagt ut. Dette rettes opp i forkant av 2. gangs behandling, evt. 
nytt offentlig ettersyn.  

Tollregion Nord-Norge, e-post datert 04.02.2016: 
- Så lenge det er snakk om en bro for gående, samt ATV/snøscooter for å frakte folk og utstyr 

mellom de to eiendommene på finsk og norsk side, samt at det ikke er noen tilknytning 
mellom Harbys private veg med fremtidig bro og det offentlige veinettet, så er dette helt i 
orden for både norske og finske tollmyndigheter.  

- Dette forutsetter selvsagt at det ikke medbringes varer over landegrensen utover tillatt 
kvote eller restriksjonsbelagte varer av noe slag.  

- Finsk toll ber om eksakt posisjon for broen. Dette sendes Tollregion Nord-Norge og 
videreformidles til Finland derfra.  
 
Kommentar: Innspillet tas til etterretning. 
 

Alf Waaler, brev datert 17.02.2017: 
- Viser til at han har fått utsatt høringsfrist fra Karasjok kommune på grunn av at han ikke 

mottok saksdokumentene i forbindelse med ordinært offentlig ettersyn. Innspillet er derfor 
innkommet innenfor fristen. 

- Mener arealformålet LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse blir feil når 
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det skal utbygges 12 hytter, 2 hus, fjellstue og nødvendige bygg for gjenopptakelse av 
primærnæringer. Etter hans syn er dette konsentrert – ikke spredt. Viser videre til at 
utleiehytter er knyttet opp mot turismebegrepet, og mener deler av området derfor burde 
reguleres til et kombinert bebyggelsesområde hvor fritids-turistformål inngår. Dette vil være 
en mer korrekt angivelse enn LNFR, da det angir faktisk arealbruk. 

- Mener planen gir svært lite føringer for plasseringen av byggene og at bebyggelsens 
plassering i større grad må avklares i planen ved regulering av bebyggelse som etter hans 
syn er tett. 

- Waaler vurderer konsekvensutredningen som tynn, og finner ikke klare sammenhenger 
mellom områdets verdi og områdets påvirkning. Forventer en konsekvensutredning med en 
klar metodikk og referanser, slik at det er reell dokumentasjon som ligger til grunn for 
konsekvensutredningen. Mener så ikke er ikke tilfelle her og at det bør foretas en ny 
konsekvensutredning. 

- Synes videre at det i liten grad ser ut til å være benyttet fagpersoner innen de aktuelle 
utredningstemaene ved vurdering av konsekvenser. Herunder nevnes eksempelvis jordbruk 
og kulturminner. Det er ikke gjort landbruksfaglig vurdering av verdien og konsekvensene 
ved å drive jordbruk. Det er heller ikke gjort faglig vurdering av konsekvenser for verna bygg 
og hvilke konkrete hensyn som bør tas. Dette gjenspeiles i manglende hensyn i plankart og 
bestemmelser knyttet til utforming og plassering av bygg. 

- Stiller spørsmål ved behovet for to bolighus og mener et hus vil dekke tiltakshavers behov. 
- Viser til FMs uttalelse til planprogrammet hvor de skriver at en KU må gi svar på om det er 

realistisk å starte opp med jordbruksdrift i Basevuovdi, samt at tiltakshaver avviste dette 
med at siden det allerede var dyrket opp så var det ikke nødvendig å konsekvensutrede. 
Waaler mener man må se større på dette og vurdere om det er realistisk å kunne starte en 
bærekraftig næring med jordbruk og fjellstuedrift – eller om dette kun er en måte å få 
bygget de to fritidsboligene det ble søkt om i 2009. 

- Viser til at stall og våningshus på 28/9 er fredet og mener planforslaget tar manglende 
hensyn til den eksisterende bebyggelsen. Mener derfor at det bør legges inn en byggegrense 
mot 28/9, samt at det bør opprettes en ny hensynssone for bevaring av kulturmiljø inntil 
tomtegrensa mot 28/9. Innenfor ny hensynssone som han har illustrert forslag til foreslår 
han at det ikke bør tillates nye bygg for å sikre kulturlandskapet bygningene på 28/9 
representerer. Han mener samtidig at ny bebyggelse bør få redusert omfang i forhold til det 
som er foreslått i planen, samt at det må være strengere krav til utforming av bebyggelsen. 
Waaler ønsker at størrelse, utforming og estetikk blir vurdert av en fagperson innen 
kulturminner og hensyn til freda bygg. 

- Viser til at han tidligere har påpekt at eiendomsgrenser i matrikkelen ikke stemmer med 
faktiske grenser i marka. Mener det er prisverdig at tiltakshaver har målt inn kjente 
grensepunkt og delvis justert planforslaget etter dette, men registrerer at tiltakshaver ikke 
har endret grensen i 28/5 sitt sydvestre hjørne. Waaler har vedlagt skisse, samt forklaring på 
hvor han mener korrekt grense skal gå.  

- Han opplyser også at han har mottatt krav om grensegang for Finnmark jordskifterett 
 (sak 16-203832RFA-JVAD) fremsatt av FeFo der de krever grensegang for 28/3 og 28/5 mot 
28/1. Waaler refererer fra brevet hvor FeFo hevder eiendomsrett til et område som bla. 
innbefatter arealet hvor det er ønsket regulert inn veg og ny bruforbindelse. Han mener 
reguleringsplanen bør legges i bero i påvente av avklaring av eiendomsforholdene. 
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- Viser til påstanden i planprogrammet om at beredskapen mtp brann og sykehus vil være 
bedre i Basevuovdi enn Karasjok tettsted og mener dette i beste fall må skyldes en skrivefeil. 
Stiller spørsmål ved om brannsjefen i Karasjok/ beredskapsansvarlig i kommunen er hørt og 
har fått mulighet til å uttale seg angående blant annet brannberedskap? Waaler er også 
kritisk til planens vurdering av barnas beste og stiller spørsmål om tiltakshaver har ment å 
sende barna til skole i Enare, 63 km unna. Dette mener han i så fall vil påføre Karasjok 
kommune betydelige utgifter til både skole og transport. Waaler synes det virker som at 
tiltakshaver mener god tilgang til natur veier opp for mangel på skole, barnehage og nære 
venner. Denne påstanden ønsker han dokumentert av fagekspert og han mener hensynet til 
barns beste må vurderes nærmere. 

- Planen er etter Waalers mening i strid med rikspolitiske retningslinjene for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging og han mener planforslaget ikke fremmer effektiv 
ressursutnyttelse og bærekraftige byer og tettsteder i og med at det ikke finnes infrastruktur 
for sykehjelp, skole, barnehage, skoleskyss, kollektivtrafikk, post, søppelhåndtering og det er 
heller ingen nærmiljøtilbud/butikk. Han mener alt i alt at en gjennomføring av planen vil 
medføre betydelige utgifter for Karasjok kommune. 

- Waaler viser avslutningsvis til at området Basevuovdi brukes som vinterbeite for reindrifta, 
oftest på senvinteren fordi området normalt sett er sikret mot store snømengder og 
nedising på midt- og senvinteren. Han skriver at dette er i en periode da reinen er spesielt 
sårbar, og en utbygging vil øke trafikken i området og sånn sett få reinen til å trekke vekk fra 
skogene i Basevuovdi og til områder som er mindre heldig for reinen. En utbygging som 
foreslått vil føre til en kraftig økning av ferdsel i området og vil på vintertid være til stor 
ulempe for reindrifta. Viser til at FM i sitt høringssvar til planprogrammet har sagt at 
konsekvensene for reindriften må utredes. Han kan ikke se at reindrift er 
konsekvensutredet, kun nevnt i teksten. 
 
Kommentar: Innspillet vedr. endring av arealformål er tatt til følge. Se for øvrig 
kommentarene til FMs innspill for utfyllende begrunnelse. 
Når det gjelder KU og Waalers oppfatning av at denne er faglig svak, så kan dette delvis bero 
på at fagrapporter, innspill fra ulike instanser og berørte, samt øvrig bakgrunnsmateriell ved 
en inkurie ikke ble gjort tilgjengelig på internett i forbindelse med at planforslaget ble lagt ut 
til offentlig ettersyn. Påstanden om at det ikke er benyttet fagpersoner innen de aktuelle 
utredningstemaene medfører ikke riktighet, da området er befart av fagpersoner og -
myndigheter en rekke ganger. Prosessen for mulig utvidelse av nasjonalparken bidro også til 
at området er grundig undersøkt og vurdert av fagfolk både når det gjelder natur- og 
kulturverdier. Denne dokumentasjonen er lagt til grunn for vurderingene som er gjort i 
planarbeidet. Det er uheldig at rapporter og innspill ikke fulgte planforslaget som vedlegg. 
Omfanget av selve konsekvensutredningskapitlet i planbeskrivelsen er forsøkt holdt på et 
fornuftig nivå sett i forhold til planområdets størrelse og det faktum at området er så godt 
undersøkt og utredet av fagfolk innenfor de viktigste utredningstemaene. Se for øvrig 
kommentarene til FMs innspill. 
Waaler stiller videre spørsmål ved behovet for to boliger. Helligskog og Kjærringness er to 
tradisjonelle separate samiske elvegårder som historisk begge har hatt hvert sitt bolighus. 
Reguleringsplanforslaget gjenoppretter bare dette opprinnelige kulturhistoriske 
utgangspunktet og muliggjør igjen en fornuftig og balansert fjellstuedrift basert på to 
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familieenheter og gjensidig samarbeid og avløsning for fremtiden.  
Når det gjelder hensyn til eksisterende bebyggelse, herunder vurdering av konsekvenser og 
hvilke hensyn som bør tas, så er innspillene som har innkommet fra fagmyndighetene for 
kulturminnevern blitt fulgt opp og hensyntatt. Planen oppfyller derfor kravene som 
fagekspertisen på kulturvern hos både Sametinget og Finnmark Fylkeskommune har satt 
med hensyn til utforming, estetikk og plassering av bygg og kulturlandskapet forøvrig, jfr. 
innspillene fra Sametinget (datert 6.8.15, 26.11.15 og 6.12.16) og Finnmark Fylkeskommune 
(datert 18.8.15 og 13.12.16). I Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets veileder "Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og 
databaser for innlegging av data - oversikt pr. 8. juli 2015"gis det en oversikt over hva som 
anses som anerkjent metodikk ved konsekvensutredninger. Under utredningstema 
«Kulturminner og kulturmiljø» står det om anerkjent metodikk at «…vurdering av 
konsekvens i de fleste aktuelle saker gjøres av forvaltningsmyndigheten. Det er imidlertid 
vanlig at ev. konsekvenser for fredete områder også utredes i en konsekvensutredning. 
Dette gjelder også tiltak utenfor det fredete objektet/området, men som likevel kan påvirke 
verneformålet…». Planforslaget har søkt å tilpasse seg rådene fra fagekspertisen hos 
fylkeskommunen og Sametinget og det er også hovedgrunnen til at skissert bebyggelse vist i 
illustrasjoner i planbeskrivelsens kap. 5 i all hovedsak ligger utenfor de områdene som 
Waaler har foreslått som hensynssone kulturmiljø i sitt innspill. 
For kommentarer til Waalers synspunkter på landbruksfaglige vurderinger og konsekvensene 
ved å drive jordbruk, se kommentarene under oppsummeringen av FMs innspill. 
En reguleringsplan baseres på den gjeldende eiendomsmatrikkelen. Eventuelle senere 
endringer i grenser eller eiendomsforhold endrer ikke på dette da planen i utgangspunktet er 
et grenseoverskridende dokument. Denne reguleringsplanen omfatter eiendommene 28/3, 
28/5, samt 28/1 - Finnmarkseiendommen. I tillegg til at de har vært en direkte 
høringsinstans, har tiltakshaver også vært i direkte kontakt med Finnmarkseiendommen i 
sammenheng med denne reguleringsplanen. Det er derfor ikke grunnlag for å legge 
planarbeidet i bero på dette stadiet av planarbeidet. Reguleringsplanforslaget berører for 
øvrig ikke eiendom 28/9 tilhørende Alf Waaler og Gunnhild Meli. 
Den planlagte broforbindelsen fra Basevuovdi til Angeli i Finland utgjør et ytterligere 
sikkerhetsaspekt som mange andre spredte bosetninger i Karasjok kommune ikke er forunt, 
f.eks. ved en skogbrann eller av annen grunn sperret vei oppetter Anárjohkdalen. Muligheten 
for at beredskapspersonell i nødsfall hurtig kan komme til unnsetning til Basevuovdi fra 
ytterligere to steder som Karigasniemi i Utsjoki kommune og Inari-Ivalo i Enare kommune 
med kjøretøy helt frem til broen på finsk side, utgjør nok en beredskapssituasjon som er 
blant de bedre i Karasjok kommune. Her må det også understrekes at Karasjok kommune 
uavhengig av dette allerede har etablert beredskapssamarbeid over landegrensen med 
Utsjoki kommune i Finland.  
Waaler uttrykker bekymring for hensynet til barnas beste i planen. Tiltakshaver eier i tillegg 
til eiendommene i Basevuovdi og Angeli også en stor eiendom nede i bygda som kan brukes 
til fremtidig bolig i uken og når det ellers måtte være nødvendig. Eksempelvis når barn 
kommer i skolepliktig alder, har lege- eller tannlegetimer, sportsarrangement, osv. Dette er 
ikke noe uvanlig i Karasjok kommune og praktiseres også slik i dag av andre fjellstuefamilier, 
reindriftsfamilier osv. 
Waaler fremmer videre mange av de samme synspunktene som FM i forhold til de 
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rikspolitiske retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Se derfor 
kommentarene til FMs innspill. 
De to tradisjonelle samiske fjellstuegårdene Helligskog og Kjærringness er innmark som 
holdes i hevd og er også av den grunn ikke reinbeite. I tillegg gjør den geografiske 
beliggenheten så nær Finland at reindriftsutøverne her alltid har prøvd å holde flokken på en 
betryggende avstand fra elvegårdene i de to månedene i året de kan være i området 
vinterstid.  Tiltakshaver har et godt forhold til reindriftsutøverne i området og anser en 
pågående konfliktforebyggende dialog som essensielt for et godt og varig nabofellesskap. 
Det er primært perioden mai-oktober som er mest interessant for tiltakshaver for en 
sesongbasert fjellstuedrift, da fjellstuen da kan tjene som utgangspunkt for fiske og jakt, 
samt fotturister som ønsker å ta seg videre inn i nasjonalparken. Sistnevnte er en gruppe 
som forventes å øke med et fremtidig nasjonalparksenter i Karasjok. En slik utvikling vil også 
være i tråd med miljøverndepartementets ønsker om mer bruk av Norges nasjonalparker til 
rekreasjon og fritid. Tiltakshaver anser en slik økt aktivitet som uproblematisk all den tid 
reindriften ikke oppholder seg på beite på disse kantene av landet sommer og høst.  
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3.0 Planstatus og rammebetingelser  

3.1 Overordnede planer  

• Kommuneplanens arealdel og langsiktige del. 

I kommuneplanen har eiendommene 28/3 og 28/5 arealformålet Spredt fritidsbebyggelse i 
LNF-områder; Eksisterende spredt fritidsbebyggelse. 28/1 er Finnmarkseiendommen. 
 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er per i dag ikke omfattet av noen reguleringsplan. Kommuneplanen er dermed 
styrende. 
 

3.3 Temaplaner 
• Strategisk næringsplan for Karasjok 2011-2015 

o Planen belyser blant annet forventet befolkningsutvikling i kommunen. All 
aktivitet som medfører ny bosetting eller flytting til kommunen bør dermed i 
utgangspunktet være positivt. 

• Trafikksikkerhetsplan 2010-2013 for Karasjok kommune 
o Har ikke spesielle registreringer eller tiltak som berører planområdet. 

 

3.4 Regionale planer og føringer 

• Prolongert fylkesplan for Finnmark 2006-2009, kapittel 4 arealpolitikk generelt og 
underkapittel 4.2 om vern av kulturminner og kulturmiljø spesielt.  

• Regional planstrategi for Finnmark, 2016-2019 
• Landbruksstrategier for Finnmark, 2015-2020 

 
Planområdet innehar ikke kulturminner, men viktige kulturmiljø som må hensyntas i 
planarbeidet. Fylkesplanen er med på å gi føringer for hvordan dette skal gjennomføres i 
Finnmark. Dette er hensyntatt i planen og tatt inn i planbestemmelsene. 

Finnmarks gjeldende regionale planstrategidokument peker på noen av arealutfordringene 
fylket har. Disse kan settes inn i en kontekst som bl.a. omfatter friluftsliv, kulturminner, 
næringsutvikling, havbruk, reindrift og veiutbygging. Planstrategien sier bla. at det er viktig å 
kunne utøve de tradisjonelle næringene for å opprettholde tradisjonell kunnskap om naturen, 
kulturell identitet og språk. Mange finnmarkinger finner glede i tradisjonen med å bruke 
naturen til rekreasjon, opplevelse, fysisk aktivitet og høsting.  

Gjenopptakelse av fjellstuedrift på Basevuovdi, mulighet for å leie hytteovernatting kombinert 
med gangbroforbindelse fra finsk side vil bidra til å øke tilgjengeligheten til naturressursene i 
området. Dette vil bidra til å dra i samme retning som fylkeskommunens regionale 
planstrategi skisserer på de ovennevnte punktene. Da Karasjok kommunestyre av hensyn til 
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reindriften ikke ønsker økt turistaktivitet i Øvre Anárjohka inn mot nasjonalparken, har 
tiltakshaver derfor gått bort i fra de opprinnelige planene om dette.   

Landbruksstrategien for Finnmark understreker viktigheten av å sikre en variert bruksstruktur 
der det også er plass til små og mellomstore gårdsbruk, ulike produksjoner, samt å ta vare 
på fagmiljøene og produsentmiljøene rundt i fylket. Samtidig er det økt interesse for nye 
næringsveier med basis i landbrukets og bygdenes ressurser. Dette kan bidra til flere 
inntekter og bedre lønnsomhet innenfor landbruket.  

Sett i lys av dette bør det være positivt å forsøke å utnytte de jordressursene som fins i 
Basevuvdi og på naboeiendommen i Angeli på finsk side i kombinasjon med andre 
bygdenæringer basert på eiendommens og områdets ressurser. 

 

3.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
Følgende rikspolitiske retningslinjer skal legges til grunn: 

- For vernet vassdrag (T-1078) 

- Samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93) 

- Om barn og planlegging (T-2/08) 

- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

- Naturmangfoldloven 

- Vannressursloven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETALJREGULERING FOR BASEVUOVDI, Planid: 2021-201401, Karasjok kommune 
 

arkitektbua as dato 14.09.2016 side 29  

4.0 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 
Kart Basevuovdi med angivelse av planområdet og div. tilleggsinformasjon (utskrift fra Kilden, Nibio). 

 

28/5 Helligskog 

28/3 Kjærringnes 

Vaktstua til 
FeFo/SNO, tidligere 
fjellstue 

Grenda Angeli på 
finsk side 

Riksgrense 
Norge/Finland 

FIN
LAN

D 

Kartutsnitt Finnmark sør-øst, rød 
sirkel angir Basevuovdi 

 

Anárjohka 
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4.1 Beliggenhet 
Planområdet er på 184 daa og ligger langs elva Anárjohka sør i Karasjok kommune.  
Avstanden til tettstedet Karasjok er ca. 83 kilometer. På finsk side av elva ved Basevuovdi 
ligger tettstedet Angeli som har vinterbrøytet vei helt fram. På norsk side må de siste 45 
kilometerne tilbakelegges med snøscooter vinterstid. 
 

4.2 Eiendomsforhold 
Følgende eiendommer inngår i planområdet: 28/3, 28/5 og 28/1. Digitalisert eiendomskart for 
området stemmer ikke fullt ut med de faktiske eiendomsgrensene (innlagt digitalt med 
toleranse +/- 30 meter). Dette gjelder spesielt grensen mot 28/1, Finnmarkseiendommen i 
vest. Det finnes derimot ingen uoverensstemmelser med hensyn til eiendomsgrensene 
mellom Finnmarkseiendommen og forslagsstiller. Det er heller ingen tvil om hvor grensene til 
eiendom 28/9, som også er tydelig markert i terrenget og som også er lagt inn helt nøyaktig i 
digitalt kartverk i ettertid i 2010, går. 
 

4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

I planområdet og i dets umiddelbare nærhet er det mange inngrep med bl.a. 10 bygninger, 
vei og fremlagt strømlinje. I tillegg ligger bygda Angeli på andre siden av elven. Husene ved 
Basevuovdi brukes i dag som fritidsboliger og tilhørende bygg til dette (badstu, uthus, do 
etc.). 

Dagens arealbruk er dominert av uproduktiv skog og skog med lav bonitet. Fram til 1959 har 
det vært bosetting og dyrking av jorda på arealene rundt husene på området. Selv om 
gjengroingen fra naturens side var godt i gang var jordene og beitene fortsatt relativt åpne 
når Harby kjøpte eiendommene. Søknad om gjendyrking av 9 daa på 28/3 og 4 daa på 28/5 
ble innvilget av landbruksmyndighetene i Karasjok kommune den 27.8.2014 og er 
gjennomført høsten 2015. 

Adkomstveien kommer inn i planområdet fra nord og bebyggelsen, samt den mer eller 
mindre bearbeidede jorda fremstår som et samlet kulturmiljø. 
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Ortofoto, dagens situasjon innenfor planområdet.  
 

4.4 Stedets karakter 
Planområdet har i de siste tiårene framstått som et kulturlandskap som sakte, men sikkert 
var på vei tilbake til tilstanden det hadde før jorda ble dyrket opp. Gjendyrkingen av jorda på 
eiendommene høsten 2015 har bidratt til å bevare kulturlandskapet for nye tiår.  

Angeli 

Vaktstue FeFo/SNO 

Dyrka mark/ 
innmarksbeite  

Enkel 
fritidsbebyggelse 
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Skog- og villmarksområder og elva på østsiden danner rammen rundt bosettingen og 
kulturmiljøet på stedet. 
 

4.5 Landskap  

Landskapet er en del av viddelandskapet som danner Finnmarksvidda. Finnmarksvidda har 
tørre, bølgende åslandskap med lav, lyng og glissen bjørkeskog, i godt selskap med vann og 
myrer. De store, åpne og relativt slake terrengformasjonene gir gode solforhold, mens 
avstanden til sjøen gir et typisk innlandsklima. Elva Anárjohka har gjennom årenes løp skåret 
seg ned i landskapet slik at området Basevuovdi ligger i en svakt hellende østvendt dalside 
ned mot elva. Arealene langs elva er mer skjermet for vær og vind og fremstår frodigere og 
med tettere vegetasjon enn viddene i vest. 

 
Motiv mot Anárjohka. Angeli på finsk side i bakgrunnen.  
 

  
Tidligere dyrka mark/beitemark mellom 
bebyggelsen på området. 

Fra inne på området. 
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4.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Det ble foretatt en befaring i regi av Sametinget i forbindelse med behandlingen av saken om 
dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av nye bygninger. I rapporten fra befaringen 
skriver seniorrådgiver Randi Sjølie at «…Verneverdiene i området ligger i kulturlandskapet 
og i de eldre/fredete bygningene i området…». Videre skriver hun at «…Det eldste 
bolighuset og høysjåen er automatisk fredede kulturminner i kraft av sin alder…» De fredete 
bygningene ligger utenfor planområdet, på eiendommen 28/9. Sektormyndighetene ved 
Fylkeskommunen uttrykte seg da positivt til tiltak som medfører at kulturlandskapet blir tatt 
vare på og holdt i hevd, men ønsket å rådføres i denne prosessen,   

Et søk på Riksantikvarens kulturminnesøk.no gir ikke treff på andre kulturminner i området 
enn et automatisk fredet bosetnings-aktivitetsområde nord for planområdet, like ved den 
gamle fjellstua. Ved en sjekk på Askeladden kommer imidlertid lokaliteten Bassevuovdi opp 
med lokalitetsnummer 179194 og kategori bebyggelse-infrastruktur. Det kommer likevel ikke 
opp noen listevisning av lokaliteten og den kommer ikke opp ved søk på enkeltminne og bruk 
av nevnte lokalitetsnummer. Heller ikke ved SOSI-eksport av kulturminner innenfor et 
område på og rundt planområdet er husene med.  

Sametinget foretok ny befaring av planområdet 2.9.2015 og det ble ikke gjort nye 
registreringer av automatisk fredete samiske kulturminner. Det vises imidlertid til boligen og 
høyskjåen på eiendommen 28/9 som begge er automatisk fredet og at tunet og det øvrige 
kulturmiljøet/ kulturlandskapet som disse inngår i også i stor grad omfatter 28/3 og 28/5. 
Sametinget ønsker derfor at nye tiltak trekkes unna tunet rundt 28/9 for ikke å virke 
skjemmende for kulturmiljøet. 

På miljøstatus.no er to hus innenfor planområdet registrert i SEFRAK som meldepliktig ved 
riving/ombygging. Dette er «stall» og «låve» på 28/5, men ingen av disse bygningene fantes 
på eiendommen lenger da dagens eier overtok denne i 2008. 
 

4.7 Naturverdier  
Søk på miljøstatus.no og naturbase.no viser at det er registrert flere viktige naturverdier i 
området. Et større område langs elva Anárjohka er markert som område med arter av særlig 
stor forvaltningsinteresse fra nord for planområdet og sørover til godt inn i nasjonalparken. 
Innenfor planområdets grenser er det registrert punktforekomst av artene urskogshvitkjuke 
og solkjuke (se figur under). Førstnevnte er klassifisert som sterkt truet og sistnevnte som 
sårbar. Dvergspurv, varsler og oter er andre arter av særlig stor forvaltningsinteresse som er 
registrert i planområdet. 

Planområdet inngår i verneplan for Tana-vassdraget og er også registrert som helhetlig 
kulturlandskap i naturbasen. Anárjohka har stammer av anadrom laksefisk. 

Området ble i 1992 undersøkt av botanikere i forbindelse med kulturlandskapssatsingen 
«Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap». Området fikk der karakteren «spesielt 
verdifullt». Det finnes en rekke sjeldne arter på området. Anárjohka, Basevuovdi står på 
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listen over verdifulle kulturlandskap i Finnmark som ett av 27 områder i fylket og som ett av 8 
områder i landskapsregion Finnmarksvidda.  

I forbindelse med program for kartlegging av biologisk mangfold i kommunene fikk Karasjok 
kommune midler til å gjennomføre et registrerings prosjekt i tilknytning til utarbeidelse av 
kommunal arealplan. Prosjektet hadde som primær hensikt å kartlegge forekomster av 
rødlistearter i områder hvor folk hadde kommet med innspill angående utarbeidelsen av den 
kommunale arealplanen. I tillegg ble det utført en grov registrering av karplanter på de ulike 
lokalitetene. Kartleggingen ble avgrenset til Anarjohkdalen og 23 lokaliteter ble kartlagt. 
Basevuovdi var ikke en av disse. De fieste av lokalitetene er tilknyttet nedlagte gårdsbruk og 
befinner seg relativt nært Anárjohka. Klirnatiske og geografiske parametre varierer derfor lite. 
Følgelig er vegetasjonen i de kartlagte områdene relativt homogen. Det ble bare registrert 
mulige eksemplarer av rødlistearter ved to lokaliteter. Østlige planter er derimot godt 
representert og gir dalen generelt ett botanisk særpreg. Rapporten fra prosjektet er fra 2003 
og ført i pennen av Ingvill Osland. 

Det er registrert en rekke naturverdier i skog langs Anárjohka og i nærområdet til 
Basevuovdi. Blant annet finner man store områder med sandfuruskog hvor det er registrert 
flere sjeldne arter. I NINA rapport 1042 er det beskrevet at sandfuruskogene i området har 
en uvanlig mengde av furudødved i ulike nedbrytningstadier og at området derfor framstår 
som svært verneverdig. Bjørkeskogen langs elva er imidlertid ikke av typen sandfuruskog, jf. 
rapport nr. 3 2010 fra Miljøvernavd., FM Finnmark. 

 
Kart fra naturbase.no som viser registreringer av arter av forvaltningsinteresse i området ved og rundt 
Basevuovdi. 
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Rapport nr. 3 (nevnt over) beskriver at lite påvirka naturskog og urskog dominerer hele 
området Basevuovdi, men at området er skarpt avgrenset mot flatehogster i øst. Dette 
henger nok sammen med at områdene i øst er mer produktive og derfor har hatt drivverdig 
skog av noe omfang. Det er også verdt å merke seg at området som omtales som 
Basevuovdi i denne rapporten ikke innbefatter planområdet (vist i prinsippskisse i figur 71 i 
rapporten). Basevuovdi fjellstue er nevnt. Man bør ha dette i bakhodet slik at man unngår 
misforståelser pga stedsnavn.  

Øvre Anárjohka nasjonalpark starter kun ca. 7 km lenger opp langs elva fra Basevuovdi 
(planområdet). Det har over lengre tid pågått en prosess hvor man har vurdert å utvide 
parken. Dette har vært omstridt og i desember 2015 varslet Klima- og miljødepartementet at 
regjeringen ikke ønsker å videreføre forslaget som følge av stor lokal motstand mot 
ytterligere vern her. 
 

4.8 Samisk natur- og kulturgrunnlag 
Det er ikke påvist samiske kulturminner innenfor planområdet, men det er en lokalitet like 
nord for eiendommen, som nevnt i pkt 4.5.  
 

4.9 Reindrift 
Kjærringnes og Helligskog er to gamle samiske elvegårder. Fra gammelt av var det ikke rein 
her. Dette hadde flere årsaker. Den verdifulle furuskogen i området tilhørte staten og man 
ønsket ikke at reinen skulle gjøre skade på denne. Det var helt opp til nyere tid heller ikke 
praktisk mulig å hente tilbake rein som dro over til Finland. Derfor var det også fra 
reindriftens side ønskelig med noen kilometer med buffer mot riksgrensen slik at man 
unngikk å miste rein over grensa.  

Det var også kutyme at man heller ikke lot reinen beite ned jorda rundt fjellstuene og 
gårdene til de fastboende, fordi dette var gårdenes beiteland og høstingsområde som de 
trengte til å fôre dyra på gården. De fastboende kunne jo i motsetning til reindriften ikke flytte 
videre til andre beitemarker, hvis det ble nedbeitet rundt fjellstuegårdene.  Senere ble loven 
endret slik at reinen nå i dag til og med tillates å beite på innmark dersom denne ikke er 
inngjerdet. 

I dag ligger planområdet øst for sperregjerdet mot Finland. Dermed er reinen i 
utgangspunktet forhindret fra å beite i planområdet. Fylkesmannen har opplyst i sitt innspill til 
oppstartvarsel og planprogram at det er besluttet å bygge nytt grensegjerde mot Finland fra 
Angeli til Karigasniemi, og at dette gjerdet vil gå på finsk side. Reinbeiting vil da kunne skje 
helt ned til elva – og da også helt inntil planområdet. 

Tiltakshaver ønsker å ta vare på de to tradisjonelle samiske elvegårdene. Han ønsker å 
holde kulturlandskapet i hevd og har derfor søkt om tilskudd til gjerde som konfliktdempende 
tiltak for å beskytte de nydyrkede jordene. Eventuelle beiteskader vil komme vinterstid, da 
det kun er vinterbeite for reinen i området. Et eventuelt tilskudd til gjerde avgjøres av Staten 
ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etter en dialog med reinbeitedistrikt 16.  
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4.10 Landbruk 

På norsk side har det over en lengre periode ikke vært noe landbruk å snakke om på 
området. Jorda har ikke vært dyrket og slått etter 1959. Søknad om gjendyrking av 9 daa på 
28/3 og 4 daa på 28/5 ble innvilget av landbruksmyndighetene i Karasjok kommune den 
27.8.2014. Oppdyrkingen av disse arealene ble gjennomført høsten 2015 og det drives i dag 
grasproduksjon. Hele årsproduksjonen av rundballer på «Helligskog» og «Kjærringness» 
selges i dag til reindriften rundt Basevuovdi. 

På andre siden av elva ligger den finske grenda Angeli hvor det blant annet på eiendommen 
til Stig Harby også er et visst jordbruk (grasproduksjon) i dag. 
 

4.11 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk 
Selve planområdet med sin fritidsbebyggelse ligger på norsk side svært øde til med store 
villmarksområder på alle kanter. En må anta at både lokalbefolkning i Karasjok og turister 
bruker veien inn til Basevuovdi sommerstid som utgangspunkt for turer inn på vidda, til 
fiskevann, inn i nasjonalparken etc. 

Området i seg selv og kulturmiljøet det danner, kan ha en egen rekreasjonsverdi for 
forbipasserende. Det er også sannsynlig at elvestrekningen brukes av fiskere og folk som 
ferdes i båt.  

 

 
Motiv fra planområdet, fra elva mot husene på eiendommen 28/5. 
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I forbindelse med dispensasjonssaken kom det frem at veien på vinterstid var flittig brukt som 
snøscooterløype av lokalbefolkningen. 
 

4.12 Trafikkforhold og kjøreadkomst 

Dagens adkomst til planområdet er via vei 2820 Anárjohkgeaidnu sørover fra Karasjok, en 
strekning på ca. 65 kilometer. Den siste kilometeren inn til området går via vei 2860 
Basevuovdi. Veien er en grusvei og de siste 45 kilometerne er ikke vinterbrøytet. Vinterstid 
må derfor transporten på denne strekningen skje ved hjelp av snøscooter. Planområdet har 
svært liten trafikk og ulykkesrisiko er svært lav. Det finnes ikke kollektive transportmuligheter 
i umiddelbar nærhet.  

Alternativt kan man ta seg til området med båt via grenda Angeli på finsk side. Fra Angeli er 
det helårsvei direkte til Karigasniemi og Ivalo, med tilgang til kollektivtrafikk, brannvesen, 
sykehus og storflyplass med direkte forbindelser til Helsingfors og andre byer. 
 

4.13 Barns interesser 
Det er mange mil til nærmeste bosetning hvor det bor barn, men en kan anta at området har 
en verdi som rekreasjons- og lekeområde for barn i tilknytning til fritidsbebyggelsen på 
området og for fotturister, fiskere og andre som benytter området. 
 

4.14 Universell tilgjengelighet 
Området er relativt flatt og byr i utgangspunktet ikke på store utfordringer, men det er viktig å 
kvalitetssikre dette i forbindelse med eventuelle nybygg som tenkes benyttet av alle grupper. 
 

4.15 Teknisk infrastruktur 
Tilknytning til strøm er på plass for dagens bruk via finsk side. Det er ikke lagt opp løsninger 
for vann og avløp, med unntak av helt enkelt innlagt vann i hovedhuset på 28/5 og et 
tilhørende pumpehus for dette. 
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Planområdet sett fra nord. Strømmaster som forsyner området med strøm via Finland ses i forkant. 
 

4.16 Grunnforhold 

Kvartærgeologien består i sin helhet av breelvavsetning, det vil si materiale transportert og 
avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig 
kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer 
som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti-talls meter.  

I følge NGUs aktsomhetskart for radon er radonfaren kategorisert som usikker. I nærmest 
tilliggende område i vest som er kategorisert er graden moderat til lav. Eventuell 
radonproblematikk skal løses i byggesak. 
 

4.17 Støyforhold 
Den eneste tenkbare støyen på området vil være fra biler på veien sommerstid og 
snøskutere vinterstid. Med den beskjedne aktiviteten som er i området vil støyproblemet 
kunne karakteriseres som ikke eksisterende. 
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4.18 Risiko- og sårbarhetsanalyse (eksisterende situasjon)  
ROS-analyse er vist i tabellen under. ROS-analysen har ikke avdekket spesielle forhold i 
området. 

Emne  Forhold eller uønsket hendelse  Vurdering  

  Ja  Nei  Merknad  
Naturgitte  Er området utsatt for snø-eller steinskred?     X  
forhold  Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)?   X  
 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?   X  
 

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?  

X  Plassering av ny 
bebyggelse foreslås 
høyt i terrenget, 
over aktuelle 
flomnivå. 

 Er det radon i grunnen?  X X Løses uansett i 
byggesak 

  Annet (angi)     
Infrastruktur   Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?  
 

 -hendelser på veg   X  
 -hendelser på jernbane   X  
 -hendelser på sjø/vann/elv   X  
 -hendelser i luften   X  
 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 

nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en 
risiko for området?  

 

 -utslipp av giftige gasser/væsker   X  
 -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker   X  
 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle 

ulemper for området?  
 

  -elektrisitet   X  
  -teletjenester  X  
  -vannforsyning  X  
  -renovasjon/spillvann   X  
 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:    
 -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?   X  
 -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?    X  
  Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett 

for gående, syklende og kjørende innenfor området?  
 

  -til skole/barnehage   X  
 -til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg etc.   X  
 -til forretning etc.   X  
  -til busstopp   X  
  Brannberedskap:   
 -omfatter området spesielt farlige anlegg?   X  
 -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og 

trykk)?  
 X  

 -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?  X   
Tidligere Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?   
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4.19 Næring 

Det er ingen fastboende på området og heller ingen næringsdrift utover dagens 
grasproduksjon. 

Den strategiske delen av næringsplanen for Karasjok kommune har mål om at kommunen 
skal «…være et attraktivt helårig reisemål med samisk særpreg…». Følgende strategier skal 
brukes for å nå målet: 

• Satsing på salg av reiselivsprodukter 
• Solide og seriøse reiselivsaktører og -leverandører 

Med de naturrikdommer som Basevuovdi er plassert midt i og med kulturhistorien på stedet, 
vil reiseliv med fremtidig fjellstuedrift være en mulig fremtidig levevei. Karasjok kommune 
ønsker å markedsføre Øvre Anárjohka nasjonalpark mer, men mangel på 
overnattingsplasser i nærheten er og har vært et problem. Tiltaket vil derfor passe godt inn 
både under målsetningen i Karasjoks næringsplan og i forhold til ønsket om økt 
markedsføring av nasjonalparken. Men da Karasjok kommunestyre av hensyn til reindriften 
ikke lenger ønsker økt turistaktivitet i Øvre Anárjohka inn mot nasjonalparken i henhold til i 
sitt vedtak av 01.02.2018, har tiltakshaver gått bort fra de opprinnelige planene om dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruk  
 -gruver: åpne sjakter, steintipper etc.   X  
 -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.   X  
 -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering    X  

  -annet (angi)   X  

Omgivelser  Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell 
fare for usikker is?  

 X  

 Finnes det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup 
etc.)  

 X  

  Annet (angi)     
Ulovlig  Sabotasje og terrorhandlinger   
virksomhet  - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?   X  

- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?   X  
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5.0 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt arealbruk 
 
Planområdet er på om lag 184 daa. Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av 
en bolig på hver av de to tidligere samiske elvegårdseiendommene, samt forhindre at 
kulturlandskapet går tapt for ettertiden ved å iverksette tilhørende tiltak for gjenopptakelse av 
primærnæringer her. I denne forbindelsen skal det også legges til rette for tilhørende 
gårdsveier og en broforbindelse over Anárjohka til grenda Angeli på finsk side. På sikt er 
målet å skape eksistensgrunnlag for helårsbosetting på stedet.  Det henvises til plankartet og 
planbestemmelsene for en oversikt over hvilke arealformål som finnes i planen. 

I forhold til planområdet det ble varslet oppstart på er det gjort noen nedjusteringer av arealet 
etter at Stig Harby fikk utført nye innmålinger av grensepunkter og -steiner høsten 2015. 
Dette gjelder stort sett langs planområdets nord- og vestside, i tillegg til mindre endring av 
grensen mot eiendommen 28/9.  

 
Reguleringsplanen sett i forhold til plangrensen som fulgte oppstartsvarselet (rød stiplet linje). 
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5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1 LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse, mv. (LS)  
Innenfor disse områdene tillates oppført et privat bolighus med helårsstandard på hver av 
gårdseiendommene 28/3 og 28/5. Kartgrunnlaget i området, og dermed også 
eiendomsgrensene er ikke helt nøyaktige. Det er derfor i planbestemmelsene angitt i hvilke 
arealformålsfelt de to bolighusene tillates oppført, fremfor å bruke gards- og bruksnummer 
(LS2 og LS3). Med helårsstandard legges til grunn løsninger for både strøm, vann og avløp.  

Det foreslås en maks tillatt mønehøyde på 5 m på bolighuset på LS2, mens bolighuset på 
LS3 som ligger i skråning tillates bygd med sokkel og en mønehøyde på inntil 7 m. 
Bolighuset på LS2 er planlagt bygd oppe på det flate området ovenfor eksisterende 
bebyggelse og tun på 28/5 og 28/9. Differensieringen av tillatt mønehøyde er gjort for å ta 
hensyn til bla. Sametingets innspill til planprogrammet hvor de ber om at «…Nye bygninger 
bør være lave og enkle i uttrykket og tilpasses terrenget/kulturlandskapet for ikke å virke 
dominerende i forhold til det øvrige bygningsmiljøet..». 

Reguleringsbestemmelsene krever at bebyggelsen skal gis en enkel og god utforming. 
Bebyggelsen skal ha en utforming som gir et helhetlig og harmonisk preg. 

Utnyttelsesgrad 
Utnyttelsesgraden er satt til maks. 150 m2 BRA i hovedetasje og mulighet for å bygge 
sokkeletasje på bolighuset på LS3.  
 

5.2.2 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L)  
På dette arealet tillates grasproduksjon, beite, skogsdrift/vedhogst og annen gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet. Det tillates opparbeidet traktorveg og enkel vegplanering for å sikre 
adkomst med egnet utstyr til de dyrkede jordene. I tillegg tillates gjenreisning av den gamle 
gjestestuen/uthuset til Basevuovdi Fjellstue på inntil 25 m2 BRA i en etasje ute på neset mot 
elven Anárjohka i sør-øst.  

Gjestestuen/uthuset skal tilpasses den tradisjonelle byggeskikken til eksisterende 
fritidsbebyggelse med hensyn på materialvalg, form og farge og skal plasseres i tilknytning til 
gårdsvei (SKV2), men utenfor 100-metersbeltet langs elvas hovedløp. Dette for å hensynta 
Sametingets innspill hvor de ønsker at nye tiltak skal samles langs adkomstveg og 
Fylkesmannens innspill om å trekke gjestestua lenger inn på neset enn først foreslått ved 
oppstart av planarbeidet, pga Tanavassdragets vernestatus. 

Siden strømtilførselen til området er via Finland tillates framført ledningsnett for elektrisitet på 
dette arealet. Eksisterende linjetrasé vil bli benyttet videre.  
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Skisse av planområdet. Blå strek indikerer 100-meter til hovedelveløpet. Gul firkant langs vegen i sør 
angir plassering av gjestestue/uthus. 
 

5.2.3 Kjøreveg (SKV) 
Ny adkomstveg til området (SKV1) er regulert med en total bredde på 8 m og kjørebredde 4 
m. Det vil anlegges parkering i planområdets nord-vestre hjørne. Dette for å unngå trafikk tett 
på naboeiendommen 28/9 og for å skjerme kulturmiljøet rundt denne og bebyggelsen på 
28/5. SKV2 som er planlagt som internvei/gårdsvei inne på de to eiendommene er regulert 
med en total bredde på 4 m, inkl. skulder og grøfteareal. Tiltakshavers plan er å benytte 
firehjuling/ATV inne på området, men vegen bør i tillegg være bred nok til å kjøre traktor med 
diverse landbruksmaskineri.  

I forbindelse med vedtaket om tillatelse til gjendyrking har Harby i kontakt med 
landbrukskontoret fått råd og informasjon om at kommunen er innforstått med at tillatelsen 
også betyr at man må få tilgang til jordene med maskiner og nødvendig utstyr. 
Entreprenøren som har stått for gjendyrkingen har gjort tilpasninger langs vegtraséen for å få 
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den farbar med sitt utstyr. Vegformålet i planforslaget er lagt i samme trasé for å utnytte de 
grepene som allerede er gjort. Det vil bli en vurdering opp mot landbruksvegforskriften 
hvorvidt nybygging og ombygging av landbruksveg er søknadspliktig. Fylkesmannen i 
Finnmark har foreslått følgende tekst som retningslinje til planbestemmelsenes § 5: 
 «…Nybygging og ombygging av landbruksveger kan ikke iverksettes uten skriftlig 
 tillatelse fra kommunen, jf. forskrift om planlegging og godkjenning av 
 landbruksveger, kap. 2…».  

Denne teksten er innarbeidet, slik at ytterligere utbedring av vegtraséen for å kunne benytte 
firehjuling til og fra brua derfor vil måtte omsøkes jf. bestemmelsen over. 

For å sikre adkomst til eiendommen 28/9 er det regulert inn en avstikker fra SKV2 inn til 
eiendomsgrensa/plangrensa. Dette vegformålet er benevnt SKV3. 

5.2.4 Naturområde i sjø og vassdrag (VNV) og friluftsområde i sjø og vassdrag (VFS) 
Området merket VNV gjelder Anárjohka elv. Det er for VNV-formålet tatt inn i 
bestemmelsene at det ikke tillates noen tiltak som berører elva, foruten som nevnt i 
bestemmelsene til bestemmelsesområde #1. Bestemmelsesområdet innrammer planlagt 
plassering av brua. Heller ikke brua vil berøre selve elva, men noe aktivitet og mulige 
forstyrrelser må påregnes i byggeperioden. 

Som bildet under kap. 4.11 viser er området innerst i vika helt nord i planområdet brukt som 
båtplass. Tanken er at dette fortsatt skal benyttes som båtplass både for tiltakshaver og 
eventuelt gjester på området. For å muliggjøre noen tilpasninger som kan gjøre 
tilgjengeligheten bedre for alle typer brukere, f.eks. en enkel brygge, er det avsatt et eget 
formål for dette – friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

5.2.5 Særlige landskapshensyn (LLH) 
Fylkesmannen i Finnmark anbefalte i sitt innspill i forbindelse med offentlig ettersyn av 
planforslaget å opprette en urørt kantsone mot elva. Det er derfor foreslått at et belte på 
minimum 15 m langs hovedelveløpet avsettes til LNFR-særlige landskapshensyn. Både sør 
og nord i planområdet er beltet gjort betydelig bredere enn 15 m (hhv. 15-100 m og 15-60 
m), samt at øyene ute i elva har fått samme formål. Til gjengjeld er det lagt inn noen mindre 
åpninger i kantsonebeltet for å gi plass til bro, samt mulighet for å sikre tilgang til vassdraget 
med båt o.l. Et 15 meter bredt vegetasjonsbelte vil være bredere enn vegetasjonsbeltet ut 
mot elva på finsk side og vil etter forslagsstillers syn være godt dekkende for det 
«begrensede naturlige vegetasjonsbeltet» som vannressurslovens § 11 krever. Videre sier 
vannressurslovens § 11 1. ledd, 2. punktum at regelen om å opprettholde et begrenset 
naturlig vegetasjonsbelte likevel ikke gjelder for byggverk som står i sammenheng med 
vassdraget (f.eks. bro) eller hvor det trengs for å sikre tilgang til vassdraget (f.eks. for båt). 
Det synes derfor uproblematisk at ikke kantsonen er regulert i et sammenhengende belte 
langs hele vannkanten. 
 

5.3 Bestemmelsesområde 
Bruforbindelsen til Harbys eiendom på finsk side i grenda Angeli skal bygges innenfor angitt 
bestemmelsesområde merket #1 i plankartet. På norsk side forutsettes det bruk av 
snøscooter de siste 45 kilometerne inn på vinterstid. Fram til grenda Angeli er det 
vinterbrøytet vei. I 2015 er vintervei en forutsetning for helårsbosetning og dette tenkes løst 
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med en broforbindelse over Anárjohka fra Basevuovdi framfor vinterbrøyting av 45 kilometer 
vei på norsk side eller tidvis stengning av den eneste ferdselsåren til eiendommene p.g.a. 
krav om dette i fra reindriften. 

Broen vil også være et verktøy i samdriften av jordbrukseiendommene på begge sider av 
elva og er dimensjonert slik at man kan benytte firehjuling til brøyting og nødvendig 
vedlikehold av broa vinterstid. Broen knytter de to private eiendommene Kjærringnes-
Helligskog og Kemi-Angeli sammen og sikrer dermed ferdselen mellom disse gjennom hele 
året. Tiltakshaver har engasjert det finske arkitektkontoret Voutilainen Oy i Rovaniemi for å 
plassere og dimensjonere brua. Bredden på gang/kjørearealet i tegningene er 1,6 meter og 
avstand fra vannspeilet i elva og opp til brua er 4,1 meter. Broas planlagte utseende etter 
Voutilainen Oy’s tegninger er illustrert under. 

Illustrasjon av planlagt broforbindelse over Anárjohka mellom Basevuovdi og Angeli. 

I planleggingsfasen har forutsetningen hele tiden vært å skåne og unngå enhver negativ 
innvirkning på vassdragsmiljøet, være seg vannføring, vannkvalitet, fiskeforhold eller naturen 
generelt. Ingen del av brokonstruksjonen kommer i berøring med vannet og broen overholder 
de nødvendige høydeforskriftene for å tillate båtferdsel og fiske på elven under upåvirket 
som før. Bropilaren på norsk side er trukket godt inn fra elvekanten og vil bli dekket av 
vegetasjonen langs elvekanten og lite synlig fra elven. På finsk side er ingen bropilar over 
bakkenivå nødvendig eller synlig. 
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5.4 Universell utforming  
Det er et krav med hensyn til byggeforskriftene og et viktig prinsipp at en får løst nye 
byggeprosjekter i henhold til gjeldende krav til universell utforming både mtp bygg og 
uteområder. Ved Basevuovdi vil dette særlig være viktig for brua og ved eventuell 
gjenoppbygging av gjestestua til Fjellstua. Det er innarbeidet i planbestemmelsene at 
bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av 
befolkningen som mulig. 
 

5.5 Gjenopptagelse av primærnæringer 
Høsten 2015 er det gjenopparbeidet totalt 13 dekar som tidligere har vært dyrket på 
eiendommene 28/3 og 28/5 (jf. vedtak i Karasjok kommune av 27.8.14). Harby eier også en 
tilgrensende eiendom på finsk side av elven Anárjohka i grenda Angeli. Gjenopptagelse av 
landbruksdrift og bygging av broforbindelse må ses i sammenheng med driften av 
eiendommen på finsk side. Dette er viktig å ha med seg i vurderingen, da størrelsen på 
eiendommene og mulige jordbruksarealer ved Basevuovdi er forholdsvis beskjedne. Det er i 
planen lagt til rette for å tillate nødvendige tiltak/ byggverk for gjenopptagelse av 
primærnæringer (landbruk, skogsdrift, med mer), blant annet å føre opp en driftsbygning. 
Forslagsstiller vurderer å holde ridehester, samt villsau på området. Bær-, grønnsaks-, 
honning- og vedproduksjon er andre mulige tilleggsnæringer på området. 

 
Foto fra august 2016 som viser de gjendyrkede arealene i planområdet. Bjørkekrattet i nedkant av 
fotoet er beskrivende for kantsonen mot elva. 
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Området ble i 1992 undersøkt av botanikere i forbindelse med kulturlandskapssatsingen. 
Området innehar karakteren «spesielt verdifullt» etter «Nasjonal registrering av verdifulle 
kulturlandskap». Det finnes en rekke sjeldne arter på området. Mange av disse er der 
nettopp på grunn av den kulturpåvirkningen som tidligere beboere på stedet har hatt på jord, 
skog og øvrig natur.  

Gjengroing på grunn av opphør av beite og slått på mer marginale jordbruksareal påvirker en 
rekke truete og nær truete arter negativt. Tall fra artsdatabanken og Rødlista 2010 viser at 
dette gjelder for ca. 400 arter. Med dette i bakhodet bør det være positivt å gjenoppta en viss 
jordbruksdrift på Basevuovdi, men det bør skje på en måte som ivaretar de spesielle og 
karakteristiske artene på stedet. Det arealet som er gjenopparbeidet høsten 2015 er forutsatt 
drevet på konvensjonelt vis. Arealene rundt bør ha gode forutsetninger for å videreføre 
tidligere tiders bruksmåte dersom man på nytt får inn beitedyr. 
 

5.6 Andre næringsmuligheter 
For å spe på næringsgrunnlaget fra jord- og skogbruk er det også aktuelt med annen 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet.  

Karasjok kommune ønsker økt markedsføring av Øvre Anárjohka nasjonalpark med tanke på 
å øke turismen i kommunen. Det er imidlertid svært langt til nærmeste overnattingsmulighet 
fra nasjonalparken.  
 

5.7 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 
Det er planlagt å bore etter vann for å sikre vannforsyning til boliger. Vannledning vil i så stor 
grad som mulig bli lagt langs gardsvegen for å minimere graving. Avløpsledninger 
planlegges lagt langs samme trasé med påkoblinger fra de to boligene og driftsbygning. 
Avløpsledningene føres fram til et planlagt minirenseanlegg i kanten av det vestligste av de 
to nydyrkede jordene. Illustrasjonen under viser en grov skisse av hvordan vann- og 
avløpsløsningene planlagt. Stig Harby blir selv ansvarlig for drift av vann- og avløpsanlegg.  
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Utsnitt av plankartet inkl. foreslått gårdsvei, plassering av broforbindelse til Angeli på finsk side og 
mulig plassering av bygg (oransje: boliger, blå: driftsbygning,). Planlagt VA-løsning for området er 
også illustrert (gul strek). Blå strek viser eksisterende strømledning. 

Et minirenseanlegg er i følge Avløp Norge (Bransjeforening for leverandører av 
minirenseanlegg i Norge - http://www.avlopnorge.no/) et avløpsrenseanlegg med kapasitet til 
å rense husholdningsavløp opp til 50 personer (personekvivalenter - p.e.).  

Fra nettsiden til Avløp Norge:  
For å unngå lokal forurensing skal alle boliger og hytter ha et utslipp som tilfredsstiller 
sentrale og kommunale krav til utslippskvalitet. For bolighus uten mulighet for tilknytning til 
offentlig kloakknettet, har septiktank (slamavskiller) med etterfølgende sandfilter vært den 
vanligste løsningen. En slik løsning tilfredsstiller ikke dagens og fremtidens krav til rensing. 
På hytter har tørrklosett og begrenset mulighet for bruk av vann vært eneste mulighet. 

Et godkjent minirenseanlegg er en miljøvennlig, driftsikker og kostnadseffektiv løsning. Når 
du skal velge anleggstype, tar du et valg som ikke bare berører deg selv og din familie - du 
tar også et valg som betyr noe for miljøet rundt deg.  At det er viktig å tenke konsekvenser, 
og at det faktisk nytter at hver enkelt tar ansvar. 
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Det finnes en rekke ulike leverandører og anleggstyper. Alle medlemmer i Avløp Norge 
leverer typegodkjente anlegg som er sertifisert gjennom SINTEF Certification og testet etter 
norsk standard, NS-EN 12566-3 (små avløpsanlegg for inntil 50 pe). Erfaring viser at de aller 
fleste minirenseanlegg har tilfredsstillende virkningsgrad mht reduksjon av organisk stoff, 
mens det ikke er like høy andel av anlegg som er testet som har tilfredsstillende reduksjon av 
fosfor. Man bør derfor velge et anlegg og en leverandør som kan vise til tilfredsstillende 
renseresultater. 

Overvann 
Det er lagt opp til at overvann skal dreneres i grøntarealer. Det er gode bunnforhold for 
drenering av overvann i området. Bekkegjennomføringer/ stikkrenner skal dimensjoneres for 
vannføringer tilsvarende 200 års nedbørsintensitet og med en sikkerhetsmargin på + 20 %.  

Energiforsyning  
Energiforsyning er i hovedsak basert på strøm og vedfyring. Det er nedfelt i 
reguleringsbestemmelsene at utbygger plikter å kontakte konsesjonshaver for distribusjon av 
elektrisitet for tilknytning til distribusjonsnettet. Dagens strømforsyning skjer via luftstrekk 
over elva fra Finland og dette vil også bli situasjonen i fremtiden. Dersom de nye tiltakene i 
medhold av reguleringsplanen skulle medføre behov for en trafo på området vil plassering av 
denne i følge Karl Martin Stueng i Luostejok kraftlag være uproblematisk i og med at Harby 
selv er grunneier i hele planområdet. 
 

5.8 Plan for avfallshenting 
Avfallshenting er en utfordring på avsidesliggende og i deler av året vegløse steder. I 
Karasjok kommune er det flere andre fjellstuer. I følge Karasjok kommune har ikke Mollisjok 
og Ravnastua fjellstuer offentlig renovasjon. De har egne private løsninger. For Basevuovdi 
sin del bør derfor det samme være aktuelt. Men med ny broforbindelse og nærheten til 
Angeli, kan man også se på muligheten for samarbeid med renovasjonsvesenet på finsk 
side. 
 

5.9 Rekkefølgebestemmelser 
Det er inntatt i planbestemmelsene at utbygging ikke kan finne sted før nødvendig teknisk 
infrastruktur er sikret etablert.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DETALJREGULERING FOR BASEVUOVDI, Planid: 2021-201401, Karasjok kommune 
 

arkitektbua as dato 14.09.2016 side 50  

6.0 Virkninger av planforslaget 

6.1 Gjeldende planer 
Planforslaget vil erstatte deler av område avsatt til «Spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder 
– Eksisterende» i kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil videreføre de bestemmelser 
og retningslinjer som er relevante for planområdet fra kommuneplanen for Karasjok.  
 

6.2 Stedets karakter 
Planlagt bebyggelse i området vil fortsatt hovedsakelig fremstå som spredt fritidsbebyggelse 
i LNF-område, men med noe økt landbrukskarakter gjennom foreslått ny driftsbygning/låve. 
Stedets karakter som kulturlandskap vil opprettholdes og sikres ved at jordbruksarealene 
holdes i hevd.  
 

6.3 Forholdet til naturmangfold 
Planens virkninger for naturmangfoldet er grundig belyst i konsekvensutredningen i kap. 7. 
Plassering av ny bru er lagt slik at den ikke berører vannstrengen i elva og ny bebyggelse er 
ikke lagt slik at den kommer i konflikt med truede/sjeldne arter. Sør i planområdet vil 
utbedring av eksisterende vegtrasé mtp kjøring med firehjuling skje i området hvor både 
solkjuke og finnmarksfrøstjerne er registrert. Det er vurdert dithen at opprusting av 
eksisterende trasé vil være bedre enn å lage en helt ny trasé. Samtidig er det avsatt en 
hensynssone for bevaring naturmiljø på begge sider av planlagt vei i dette området. Med de 
positive virkningene planen vil ha for bevaring av kulturlandskapet anses i sum virkningene 
for naturmangfoldet å være små.   
 

6.4 Forholdet til kulturminner og kulturmiljø 
Kulturmiljøet vil også ivaretas og opprettholdes ved hensynssone for bevaring kulturmiljø 
rundt bebyggelsen nord i planområdet og ved at ny bebyggelse er planlagt plassert i tråd 
med føringer gitt av kultuminnemyndighetene for å ivareta hensynet til bebyggelse på 28/9. 
Basevuovdi representerer et meget viktig samisk kulturlandskap og kulturhistorie i nasjonal 
målestokk som var i ferd med å gå tapt for kommende generasjoner for alltid. Helligskog og 
Kjærringness kombinerer det å representere viddegårder, elvegårder, fjellstuegårder og 
grensegårder i Finnmark og har i tillegg en historisk direkte og daglig grenseoverskridende 
forbindelse med samebygda Angeli rett over på finsk side av Anárjohka.  
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Den største trusselen mot kulturlandskap og kulturhistorie tilhørende de tradisjonelle samiske 
elve- og fjellstuegårdene i Basevuovdi og ellers i Finnmark er fraflytting og inaktivitet på 
grunn av manglende attraktivitet for dagens konsumenter. Ved de standardhevinger og 
muligheter for økning av eksistensgrunnlaget og rammebetingelser i Basevuvdi som planen 
legger opp til vil attraktiviteten økes og de negative effektene motvirkes. 
 

 
Kartillustrasjon kulturlandskap langs finskegrensen. 

Reguleringsplanen for Basevuovdi skaper klare og forutsigbare rammebetingelser som gjør 
det mulig å tenke langsiktig og kunne investere i det eksistensgrunnlaget som er nødvendig 
for å ta vare på det tradisjonsrike samiske kulturlandskap og den kulturhistoriearven som 
elve- og fjellstuegårdene i Basevuovdi utgjør. 
 

6.5 Rekreasjonsinteresser 
Reguleringen vil bedre rekreasjonsinteressene / rekreasjonsverdien innen planområdet i og 
med at tilgjengeligheten øker med ny broforbindelse. 
 

6.6 Barns interesser 
Planen vil ikke føre til endringer for barns interesser. I den grad det vil bli aktuelt med fast 
bosetting med barn i husstanden, så vil man praktisere samme løsning som andre 
fjellstuegårder og reindriftsutøvere gjør, med en «tilleggsbolig» nede i bygda. 
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6.7 Trafikkforhold 
Trafikkforholdene vil bedres i forhold til dagens situasjon gjennom ny broforbindelse til 
Finland hvor vegen er vinterbrøytet. Ny adkomstvei inn i planområdet i nord bidrar også til at 
trafikkforholdene til eiendommen 28/9 forblir uendret. 
 

6.8 Landbruksfaglige vurderinger 
Planen vil bidra til å holde kulturlandskapet vedlike og til å utnytte de ressursene som finnes 
på området på en god måte. I første omgang vil salg av rundballer til reindrifta bli videreført, 
slik at drift av jordbruksarealene i planområdet gir en mulighet for reindrifta til å kjøpe 
«kortreist» tilleggsfôr. 

Planens virkning for reindrifta synes derfor å være positiv i forhold til muligheten for å kjøpe 
tilleggsfôr fra Basevuovdi. 
 

6.9 ROS 
Risiko og sårbarhetsanalyse for planforslaget er vist i kap. 4. 

Fram til grenda Angeli er det vinterbrøytet vei. I 2017 er vintervei en forutsetning for 
helårsbosetning og dette tenkes løst med en broforbindelse over Anárjohka fra Basevuovdi 
framfor vinterbrøyting av 45 kilometer vei på norsk side eller tidvis stengning av den eneste 
ferdselsåren til eiendommene på grunn av krav om dette fra reindriften eller av andre 
grunner, som naturkatastrofer(skogbrann e.l.). 

Ved siden av å bidra til en generelt bedre beredskapsmessig situasjon for Basevuovdi, så vil 
broen også være et meget nyttig verktøy for en effektiv samdrift av jordbrukseiendommene 
på begge sider av elva og er dimensjonert slik at man kan benytte firehjuling til brøyting og 
nødvendig vedlikehold av broa vinterstid og ellers i fjellstuegårdsdriften. Broen knytter de to 
private eiendommene Kjærringnes-Helligskog og Kemi-Angeli sammen og sikrer dermed 
ferdselen til disse via Finland gjennom hele året. 
 

6.10 Teknisk infrastruktur 
Vann- og avløpsløsninger skal løses på området med boring etter grunnvann og etablering 
av et minirenseanlegg for å sikre at dagens krav til rensing blir oppfylt. Planen vil derfor 
medføre en standardheving fra dagens situasjon uten innlagt vann. 
 

6.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det kan forventes positive fremtidige ringvirkninger i form av økt sysselsetning og ytterligere 
skattegrunnlag for Karasjok kommune som en direkte konsekvens av reguleringsplanen. 
Eventuell framtidig helårsbosetting i Basevuovdi vil ikke skille seg fra situasjonen til andre 
fjellstuegård- eller reindriftsfamilier i Karasjok og vil dermed ikke medføre noe nytt for 
Karasjok kommunes del. Tiltakshaver planlegger uansett å se bosettingen i sammenheng 
med annen eiendom han eier nede i bygda. Skoleskyssordninger etc. må derfor ses i 
sammenheng med dette utgangspunktet. 
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6.12 Interessemotsetninger 
Planforslaget søker å løse de innspill og merknader som er kommet. På mange måter kan 
man si at man står overfor grunnleggende interessemotsetninger i et område hvor man både 
har verdier som trenger menneskelig påvirkning og bruk for å bli ivaretatt og andre verdier 
som ivaretas best gjennom å forbli uberørt. Dette gjenspeiles både i innspill til planen, 
fagrapporter fra området/tilliggende områder og befaringsrapporter fra planområdet. 
Planforslaget skal i all hovedsak ha løst og avveid interessemotsetningene på en måte som 
gjør at alle interesser ivaretas. Se særlig kommentarene til de innkomne innspill i kap. 2 

6.13 Avveining av virkninger 
Planen synes å bedre muligheten for å ta vare på kulturlandskapet i Basevuovdi, samt øke 
muligheten for å få til utmarksbasert næringsutvikling og turisme knyttet både til 
nasjonalparken og omkringliggende naturområder. 
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7.0 Konsekvensutredning 

7.1 Forurensning  
Mest tenkelige forurensningsmulighet fra planområdet er fra kloakk/avløp og til elva. Ved å 
velge et typegodkjent anlegg, sertifisert og testet etter norsk standard, vil man med god 
margin komme innenfor kravene til rensing satt i forurensningsforskriftens kapittel 12. Se 
ellers kap. 5.7. 

Noe avrenning fra de gjendyrkede arealene kan tenkes, men arealene er såpass små at 
effekten uansett vil bli liten. Andre forurensningskilder anses ikke som relevante.  
 

7.2 Transportbehov 
Tiltaket vil medføre noe økt trafikk på vegsystemet som planområdet er tilknyttet kun i 
sommerhalvåret, dvs. vei 2820 Anárjohkgeaidnu sørover fra Karasjok, en strekning på ca. 65 
kilometer og vei 2860 Basevuovdi den siste kilometeren inn til planområdet. Det samme vil 
trolig gjelde for veinettet på finsk side av elva inn mot grenda Angeli i vinterhalvåret.  

Selv om begge bolighusene er bebodd vil den lokale trafikkøkningen være såpass marginal 
at den anses å ikke ha noen nevneverdig effekt på trafikkflyten på de nevnte veiene som alle 
er lavt trafikkert.  
 

7.3 Energiforbruk og energiløsninger 
Krav til energibesparende tiltak er sikret i gjeldende TEK-forskrift og vil bli ivaretatt i 
forbindelse med byggesak. 
 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det ble foretatt en befaring i regi av Sametinget i forbindelse med behandlingen av saken om 
dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av nye bygninger. I rapporten fra befaringen 
skriver seniorrådgiver Randi Sjølie at «…Verneverdiene i området ligger i kulturlandskapet 
og i de eldre/fredete bygningene i området…». Videre skriver hun at «…Det eldste 
bolighuset og høysjåen er automatisk fredede kulturminner i kraft av sin alder…» De fredete 
bygningene ligger utenfor planområdet, på eiendommen 28/9. Sektormyndighetene ved 
Fylkeskommunen uttrykte seg da positivt til tiltak som medfører at kulturlandskapet blir tatt 
vare på og holdt i hevd, men ønsket å rådføres i denne prosessen. 

Et søk på Riksantikvarens kulturminnesøk.no gir ikke treff på andre kulturminner i området 
enn et automatisk fredet bosetnings-aktivitetsområde nord for planområdet, like ved den 
gamle fjellstua. Ved en sjekk på Askeladden kommer imidlertid lokaliteten Bassevuovdi opp 
med lokalitetsnummer 179194 og kategori bebyggelse-infrastruktur. Det kommer likevel ikke 
opp noen listevisning av lokaliteten og den kommer ikke opp ved søk på enkeltminne og bruk 
av nevnte lokalitetsnummer. Heller ikke ved SOSI-eksport av kulturminner innenfor et 
område på og rundt planområdet er husene med. Å få klarhet i husenes vernestatus og få 
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bekreftet eller avkreftet opplysningene i Sametingets rapport fra befaringen har vært et 
moment i det planarbeidet.  

   
Tunet på eiendommen 28/9 sett fra nord. 

Det ble derfor foretatt en ny befaring av Sametinget den 2. september 2015. Det ble ikke 
gjort nye registreringer av automatisk fredete samiske kulturminner. Det vises imidlertid til 
boligen og høysjåen på eiendommen 28/9 som begge er automatisk fredet og at tunet og det 
øvrige kulturmiljøet/ kulturlandskapet som disse inngår i også i stor grad omfatter 28/3 og 
28/5. Sametinget ønsker derfor at nye tiltak trekkes unna tunet rundt 28/9 for ikke å virke 
skjemmende for kulturmiljøet. De opplyser videre i sitt innspill at de mener de nye tiltakene 
med fjellstue, driftsbygning og de to fritidsboligene bør samles langs adkomstvegen med 
parkering. De er fornøyd med at utleiehyttene og gjestestue er plassert i god avstand til 
kulturmiljøet. Tiltakshaver har likevel valgt å ta ut fjellstuen og utleiehyttene ut av denne  
detaljreguleringsplanen i henhold til Karasjok kommunestyres ønsker om dette i deres vedtak 
av 01.02.2018. 

På miljøstatus.no er to hus innenfor planområdet registrert i SEFRAK som meldepliktig ved 
riving/ombygging. Dette er «stall» og «låve» på 28/5, men ingen av disse bygningene fantes 
på eiendommen lenger da dagens eier overtok denne i 2008.  

Ny adkomstvei er lagt utenom kulturminnet nord for planområdet. Sametingets anmodning er 
tatt til følge i forhold til plassering av nye tiltak i tilknytning til adkomstvei. Følgene for 
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verneverdiene på 28/9 anses derfor å bli akseptable. 
 

7.5 Naturens mangfold 
Naturgrunnlaget og hvordan det aktuelle tiltaket kan påvirke naturmangfoldet skal beskrives 
og vurderes i henhold til krav i Naturmangfoldloven.  

Vurdering av planens virkninger i forhold til naturmangfoldloven: 

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget 
Det er innhentet kunnskap om naturmangfoldet fra ulike kilder; www.miljostatus.no, og 
www.naturbase.no (herunder Artsdatabanken) som viser at det er registrert flere viktige 
naturverdier i området. Et større område langs elva Anárjohka er markert som område med 
arter av særlig stor forvaltningsinteresse fra nord for planområdet og sørover til godt inn i 
nasjonalparken. Innenfor planområdets grenser er det registrert punktforekomst av artene 
urskogshvitkjuke og solkjuke. Begge er nedbrytere, knyttet til død furuskog i ulike 
nedbrytningsfaser. Dvergspurv, varsler og oter er andre arter av særlig stor 
forvaltningsinteresse som er registrert i planområdet.  

Planområdet inngår i verneplan for Tana-vassdraget og er også registrert som helhetlig 
kulturlandskap i naturbasen. Anárjohka har stammer av anadrom laksefisk. Se ellers kap. 4.7 
for beskrivelse av hvilke naturverdier som er registrert i området. 

Ut fra den foreliggende kunnskapen legges det til grunn at det finnes spesielle, verdifulle og 
sårbare/utrydningstruede arter innenfor eller i nærheten av planområdet. 

§ 9 – føre-var prinsippet: 
Tiltaket vil medføre hogst av noe skog innenfor planområdet, og nedbygging av skogarealer 
(boliger, gårdsveg, og bru). Det dreier seg mest om bjørkeskog, men også noe skrinn 
barskog. Barskogen i området er randsone til større sammenhengende sandfuruskoger vest 
for planområdet. Hogst i det omfang det her er snakk om anses derfor ikke å ha nevneverdig 
betydning for de to nevnte artene.  

I forhold til dyrelivet i området og de nevnte artene av særlig stor forvaltningsinteresse, så er 
det i Basevuovdi per i dag flere fritidsboliger/hytter som medfører at området har noe 
menneskelig aktivitet. Angeli på finsk side har fast bosetting. Selv om planen vil medføre en 
liten økning av aktivitet ved Basevuovdi vurderes ikke dette å få en merkbar negativ 
påvirkning på dyrelivet. 

 

 

 

 

 

 

http://www.miljostatus.no/
http://www.naturbase.no/
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Planlagt tiltak berører varig verna vassdrag og nasjonalt laksevassdrag. For elva sin del er 
det først og fremst den planlagte brua som vil kunne påvirke. For å sikre at natur- og 
vassdragsmiljøet i og langs vassdraget ivaretas er det tatt inn i planbestemmelsene at 
prosjektering og utførelse av brukonstruksjonen skal utføres av kvalifiserte foretak med 
relevant kompetanse på hydrologi og vassdragsmiljø. Dette skal også sikre at man håndterer 
isgang, flom, erosjon og masselagring. Det er også tatt inn i bestemmelsene at Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal kontaktes i forbindelse med videre prosjektering 
av bruforbindelsen, samt satt restriksjoner mot arbeid i elva i fiskens gyteperiode. 
 

 
Motiv mot bredden på norsk side på stedet hvor brua skal plasseres. 
 

Hensynet til natur- og vassdragsmiljøet i og langs vassdraget anses ivaretatt gjennom disse 
bestemmelsene. 

Det er nylig foretatt gjendyrking av tidligere dyrkede arealer som var i ferd med å gro igjen. 
Dersom planene om å få beitedyr tilbake til eiendommen realiseres kan dette bidra til å 
ivareta de verneverdiene som kulturlandskapet i dag inneholder.  

Området ligger i nær tilknytning til eksisterende bebyggelse i grenda Angeli på finsk side og 
kan ikke anses som uberørt verken med tanke på menneskelige tiltak eller aktivitet. Det 
vurderes at planen ikke medfører noen fare for vesentlig skade på naturmangfoldet.  
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§ 10 – samlet belastning: 
Tiltaket ligger nært inntil allerede bebygde områder og det vurderes at tiltaket ikke vil utgjøre 
noen belastning for økosystemer, naturtyper eller arter utover det som er beskrevet ovenfor. 

§ 11- kostnader ved miljøforringelse 
Anses ikke som aktuelt ettersom tiltaket etter ovenforstående vurdering ikke medfører skade 
for naturmangfoldet.  

§12 – alternativ lokalisering: 
Det er ikke vurdert alternative lokaliseringer for tiltaket. I forhold til å ivareta naturmangfoldet 
anses det som mest hensiktsmessig å legge ny utbygging inntil allerede eksisterende 
utbygde områder. Det er også et poeng at mye av verneverdiene i området ligger i 
kulturlandskapet, dvs. skapt av menneskelig påvirkning. Fortsatt aktivitet i området vil derfor 
kunne bidra til å ivareta disse verdiene. 
 

7.6 Landskap 
Området er pr i dag en blanding av skogområde og kulturlandskap. Mindre deler vil bli 
avskoget. Planområdet har en skjermet beliggenhet som er lite eksponert, men er godt synlig 
fra Angeli. De planlagte tiltakene er arealmessig en videreføring av eksisterende bebyggelse 
på området, og vil slikt sett ikke medføre noen vesentlig endring av karakter med tanke på 
type bebyggelse i nærområdet. Ny bebyggelse vil kunne virke inn på kulturlandskapet rundt 
tunet på 28/9. Dette er hensyntatt i planen. Det er også avsatt en hensynssone mot sør og 
vest (H570_2) som skal være bufferareal som sikrer og ivaretar fredningsinteressene til 
bygningsmiljøet på Gbnr 28/9. Innenfor sikringssonen er det ikke tillatt med noen nye tiltak, 
oppføring av bygg eller uthus. Det tillates kun etablering av gårdsvei av enkel standard langs 
vestsiden av eiendomsgrensen mot Gbnr 28/9, som vist i plankart, samt framført ledningsnett 
for VA. Det kan også være et aktuelt tiltak å plante en rekke bjørketrær sør for den søndre 
grensen til 28/9 for å ytterligere skjerme tunet her mot naboeiendommen.  

Når det gjelder konsekvensene gjenopptakelse av jordbruksdrift vil ha på kulturlandskapet, 
så er disse vurderingene allerede gjort i kommunens behandling av tiltakshavers søknad om 
dette. Tillatelse er gitt, gjendyrkingen er gjennomført og landbruksdriften er allerede i gang 
igjen på småbrukene Helligskog og Kjærringnes. Fylkesmannens miljøvernavdeling var 
høringsinstans og overklaget ikke vedtaket som nå er gyldig. Det er derfor ikke 
hensiktsmessig å gjennomføre en konsekvensutredning av om det er realistisk å starte opp 
med en aktivitet som allerede er pågående. 
 

7.7 Sikring av jordressurser 
Tiltaket vil medføre nedbygging av noe potensielt dyrkbart område (overflatedyrket jord og 
innmarksbeite). Det dreier seg imidlertid om svært skrinne arealer, og en del av disse 
arealene vil måtte tas i bruk for å få på plass en bebyggelse som kan sikre bosetting og drift 
av de jordressursene som allerede er i bruk. Områdene hvor det er planlagt å bygge hvor 
man kan komme i en slik situasjon ligger i en forholdsvis bratt skråning, slik at det uansett 
ikke er veldig egnet som fulldyrket areal, da maskinell skjøtsel er vanskelig. 
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Arealtypekart, AR5. Kilde: Kilden, Nibio.  

7.8 Samisk natur- og kulturgrunnlag 
Det er ikke påvist samiske kulturminner innenfor planområdet, men det er en lokalitet like 
nord for eiendommen, som nevnt i pkt 4.6.  

Aktivitet på eiendommene vil ha liten eller ingen innvirkning på tilgrensende 
reinbeiteområder. Med en bro over elven Anárjohka vil trafikken til og fra småbrukene 
Helligskog og Kjærringnes vinterstid kunne gå på finsk side etter den mye bedre helårsveien 
fra Grensen-Karigasniemi-Angeli. Det vil med andre ord medføre redusert trafikk på norsk 
side av Anárjohkdalen på vinterstid med de positive konsekvenser dette vil ha for reindriften 
her. 

Den geografiske beliggenheten så nær Finland gjør at reindriftsutøverne her alltid har prøvd 
å holde flokken på betryggende avstand fra elvegårdene i de to månedene i året de kan 
være i området vinterstid.   
 

7.9 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
Tiltaket medfører bedre adkomst til store natur- og friluftsområder, grunnet bedre veistandard 
på finsk side og mulighet for å bruke gangbro over fra Angeli til Basevuovdi. 
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ROS-analyse er foretatt. Det er ikke avdekket spesielle forhold som krever avbøtende tiltak, 
utover at bebyggelse skal plasseres høyt i terrenget for å unngå flomskader.   

Det er gjennom reguleringsbestemmelsene fastsatt at det skal sikres god tilgjengelighet for 
hele befolkningen, og at anlegg skal utformes i samsvar med bestemmelser om universell 
utforming. 
 

7.10 Beredskap og ulykkesrisiko jf PBL § 4-3 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på 
grunnlag av vurdering og analyse av risiko og sårbarhet, jf. pbl. § 3-1 pkt. h, og § 4-3. ROS-
analyse er foretatt og tatt inn i planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket spesielle forhold som 
krever avbøtende tiltak.  
 

7.11 Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
Det legges opp til at dette ivaretas gjennom byggesak. 
 

7.12 Virkningene for annen stat 
For alle planer som skal behandles etter saksbehandlingsreglene i forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, og som er lokalisert i 
kommuner med felles grense til annen stat, må det av planarbeidet fremgå hvordan 
virkningene for annen start er vurdert. I forbindelse med byggesaken som pågår parallelt på 
finsk side har det kommet inn innspill til broforslaget fra samtlige relevante 
sektormyndigheter der. Det vil si samferdselsmyndighetene, vassdragsmyndighetene, 
grenseovervåkningen, kommunen, den samiske kulturvernmyndigheten, 
miljøvernmyndighetene og naboer slik at det er sikret at alle relevante aspekter ved 
byggesøknaden for bro også belyses parallelt i detalj fra et finsk perspektiv.  



DETALJREGULERING FOR BASEVUOVDI, Planid: 2021-201401, Karasjok kommune 
 

arkitektbua as dato 14.09.2016 side 61  

 
Den finske grenda Angeli øst for elva, til høyre i bildet. Husene på Basevuovdi sees i øverste venstre 
hjørne. 

Finske tollmyndigheter har blitt kontaktet av de norske tollmyndighetene og ingen av dem har 
innvendinger mot oppføring av bro ut fra de forutsetninger og dimensjoner som er oppgitt. 
Heller ikke finsk grensevakt har noen innvendinger. 
 

7.13 Beskrivelse av 0-alternativet 
0-alternativet, å ikke gjennomføre den planlagte utbyggingen, vil medføre at det ikke bygges 
hverken nye boliger eller bru. Området bevares i stedet som i dag. Kulturlandskapet vil trolig 
sakte, men sikkert gro igjen og de dyrkede arealene vil trolig etter hvert bli nedgrodd med 
bjørkekratt og gå tapt for ettertiden. Det nærmeste arealet rundt eksisterende hus og hytter 
vil lite trolig bli vedlikeholdt og vegetasjonen tar over. 
 

7.14 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
ROS-analysen er gjort ut i fra sjekkliste for ROS-analyse utarbeidet på bakgrunn av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine veiledere, og denne er vedlagt i 
sin helhet. Kun hendelser med konsekvenser for menneskers liv og helse, miljø og 
økonomiske verdier er vurdert. Det forutsettes at videre plan- og bygningsarbeider 
gjennomføres iht. gjeldende lovverk og at aktuelle sikringstiltak ivaretas herunder.  

ROS-analysen avdekker ikke spesielle utfordringer. Vedrørende radon er det ikke foretatt 
egne målinger i forbindelse med planarbeidet. Området har kun en hovedatkomst for 
brannbil og beredskapskjøretøy. 
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7.15 Oppsummering av konsekvensutredning 
TEMA 
Jfr KU-Forskrift 
2014-12-19 

KOMMENTAR 
Relevans, konsekvenser 

DATAGRUNNLAG 

 
Forurensning 

 
Minirenseanlegg etableres for å unngå mulig forurensning 
til elva. Se pkt 5.7. 

 
Byggeforskrifter og -tekniske 
krav. 

 
Transportbehov / 
energiforbruk og 
energiløsninger 
 

 
Transportbehov: Tiltaket vil medføre noe økt trafikk på 
vegsystemet som planområdet er tilknyttet. 
Trafikkøkningen antas ikke å ha noen vesentlig betydning 
for trafikkavviklingen på eksisterende veinett hverken på 
norsk eller finsk side. 
 
Energiforbruk og –løsninger: Krav til energibesparende 
tiltak er sikret i gjeldende TEK-forskrift og vil bli ivaretatt i 
forbindelse med byggesak. 
 

 
Samordner areal- og 
transportplanlegging (T-5/93) 
 

 
Kulturminner og 
kulturmiljø 
 

 
Det er ikke dokumentert noen automatisk fredete 
kulturminner innenfor planområdet. Verneverdiene i 
området ligger i kulturlandskapet og i de eldre/fredete 
bygningene på eiendommen 28/9. Det er også registrert et 
kulturminne nord for planområdet. Ny adkomstvei er lagt 
utenom dette. Driftsbygning og de to fritidsboligene 
samles langs adkomstvegen med parkering plasseres i 
god avstand til kulturmiljøet. Se pkt 6.4. 
 

 
Rapportene «Botaniske 
undersøkelser av 
kulturlandskap i Finnmark» 
av Alm et al., 1994 og 
«Verdifulle naturtyper i 
Karasjok kommune» Strann 
et al., 2006 
(https://www.fylkesmannen.n
o/PageFiles/817661/2006%2
0-
%20Verdifulle%20naturtyper
%20i%20Karasjok.pdf). 
Befaring i regi av 
Sametinget. 

 
Naturens mangfold 
 

 
Et større område langs elva Anárjohka er markert som 
område med arter av særlig stor forvaltningsinteresse fra 
nord for planområdet og sørover til godt inn i 
nasjonalparken. Innenfor planområdets grenser er det 
registrert punktforekomst av artene urskogshvitkjuke og 
solkjuke. Planområdet inngår i verneplan for Tana-
vassdraget og er også registrert som helhetlig 
kulturlandskap i naturbasen. Anárjohka har stammer av 
anadrom laksefisk. 
 
Tiltaket ligger nært inntil allerede bebygde områder og det 
vurderes at tiltaket ikke vil utgjøre noen belastning for 
økosystemer, naturtyper eller arter utover det som er 
beskrevet ovenfor. Se kap. 4.7 og 6.5. 

 
Rapporten «Kartlegging av 
rødlistearter i Anárjohka», 
2003, utarbeidet av Ingvill 
Osland. 
Rapporten «Naturverdier i 
skog utenfor Øvre 
Anárjohka nasjonalpark», 
2010, utarbeidet av FM 
Finnmark, 
Miljøvernavdelingen 
(https://www.fylkesmannen.n
o/Documents/Dokument%20
FMFI/Milj%C3%B8vern/Rap
portserie/2010_3%20Naturv
erdier%20i%20skog%20i%2
0An%C3%A1rjohka_kompri
mert.pdf). 
«NINArapport 1042: 
Sandfuruskog og 
sandfuruskogsopper. Viktige 
områder for biologisk 
mangfold», 2014, utarbeidet 
av Tor Erik Brandrud og Egil 
Bendiksen 
(http://www.nina.no/archive/n

https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/817661/2006%20-%20Verdifulle%20naturtyper%20i%20Karasjok.pdf
https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/817661/2006%20-%20Verdifulle%20naturtyper%20i%20Karasjok.pdf
https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/817661/2006%20-%20Verdifulle%20naturtyper%20i%20Karasjok.pdf
https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/817661/2006%20-%20Verdifulle%20naturtyper%20i%20Karasjok.pdf
https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/817661/2006%20-%20Verdifulle%20naturtyper%20i%20Karasjok.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Milj%C3%B8vern/Rapportserie/2010_3%20Naturverdier%20i%20skog%20i%20An%C3%A1rjohka_komprimert.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Milj%C3%B8vern/Rapportserie/2010_3%20Naturverdier%20i%20skog%20i%20An%C3%A1rjohka_komprimert.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Milj%C3%B8vern/Rapportserie/2010_3%20Naturverdier%20i%20skog%20i%20An%C3%A1rjohka_komprimert.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Milj%C3%B8vern/Rapportserie/2010_3%20Naturverdier%20i%20skog%20i%20An%C3%A1rjohka_komprimert.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Milj%C3%B8vern/Rapportserie/2010_3%20Naturverdier%20i%20skog%20i%20An%C3%A1rjohka_komprimert.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Milj%C3%B8vern/Rapportserie/2010_3%20Naturverdier%20i%20skog%20i%20An%C3%A1rjohka_komprimert.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Milj%C3%B8vern/Rapportserie/2010_3%20Naturverdier%20i%20skog%20i%20An%C3%A1rjohka_komprimert.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1042.pdf
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ina/PppBasePdf/rapport/201
4/1042.pdf). 
www.miljostatus.no, og  
www.naturbase.no (herunder 
Artsdatabanken). 
 

 
Landskap 
 

 
Mindre deler av området vil bli avskoget. De planlagte 
tiltakene er arealmessig en videreføring av eksisterende 
bebyggelse på området, og vil slikt sett ikke medføre noen 
vesentlig endring av karakter med tanke på type 
bebyggelse i nærområdet. Ny bebyggelse vil kunne virke 
inn på kulturlandskapet rundt tunet på 28/9. Dette er 
hensyntatt i planen. Se pkt 4.5 og 6.6. 
 

 
Veileder til forskrift om 
utvalgte naturtyper. 
 
 

 
Sikring av 
jordressurser 
 

 
Tiltaket vil kunne medføre nedbygging av noe potensielt 
dyrkbart område (overflatedyrket jord og innmarksbeite). 
Det dreier seg om små, relativt bratte arealer. På 
plussiden må det bemerkes at ny bebyggelse sikrer at den 
jorda som allerede er i drift forblir i drift. 
 

 
www.skogoglandskap.no 
(kartdatabasen Kilden) 

 
Samisk natur- og 
kulturgrunnlag 
 

 
Det er ikke påvist samiske kulturminner i planområdet. 
Reguleringsplanen omfatter ingen utmark, men derimot 
innmarken på de tradisjonelle samiske fjellstuegårdene 
«Kjærringness» og Helligskog ved Basevuovdi. 
Reguleringsplanen muliggjør at den sedvanlige driften 
med jordbruk på disse tradisjonelle samiske elvegårdene 
«Kjærringness» og «Helligskog» ved Basevuovdi kan 
videreføres. M.a.o. er reguleringsplanen et direkte og 
nødvendig bidrag til å hindre at dette verdifulle samiske 
kulturlandskapet her gror igjen og går tapt for all ettertid. 
Nye tiltak som skissert i planen vil gi liten eller ingen økt 
aktivitet på området, slik at beitende rein på de 
tilgrensende vinterbeitearealene vil bli lite forstyrret. Med 
ny broforbindelse til Finland vil man unngå ytterligere 
skutertrafikk på norsk side vinterstid. I tillegg har 
Fylkesmannen i Finnmark full sanksjonsmulighet og kan til 
enhver tid med øyeblikkelig virkning stenge skuterløypen 
oppover Anárjohkdalen hvis reindriften skulle anmode 
dem om dette. 
 

 
Kulturminneregistrering og 
befaringer foretatt av 
Sametinget. 

 
Befolkningens 
helse og helsens 
fordeling i 
befolkningen 

 
Tiltaket medfører økt tilgjengelighet til flotte tur- og 
friluftsområder.  
Det er ikke avdekket spesielle forhold i ROS-analysen 
som krever avbøtende tiltak.   
Reguleringsbestemmelsene forankrer bestemmelser om 
universell utforming og tilgjengelighet. 
 

 
ROS-analyse 

 
Tilgjengelighet til 
uteområder og 
gang- og 
sykkelvegnett 
 

 
Tilgjengelighet til uteområder er ikke et viktig tema i denne 
planen, da denne er tilnærmet ubegrenset. 
Planbestemmelsene sikrer tilstrekkelig størrelse og kvalitet 
på gardsveier og broforbindelse, i henhold til gjeldende 
retningslinjer. Se pkt 5.2.3 og 5.3  
 

 

 
Kriminalitets-

 
Ikke relevant. 

 

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1042.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1042.pdf
http://www.miljostatus.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.skogoglandskap.no/
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forebygging 
 

 

 
Beredskap og 
ulykkesrisiko jf 
PBL § 4-3 
 

 
ROS-analyse er foretatt og tatt inn i planbeskrivelsen. Det 
er ikke avdekket spesielle forhold som krever avbøtende 
tiltak.  
 
 

 

 
Risiko ved 
havstigning 
 

 
Ikke relevant. 
 

 

 
Barn og unges 
oppvekstvilkår 
 

 
Ikke relevant. 
 

 

 
Arkitektonisk og 
estetisk utforming, 
uttrykk og kvalitet 
 

 
Ivaretas gjennom byggesak. 

 

 
Vesentlig 
påvirkning 
konkurranseforhold 
 

 
Ikke relevant. 
 

 

 
Virkningene for 
annen stat 

 
Sikret gjennom byggesaken for brua på finsk side. Finske 
tollmyndigheter og grensevakten har ingen innvendinger 
mot ny bro. 
 

 

 
Beskrive 0-
alternativet 

 
Alternativet ved ikke å gjennomføre tiltaket betyr at det 
ikke blir noen nye tiltak på området og at det forblir som i 
dag. Kulturlandskapet vil trolig sakte, men sikkert gro igjen 
og gå tapt for ettertiden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETALJREGULERING FOR BASEVUOVDI, Planid: 2021-201401, Karasjok kommune 
 

arkitektbua as dato 14.09.2016 side 65  

8.0 Oppsummering 

Planforslaget legger til rette for utbygging av to bolighus, driftsbygning, , samt broforbindelse 
til Finland. Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanen og det er derfor foretatt en 
utredning av forslagets konsekvenser, jf. KU-Forskrift 2014-12-19. 

Planområdet har veiforbindelse på norsk side, men har også tilknytning til annen infrastruktur 
som bedre vei og el-forsyning fra Finland. Med ny bru vil adkomsten lettes vesentlig. Det er 
ingen kjente kulturminner i planområdet, men det ligger kulturminner og fredete bygninger i 
nær tilknytning som er hensyntatt i planen. Det er registrert forekomster av spesielle arter 
innenfor planområdet, og hele området er registrert som viktig kulturlandskap. Planen anses 
å bidra til å bevare Basevuovdi som et kulturlandskap for fremtiden. 

Planprosessen har ikke avdekket forhold av vesentlig negativ art som tilsier at de planlagte 
tiltak ikke bør gjennomføres. 

 

Trysil 14.09.2016 
rev. 28.02.17 
rev. 27.06.17 
rev. 11.09.17 
rev. 26.04.18 

P.A.R./Ø.L.  
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