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1 SAMMENDRAG 

 

2 BAKGRUNN  

Karasjok kommunestyre vedtok kommunalplanstrategidokument 2016-2019 under sak 16/95. Under 
punkt 7, prioritering av planoppgaver 2016-2019, under punktet andre reguleringsplaner, ble endring 
av reguleringsplan for Vullošguolbba prioritert på første plass. 

2.1 Hensikten med planen  

Formålet med endringen av eksisterende reguleringsplan er blant annet å omregulere de tre felles 
parkeringsplassene som er regulert mellom forretning/kontor/industri formål, til utbyggingsformål. 
Videre vil området regulert til campingplass bli noe endret og utvidet med areal i sørvest som i 
nåværende plan er regulert til kulturminneområde. Det er ikke registrerte kulturminner innenfor 
området. Det vil også reguleres inn atkomst til eiendom gnr 9 bnr 5 som ligger utenfor planområdet i 
sørøst.  
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Innenfor planavgrensningen vil denne plan erstatte og oppheve reguleringsplan for Vullošguolbba, 
arealplan id 199801, vedtatt den 8.10.1998.  

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold  

Forslagsstiller og planeier: Karasjok kommune.  
Kommunen utarbeider planen med egne ressurser.  

3 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart  

Annonsering om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Finnmark dagblad 21.2.2017.  
Melding om planoppstart til berørte og fagmyndigheter ble oversendt pr e-mail og brev den 
21.2.2017. Melding om oppstart ble også kunngjort på kommunens hjemmeside.  
 
Etter innspill måtte planområdet utvides østover og omfattet campingplassen. Ny varsel om oppstart 
ble kunngjort tilsvarende den 6.6.2017. Frist for innspill og merknader ble satt til 1.8.2017.  

3.2 Behandling i hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling, 1. gang 

Sak 18/34 den 14.6.2018. Planforslaget vedtas lagt ut på høring og offentlig ettersyn etter plan og 
bygningslovens § 5-2 og § 12 -10. 

3.3 Utlegging til offentlig ettersyn 

Fra 16.7.2018 til og med 7.9.2018 

3.4 Behandling i hovedutvalg for plan, miljø og næringsutvikling, 2. gang 

 

3.5 Kommunestyrets vedtak 

 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Overordnede planer  

For området gjelder kommuneplanens arealdel vedtatt 13.10.2005, punkt 2.1.1 i 
arealplanbestemmelser, sitat:  
«Plankrav  
Innenfor området benevnt som Karasjok tettsted skal utbygging skje etter ny delplan eller 

reguleringsplan/ bebyggelsesplan. I vedlegg 1 er listet de reguleringsplaner som fortsatt gjelder 

innenfor området. Disse kan erstattes enten ved endring av eksisterende plan eller med helt nye 

planer».  
I vedlegg 1 er Reguleringsplan for Vullošguolbba, vedtatt 8.10.1998, listet opp som en gjeldende 
plan.  

4.2 Gjeldende reguleringsplaner  

Reguleringsplan for Vullošguolbba, arealplan id 2021-199801, vedtatt 8.10.1998  

4.3 Tilgrensende planer  

Nord for rv. 92 gjelder Reguleringsplan for B 26, 1. Byggetrinn, arealplan id 2021-199201, vedtatt 
31.12.1992. Veg parsellen til dette regulerte området har fått adressenavn Heargedievva. Området er 
til nå bebygd med 16 eneboliger.  
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

5.1 Beliggenhet  

Planområdet på 74 dekar ligger syd for rv. 92 (Ávjovárgeaidnu), og på begge sider av 
Vullošnjárgeaidnu, ca. 1 km vest for Karasjok sentrum.  
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 

Innenfor planområdet er dagens arealbruk og eierforhold sett fra sørvest mot nordøst i planområdet 
følgende:  
9/486:  
Festes av Luostjok kraftlag. Tomta er bebygd med et lagerbygg med total BRA på 267 m2. 
Eiendommen ligger lengst vest i planområdet og er på 1457 m2. I eksisterende plan er tomta regulert 
til kombinasjon forretning/kontor/industri. Tomta brukes også til utendørslager.  
Like utenfor plangrensa i sørvest ligger 9/308 som eies av Karasjok kommune. Denne er i 
eksisterende plan regulert til bolig/kontor/lager og bygd med lagerhall med bruksareal på 200 m2 og 
en boligbrakke på 112 m2.  
 
9/444:  
Eiendommen er ubebygd og ligger øst for 9/486. Eiendommen har vært tildelt Finnmark byggevare 
ANS, men firmaet har nylig frasagt seg festeretten og tomta er ledig for andre utbyggere. Tomta er 
regulert til forretning/kontor/industri formål og er på 2798 m2.  
 
Mellom 9/486 og 9/444 er det regulert en felles parkeringsplass på 500 m2. Denne er ikke 
opparbeidet. Videre øst for 9/444 er det regulert en felles parkering på 900 m2 tilpasset 
busser/lastebiler. Den er ikke opparbeidet. Det er nedgravd en høyspentkabel som går i nord sør 
retning mot Vullošnjárga over det regulerte parkeringsarealet.  
 
9/443:  
Eiendommen er ubebygd og festes av Alf W Berg AS og ligger øst for regulert felles parkeringsplass 
for lastebiler og busser. Eiendommen er regulert til forretning/kontor/industri og er på 2552 m2.  
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Mellom 9/443 og 9/442 er det regulert en felles parkering på 1700 m2. Det er nedgravd en 
overvannsledning som går i retning fra nordvest til sørøst mot Vullošnjárga over den regulerte 
fellesparkeringen.  
 
9/442:  
Festes av Fredeng AS, og er bebygd med en lagerhall med totalt BRA på 396 m2. Tomta er på 3367 
m2, og er regulert til forretning/kontor/industri.  
 
Atkomstforhold og annen arealbruk utenfor planområdet.  
Ovenfor nevnte eiendommer ligger på vestsiden av atkomstveien fra rv. 92 til Vullošnjárga. 
Atkomstveien til disse eiendommene er regulert syd for eiendommene i gjeldende reguleringsplan og 
er ferdig opparbeidet med grusdekke. På nordsiden, utenfor planområdet, mot riksvei 92, er arealet 
regulert til friluftsområde.  
 
Område regulert til Campingplass øst for veien til Vullošnjárga:  
Øst for veien som går til Vullošnjárga fra rv. 92 er det regulert et område til campingplass. Denne har 
egen opparbeidet hovedatkomst fra rv. 92. Det interne veisystemet til bygningsmassen er stort sett 
opparbeidet.  
 
Innenfor planområdet er dagens arealbruk og eierforhold for campingplassen sett fra sørvest mot 
nordøst i planområdet følgende:  
9/195:  
Festes av Magnus og Sigrid Halonen. Eiendommen på 14144 m2 er ubebygd.  
Sør for eiendommen er det i eksisterende reguleringsplan regulert et bevaringsområde, 
kulturminnefelt, som ligger på 9/1 og eies av FeFo. Denne er frigitt av kulturminnemyndighetene da 
det viser seg at det som tidligere var registrert som kulturminne ikke var kulturminne likevel.  
 
9/488:  
Festes av Karasjok Camping AS. Eiendommen er på 25046 m2. Eksisterende bygningsmasse og 
andre anlegg består av:  
Camping/utleiehytter:  
5 stk a 40 m2 BRA med innlagt vann og toalett, av disse er 4 tatt i bruk i 1993 og den siste ble tatt i 
bruk i 1999.  
 
3 stk a 16 m2 BRA, to med innlagt vann og en uten. Hyttene er tatt i bruk i 1985.  
 
3 stk a 18 m2 BRA med innlagt vann uten toalett. Hyttene ble bygd i 1960 tallet og er senere pusset 
opp i 1995. Avløpsvannet fra springen ledes til en kum som ligger på eiendommen 9/45  
 
1 stk 67 m2 BRA med innlagt vann og toalett. Tatt i bruk i 1988.  
 
Andre bygninger:  
Ett servicebygg på ca. 125 m2 BRA med vaskerom, dusj, toalett, kjøkken bygd på 1970- tallet. 
Bygget er under oppussing.  
 
Tidligere kioskbygning på 110 m2 BRA, har ikke innlagt vann. Brukes til spill og lager.  
 
Område for bobiler og campingvogner:  
I sørvestenden og vest for 9/489 er eiendommen tilrettelagt for campingvogner og bobiler med egen 
atkomstvei. Det er plass til 47 bobil/campingvogner i området hvorav 35 er tilrettelagt med 
strømtilknytning. Lengst sørvest på eiendommen er det opparbeidet en lekeplass og en grillstue.  
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9/489:  
Festes av Silje Halonen. Eiendommen er bygd med enebolig med hybel/sokkelleilighet. I 
hovedetasjen er det egen inngang til resepsjon for gjester. Bruksarealet er på totalt 359 m2, fordelt 
med 275 m2 BRA på bolig og 84 m2 BRA på annet. Bygget ble tatt i bruk i 2017  
 
9/343:  
Festes av Magnus og Sigrid Halonen. Eksisterende bygningsmasse og anlegg består av:  
Camping/utleiehytter:  
Ett bygg på 55 m2 BRA med innlagt vann og kloakk. Tatt i bruk i 2003.  
 
9/9:  
Eies av Magnus og Sigrid Halonen. Eiendommen er bebygd med 6 mindre utleiehytter. Eiendommen 
ligger lengst sørøst i planområdet og er den eldste delen av campingplassen og ligger på det laveste 
platået på kotehøyde 132 -133 moh.  
 
9/45:  
Eies av Karasjok Camping AS og er bebygd med 1 utleiehytte, ett toalettanlegg og 1 carport. 
Eiendommen ligger vest for, og på samme platå som 9/9. Eiendommen er fradelt fra 9/9 i 1954.  
 
Tilgrensede områder til campingplassen utenfor planområdet:  
Mot nord og øst grenser campingplassen til et regulert friluftsområde. Utenfor planområdet i nordøst, 
ligger eiendommen 9/468, som er bebygd med den nyeste delen av sametingsbygget. I øst har 
campingplassen gangveiforbindelse langs elva til Karasjok bru, samt en opparbeidet turveiforbindelse 
mot Sametinget.  

5.3 Stedets karakter  

5.3.1 Byggeskikk og estetikk 

I eksisterende reguleringsplan vedtatt i 1998 prøvde man å styre utformingen av bebyggelsen, type tiltak 
og estetikk gjennom reguleringsbestemmelser.  
 
Under § 3 Felles bestemmelser for planområdet var det stilt krav til: 3.1 Byggesøknader, 3.2 
Grunnmurshøyde på bebyggelse, 3.3 Fjerning av vegetasjon, 3.4 Brann og eksplosjonsfare, 3.5 Graving 
og flytting av masser 3.6 Andre anlegg. 
 
Under § 6 Området for kombinasjon Forretning/kontor/industri var det stilt krav om at hovedsakelig 
skulle bygningene oppføres i to etasjer. Bygningenes nordlige fasade skulle legges inntil en påbudt 
byggelinje mot nord, slik at man hadde en sammenhengende fasadeliv langs RV 92. Det var også gitt 
bestemmelse om bruk av tre som ytterkledning og type tiltak som kan tillates innenfor området. 
 
Intensjonen i planen ble brutt ved at det ble gitt dispensasjon fra bygningens plassering fra påbudt 
byggelinje mot nord for oppføring av en garasje på 412 m2 på gnr 9 bnr 442 i 2010. 
Bygget ble plassert 9 – 10 m lenger mot sør og samtidig ble det gitt dispensasjon fra bestemmelser om 
materialbruk.  
 
I 2015 ble det søkt om oppføring av et lagerbygg på 267 m2 på gnr 9 bnr 486 og i den forbindelse ble det 
innvilget dispensasjon fra type bygg, antall etasjer og bruk av fasademateriell. 
 
I område for regulert Campingplass ble det også gitt varig dispensasjon til å fradele tomt til et bolighus 
med resepsjon og 2 utleieenheter fra gnr 9 bnr 488 i 2014. Den fradelte tomta fikk betegnelsen gnr 9 bnr 
489. Bygningen ble tatt i bruk i august 2017.  
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5.3.2 Eksisterende bebyggelse  

I området regulert til kontor/forretning/industri er begge lagerbygningene ført opp med ytterkledning 
av sandwichpanel. Bygningene er bygd med saltak.  
 
9/486:  
Byggets mønehøyde 7.75 m og gesimshøyde 5. 65 m.  
Størrelse: 17.8m x 15 m, rødfarge på ytterkledning.  
 
9/442:  
Byggets mønehøyde 8.30 m og gesimshøyde 4.8 m.  
Størrelse: 22.4m x18.4 m, lysegrå farge på ytterkledning.  
 
Campingplass området  

 
Kartutsnitt over Campingplass  
 
Utleiehyttene og bolighus er bebygd med saltak. Ytterkledning er av tre. Plassering, størrelse og 
møneretning på de forskjellige hyttene er vist på kartutsnittet over. Rutenettet angir syd – nord 
retning, vest – øst retning. De eldste og minste hyttene ligger på 9/9, 9/45 og er bygd i 1950 -1960 
tallet.  

5.4 Landskap  

5.4.1 Terrengformer og vegetasjon  

Et særtrekk for Karasjok er det terrasserte landskapet. Terrasseringen starter fra elva Kárášjohka, og 
går opp til lisidene på begge sider av elva i sør og nord.  
 
Selve planområdet ligger på en todelt terrasseflate. Fra vest mot øst varierer den øvre terrasseflata i 
terrenghøyde mellom kote 146/145 moh og faller ned mot kote 143 lengst mot nordøst. De ubebygde 
delene av terrasseflata er hovedsakelig vegetasjonsdekt med furu.  
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Den nedre terrasseflata som innbefatter eiendommene 9/9 og 9/45 på campingplassen, og 
naboeiendommen 9/5 i vest, like sør for planområdet, ligger på terrenghøyde 133/132. Terrasseflata 
varierer i bredde mellom 20 – 30 m og de ubebygde delene er vegetasjonsdekt med bjørk og selje.  
 
Sør for planområdet og den øvre terrasseflata, går en sammenhengende bratt terrasseskråning/-skrent 
fra vest mot øst som er dekt med furu og bjørk. Nedenfor terrasseskråningen, mot syd, ligger 
jordbrukseiendommene på en flate på Vullošnjárga. Utenom de oppdyrkede arealene er området 
hovedsakelig dekt med bjørkeskog med innslag av furu.  
 
Ved foten av terrasseskrenten sør for campingplassen ligger et våtmarks prega område (Vuohppi), 
med innslag av småvann og fuktelskende vegetasjon. Området har karakter av å være et tidligere 
meandrert elveløp.  
Mot nord, mellom planområdet og rv. 92, er de ubebygde delene dekt med furuskog. Videre mot 
nord, oppover fjellsida Oalggevárri, er de ubebygde områdene dekt med furuskog, med litt innslag av 
bjørk.  

5.4.2 Grunnforhold  

I henhold til NGUs løsmassekart består overflatemasser av breelvavsetning bestående av fin sand/ til 
stein og blokk. Sand dominerer i vest. Lengst mot øst finnes det også tynn morene materiale.  

5.4.3 Solforhold  

Planområdet vender mot sørøst og har gode solforhold på dagtid. Sen ettermiddags- og kveldssol vil 
havne bak Oalggevárri som ligger like nord for planområdet.  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø  

Utenfor planområdet, ca. 50 m nordøst for 9/9 østre grenselinje, er det registrert en gammel 
kirkegård. Utover det finnes det ikke registrerte kulturminner i nærheten av området.  
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5.6 Trafikkforhold  

5.6.1 Atkomst til regulert forretning/kontor/industri område i vest  

 
Kartutsnittet viser opparbeidet vei med grusdekke fra Rv 92 til det regulerte området i vest. 
Fellesparkeringene er ikke opparbeidet.  
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5.6.2 Felles atkomst fra RV 92 til det regulerte området Campingplass 

 

Kartutsnittet viser felles atkomst fra Rv 92 til camingplassområdet.  
Det finnes ingen kollektivtilbud.  

5.6.3 Gang/ sykkelvei  

Utenfor planområdet, nord for riksvei 92, er det opparbeidet gangvei med asfalt og lys fra 
Heargedievva til Karasjok sentrum.  
 
Fra campingplassen i sørøst, er det opparbeidet en gangvei av grus langs elvebredden til nordsiden av 
Karasjok bru.  
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5.7 Teknisk infrastruktur  

5.7.1 Vann og avløp  

 
 
Nord for planområdet går det en kommunal vann og avløpsledning som planområdet er tilknyttet til. 
Anlegget ble bygget i 1980. Dimensjon på vannledning er 160 mm PEH rør. Avløpsrøret er 200 mm 
PVC rør.  
 
I 2012 -2013 ble det regulerte kontor/forretning/industri området tilknyttet vann og avløp med 110 
mm PE100 vannrør og 160 mm PVC avløpsrør i to traseer, ett i vest og ett i øst. Det er lagt ned to 
prefabrikkerte betongkummer på 1200 mm i enden av de to vannledningene. I begge vannkummene 
er det brannventil med stengeventil.  
Det er også lagt ned 1000 mm prefabrikkert betongkum på enden av de to avløpsledningene.  
 
Både vann og avløpsledningene er tilrettelagt for fremtidig tilknytning ved at det er lagt ut 
stikkledning på utsiden av hver kum, med 125 mm avløpsrør og 110 mm vannrør.  
 
Bygningene på campingplassen er tilknyttet hovedvannledningsnettet i kum 312 og kum 283. Begge 
har brannventil. Stikkledning fra de to kummene har dimensjon 32 mm PEH.  
Avløpet fra bygningene føres i en 110 mm PVC rør og tilknyttes hoved avløpsnettet i kum 74 og kum 
21.  

5.7.2 Trafo og Energiforsyning  

Strømforsyning til forretning/kontor /industri områdene i vest, er tilrettelagt med egen trafostasjon 
syd for rv. 92, i nordøstlige hjørnet av 9/443. Herfra er det gravd ned lavspentkabel til alle 
bygningene.  
I øst går et lavspent luftstrekk fra en trafostasjon nord for RV 92 til campingplassen ved 9/343.  

5.8 Barns interesser  

I området regulert til forretning/ kontor/industri er det ikke tilrettelagt for barn.  
På campingplassen er det tilrettelagt en lekeplass for barn i sørvest enden av eiendommen 9/448.  
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Mot øst er det opparbeidet gangvei ut av planområdet mot elva med strandområde og mot Karasjok 
bru.  

5.9 Sosial infrastruktur  

Avstanden fra planområdet til forretninger, Karasjok helsesenter, Karasjok barne og ungdomskole, 
nærmeste barnehage, videregående skole og idrettspark på Niitoguolbba, varierer fra 2 til 3 km målt 
etter kjørevei.  

5.10 Risiko og sårbarhet, eksisterende situasjon  

Se eget punkt under kapittel 7 punkt 7.10 Risiko og sårbarhetsanalyse der endringen fra eksisterende 
til fremtidig situasjon blir analysert. Metode valg blir også presentert under samme kapittel.  

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

6.1 Planens intensjon 

Planens hensikt er å legge til rette for fortetting av kombinasjonsområdene forretning/kontor/industri og 
videreutvikling og utvidelse av området for campingplass med tilhørende infrastruktur.  
Konkret avklarer planen framtidig arealbruk i området innenfor planavgrensningen. 
Planen er utarbeidet og legges frem uten alternativer. 

6.2 Planens dokumenter 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 
  
1. Plankart m/tegnforklaring, datert 28.9.2018  
2. Reguleringsbestemmelser datert 28.9.2018 
3. Planbeskrivelse datert 28.9.2018 

 
Det digitale plankartet er utarbeidet i henhold til Sosi-standarden 4.5 for reguleringsplanforslag. 

6.3 Planavgrensning 

Planavgrensning er trukket av forslagstiller Karasjok kommune, på tidspunktet for varsel om oppstart av 
planarbeidet.  
Planområdet ble senere utvidet østover til også å omfatte Karasjok campingplass, etter innspill som kom i 
forbindelse med høring til planoppstart. Planavgrensningen følger stort sett eiendomsgrenser og tidligere 
formålsgrenser. Totalt areal av planområdet er på 74 daa. 

6.4 Planlagt arealbruk, reguleringsformål 

Detaljregulering for Endring av reguleringsplan for Vullošguolbba omdisponerer følgende tidligere 
arealformål: 
Felles parkering utgår og omreguleres til kombinasjonsformål forretning/kontor/tjenesteyting 
Bevaringområde kulturminnefelt omreguleres til Campingplass. 
Del av tidligere friluftsområde på land, omreguleres til felles veg f_VI og til annen veggrunn_ grøntareal: 
o_VG1 tom o_VG5 
  
I planforslaget er det følgende arealformålsområder i henhold til plan og bygningslovens § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg 
Maks utnyttingsgrad er angitt på plankart og i parentes bak feltnavn nedenfor: 
 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål: 
Industri/lager: IL1 (BRA=700 m2) og IL 2 (BRA=2000 m2) 
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Forretning/kontor/tjenesteyting:  
FKT1 (BRA=1000 m2), FKT2 (BRA=1000 m2), og FKT 4 (BRA=1000 m2) 
 
Forretning/kontor/industri: FKI 3 (BRA=2000 m2) 
 
Bolig/Forretning/kontor: BFK 1 (BRA= 700 m2) 
 
Bebyggelse og anleggsformål: Campingplass: C 1, C 2, C 3, C 4 og C 5. (alle med %-BYA= 30 %) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Areal for veg, o_V1, f_V1, f_V2.  Inn og utkjørsler er markert med punktsymbol 
 
Annen veggrunn – grøntareal, o_VG1, o_VG2, o_VG3, o_VG4 og o_VG5 
 
Trase for energinett, høyspentkabel, E1. Nedgravd høyspentkabel 
 
Hensynsoner i henhold til plan og bygningslovens § 12-6 
Område for faresone høyspenningsanlegg/høyspentkabel, H370_1 
Område for sikringssone, frisiktsone, H140_1 og H140_2 
 
Linje- og punkt symboler 
Det er benyttet følgende linjer og symboler: 
 
RpGrense: Grense for detaljplan (1201) 
 
RpFormålGrense: Grense for regulerings- og arealformål (1202) 
 
RpJuridiskLinje: Bebyggelse som inngår i planen (1214), Byggegrense (1211), Byggelinje (1212), Måle 
og avstandslinje (1259) 
 
RpJuridiskPunkt: Avkjørsel – både inn og utkjøring (1242) 
 

7 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

7.1 Overordnede planer 

Innenfor planavgrensningen vil denne plan erstatte og oppheve reguleringsplan for Vullošguolbba, 
arealplan id 199801, vedtatt den 8.10.1998.  
 
I henhold til plan og bygningslovens § 11-17 vil arealplanen med bestemmelser og retningslinjer, 
vedtatt 13.10.2005 endres, ved at denne plan innenfor planavgrensningen blir gjeldende i vedlegg 1 
til arealplan bestemmelser: Planer som fortsatt skal gjelde.  

7.2 Landskap 

Eksisterende furuskog innenfor byggelinja, vil utgå til fordel for nye byggverk etter hvert som området 
bygges ut på flatene. 

7.3 Stedets karakter 

7.3.1 Byggeskikk og estetikk 

Fremtidig bebyggelse er regulert til terrasseflatene og kan oppføres innenfor byggelinjene uten at det 
gjøres større terrenginngrep.  
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Påbudt byggelinje mot RV 92 beholdes for de regulerte kombinasjonsområdene IL1, FKT1, FKT2, FKI3, 
FKT4 og IL 2. For fremtidig bebyggelse legges bygningens nordlige fasade inntil denne påbudte 
byggelinja, slik at man får en sammenhengende fasadeliv langs RV 92. Inn og utkjøring til tomtene skal 
fremdeles være fra syd. 
 
Campingplassområdet fortettes og bygges ut innenfor byggelinja i formålsområdene C1, C2, C 3, C 4 og 
C5 innenfor en utnyttingsgrad på %BYA = 30%. 
Utenfor byggelinja syd tillates ikke terrenginngrep. 

7.4 Forholdet til kapittel II i naturmangfoldloven 

For alle saker som berører naturmangfold, følger det av naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 
og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vektlagt i saken. 
 
Det er foretatt en utsjekk fra følgende kilder, jamfør naturmangfoldlovens § 8, for å dokumentere at det er 
innhentet eksisterende og tilgjengelig kunnskap om naturmangfoldet som blir berørt innenfor 
planområdet: 
 
Miljødirektoratet: http://kart.naturbase.no/ : For arter av særlig stor forvaltningsinteresse er det registrert 
følgende fuglearter: 
 
Gråtrost, objectid 1241762, registrert 20.6.2015 på Karasjok camping. 
Fakta ark: http://www.artsobservasjoner.no/Sighting/12717134 
Vurdert i kategori som livskraftig (LC) under listestatus. 
 
Bjørkefink, objectid 1059834, registrert 8.8.2017 på Karasjok camping.  
Fakta ark: http://www.artsobservasjoner.no/Sighting/17944688 
Vurdert i kategori som livskraftig (LC) under listestatus. 
 
Bjørkefink, objectid 1057677, registrert 20.6.2015 på Karasjok camping. 
Fakta ark: http://www.artsobservasjoner.no/Sighting/12717127 
Vurdert i kategori som livskraftig (LC) under listestatus. 
 
Furukorsnebb, objectid 1078808, registrert 23.6.2014 på Karasjok camping. 
Fakta ark: http://www.artsobservasjoner.no/Sighting/7602422 
Vurdert i kategori som livskraftig (LC) under listestatus. 
 
I Artskart.artsdatabanken er det registrert en jernspurv som er vurdert i kategori livskraftig (LC) under 
listestatus. 
 
Rødlistene deler artene og naturtypene inn i ulike kategorier, rangert etter hvor høy risiko det er for å dø 
ut i norsk natur: 

 CR – Kritisk truet (ekstremt høy risiko for å dø ut i løpet av de neste 50 år) 
 EN – Sterkt truet (svært høy risiko for å dø ut i løpet av de neste 50 år) 
 VU – Sårbar (høy risiko for å dø ut i løpet av de neste 50 år) 
 NT – Nær truet (nær ved å oppfylle kriteriene for CR, EN, eller VU) 

 
Arter som har livskraftige bestander (LC) havner ikke på rødlisten, men for kategorien livskraftig. 
 
Innenfor planområdet er det ikke registrert truede eller nær truede arter på norsk rødliste for arter, og 
heller ikke registrert truede eller nær truede naturtyper på norsk rødliste for naturtyper.  
 
Denne informasjonen gir tilstrekkelig grunnlag for å behandle planforslaget. Det er ikke behov for 
ytterlige undersøkelser.  
 



 Side 15 av 15 

 

Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og 
med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på 
verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderingene etter andre 
miljøprinsipper i naturmangfoldlovens §§ 9 – 12. 
 
Planlagt utbygging vil tilsynelatende ikke medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet. 

7.5 Trafikkforhold 

Avkjøringene fra RV 92 beholdes slik de er i dag og skal dekke fremtidig trafikkbehov til 
planområdet. Trafikkmengden til og fra planområdet vil øke etter hvert som områdene bygges ut. 
Parkeringsplasser må anlegges internt i hver tomt og inngår i bruksarealet (BRA) og % BYA.  
 
Gang-/sykkelvei behovet anses dekket ved at det utenfor planområdet, nord for riksvei 92, er 
opparbeidet gangvei med asfalt og lys fra Heargedievva til Karasjok sentrum.  
 
Fra campingplassen i sørøst, er det opparbeidet en gangvei av grus langs elvebredden til nordsiden av 
Karasjok bru.   
 
Når det gjelder internvegsystemet og parkeringsplasser utformes disse etter vegnormalene N100. 
Offentligvei o_V1 dimensjoneres etter A2 Atkomstvei til industriområde, fartsgrense 50 km/t og 
opparbeides med kjørebanebredde 6 m pluss skulderbredde 0.5 m på hver side.  
 
Fellesveiene f_V1 og f_V2 dimensjoneres etter A1 Atkomstvei i boligområde, fartsgrense 30 km/t 
og opparbeides med kjørebanebredde 3.5 m pluss skulderbredde 0.5 m på hver side. 

7.6 Barns og unges interesser  

Regulert område til forretning/kontor/tjenesteyting, forretning/kontor/industri og industri/lager formål i 
vest, anses ikke som egnet område for barn. Det legges heller ikke opp til spesiell tilpasning for barn og 
unge i forhold til eksisterende forhold i disse områdene. 
 
Regulert område til Campingplass er tilrettelagt med lekeplass i dag. Utover det legger ikke planen til 
begrensning for videre utbygging av anlegg for barn og unge innenfor planområdet. Området vurderes å 
ha god tilgang til friluftsområder egnet for aktiviteter i nærområdet. 

7.7 Sosial infrastruktur 

Planområdet er ikke særlig berørt av trafikk til/fra sosialinfrastruktur som skole, barnehage og helsesenter 
i dag, og utbyggingen forventes å ha liten eller ingen innvirkning på disse forholdene. 

7.8 Universell tilgjengelighet 

Det legges opp til at området skal planlegges og bygges ut på grunnlag av prinsipper om universell 
utforming. Krav om universell utforming er særlig omtalt i byggeteknisk forskrift (TEK17) kapittel 8 
(Opparbeidet uteareal) og kapittel 12 (planløsning og bygningsdeler i byggverk). Kravene i forskrift 
vurderes som dekkende for å sikre tilgjengelighet for alle. 

7.9 Teknisk infrastruktur 

7.9.1 Energibehov/Strøm 

Området ligger innenfor Luostjok kraftlags forsyningsområde. For utbyggingsområdet i vest, er det en 
transformatorstasjon som forsyner dagens bebyggelse med strøm med nedgravde lavspentkabler. For 
campingplassområdet er det en transformatorstasjon på nordsiden av Rv 92, hvorfra et lavspent luftstrekk 
forsyner dagens bebyggelse med strøm. Dersom kapasiteten fra nevnte transformatorstasjoner ikke dekker 
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strømbehovet for fremtidig bebyggelse, må utbyggere i disse områdene påregne med å gå inn med 
anleggsbidrag til nye transformatorstasjoner med nok kapasitet. 

7.9.2 Vannforsyning 

Formålsområdene FKI3, FKT4 og IL2 er tilrettelagt for tilknytning til en 110mm PE 100 vannledning ved 
kum V2, hvor det er lagt ut ferdige stikker på utsiden av kummen. Selve kummen har brannventil.  
 
Tilsvarende er tilrettelagt for tilknytning for formålsområdene IL1, FKT1 og FKT2 ved kum V4. 
 
For området regulert til campingplass må fremtidig bebyggelse i områdene C3, C4 og C5 tilknyttes 
kommunal vannledning 160 mm PEH ved kum 307. Den interne vannforsyningen må dimensjoneres med 
tanke på slukkevann og tilstrekkelige punkter for brannventiler. Nye vannledninger bør legges i samme 
trase som avløp og fortrinnsvis langs intern atkomstvei med tanke på vedlikehold. 

7.9.3 Avløp 

Bygningsmassen påkobles eksisterende, kommunale avløpsnett.   
Formålsområdene FKI3, FKT4 og IL2 er tilrettelagt for tilknytning til en 125 mm PVC spillvannsledning 
ved kum SP 2, hvor det er lagt ut ferdige stikker på utsiden av kummen. Tilsvarende er tilrettelagt for 
tilknytning for formålsområdene IL1, FKI1 og FKI2 ved kum SP 4. 
 
For området regulert til campingplass må fremtidig bebyggelse i områdene C3, C4 og C5 tilknyttes 
kommunal spillvannsledning 200 mm PVC ved kum 69. De interne spillvannsledningene må 
dimensjoneres med tanke på nok kapasitet og tilrettelegges med spylekummer på grenpunktene. Nye 
spillvannledninger bør legges i samme trase som vannledninger og fortrinnsvis langs intern atkomstvei 
med tanke på vedlikehold. 

7.9.4 Overvann 

Det er ikke kommunalt overvann i området. Overvann må derfor håndteres lokalt. Terreng, veger og 
plasser prosjekteres med fall mot terreng/grøfter. Eventuelle flomveier må sikres ved grøfting. Ved behov 
for sluk brukes det infiltrasjons kum med overløp til terrenggrøfter. 

7.10 ROS 

Metode for ROS-analysen er basert på rundskriv fra Direktoratet for sivilt beredskap 
«Veileder for kommunale risiko og sårbarhetsanalyser» (1994), og «Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet» (direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, 2008). 
 
Tabell. Matrise for risiko vurdering: Risiko (R)= Konsekvens x Sannsynlighet 

 Konsekvens 
Sannsynlighet 

1 Liten 
 

2 Middels  
 

3 Stor 
 

4 Svært stor 
 

5 Katastrofal 
 

5 Svært sannsynlig 5 10 15 20 25 
4 Ganske sannsynlig 4 8 12 16 20 
3 Sannsynlig 3 6 9 12 15 
2 Lite sannsynlig 2 4 6 8 10 
1 Svært lite sannsynlig 1 2 3 4 5 

 
 Røde felt: Tiltak nødvendig for å redusere denne til gul eller grønn. Hendelser i røde felt 

er i utgangspunktet ikke akseptabelt. 
 Gule felt: indikerer risiko som bør vurderes med hensyn på tiltak som reduserer risikoen 
 Grønne felt: indikerer akseptabelt risiko 
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Konsekvenser (K) av uønskede hendelser er delt i: 
Konsekvens For 

mennesker 
For materiell For miljø For samfunnsviktige 

funksjoner 
5 Katastrofal 
 

Mer enn 10 
døde pr år 

Mer enn 200 
millioner kroner 

Katastrofal 
varig skade 

Flere funksjoner 

4 Svært stor 
 

2-10 døde pr 
år 

20-200 millioner 
kroner 

Stort omfang, 
lang 
restitueringstid 

Omfattende, langt 
avbrudd 

3 Stor 
 

1-2 døde pr 
år 

2-20 millioner 
kroner 

Noe omfang, 
lang 
restitueringstid 

Lokalt, langt avbrudd 

2 Middels  
 

Alvorlige 
personskader 

0.2- 2 millioner 
kroner 

Stort omfang, 
kort 
restitueringstid 

Lokalt, kort avbrudd 

1 Liten 
 

Små 
personskader 

Mindre enn 0.2 
millioner kroner 

Lite omfang. 
Kort 
restitueringstid 

Lokalt, kort avbrudd 

  
Vurdering av sannsynlighet (S) for uønsket hendelse er delt i: 
Risiko= resultat av sannsynlighet for og konsekvenser av uønskede hendelser som 
representerer fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner 
Sårbarhet= uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for 
påkjenninger. 
 
Sannsynlighet = hyppigheten av uønskede hendelser, jf. tabell: 
5 Svært sannsynlig Mer enn en gang pr år 
4 Ganske sannsynlig En gang pr 1 – 10 år 
3 Sannsynlig En gang pr 10 – 100 år 
2 Lite sannsynlig En gang pr 100 – 1000 år 
1 Svært lite sannsynlig Mindre enn en gang pr 1000 år 

 
Sjekkliste for å vurdere risiko- og sårbarhet (ROS). Enkel (grov) kartlegging av risiko- og sårbarhet 
(ROS) i forbindelse med arealplanlegging, jf. plan- og bygningsloven § 3-1, h og § 4-3.  
 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen nedenfor. 
 
I tabellen betyr: S= Sannsynlighet, K=Konsekvens og R=Risiko 

Problemstillinger Aktuelt ? S K R Kommentar/Tiltak 
Ja Nei    

Naturgitte forhold       
Skred Er planområdet utsett 

for snø-, is-, jord-, 
steinskred eller 
fjellskred (se 
Skrednett)? 

 X    Området er terrassert med utbygging på flater. 

Er det fare for 
utgliding av området 
(ustabile grunnforhold, 
dårlig byggegrunn), 
eks. kvikkleire (se 
NGU, kart og data)? 

 X    Iht. NGUs løsmassekart består overflatemasser av 
breelvavsetning. 
Fin sand/ til stein og blokk 

Har det tidligere gått 
skred i eller nær 
området, eks er det 
identifisert skredvifter i 
området?  

 X    Det har aldri gått skred i området 

Planlegges det tiltak 
nærmere bratt 

 X     Ikke bekker i området 
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/masseførende bekk 
enn 20 meter? 

Flom Er planområdet utsett 
for flom eller 
flomskred, også når en 
tar hensyn til økt 
nedbør som følge 
klimaendringer (se 
NVE Atlas)? 

 X    Den eldste bebyggelsen mot øst ligger på kote 132.  
Nyere og fremtidig bebyggelse ligger høyere enn kote 
144.  
Flomkoten for 200 års flom ligger på 129.3 m for 
samme område. 

Problemer med 
overflatevann, 
avløpssystem, lukkede 
bekker, 
oversvømmelse i 
kjellere osv.? 

 X     

Vind og 
nedbør 

Er området spesielt 
utsatt for sterk vind 
eller store 
nedbørsmengder? 

 X    Planområdet er ikke spesielt vindutsatt. Karasjok har 
relativt tørre og varme somre, samt relativt kaldt og 
lite snø om vinteren. 

Skog – og 
lyngbrann 

Er området utsatt for 
tørke eller spesiell 
brannrisiko som følge 
av toglinje, veier, 
lynnedslag mm? 

X  3 1 3 Planområdet er ikke kjent for å være spesielt utsatt 
skog og lyngbrann.  

Radon  Er det radon i grunnen X  2 2 4 Radon aktsomhetsgrad moderat til lav ifølge 
geo.ngu.no/kart/radon. 
Håndteres gjennom byggesaken i henhold til 
forskriftskrav. 

Kritisk infrastruktur 
/samfunnsfunksjoner 

      

  
Samferdsel 
/transport 

    
- Vei, bru, tunnel?  X     
-Vann, elv?  X     
Kan området bli isolert 
som følge av blokkert 
transportnett, eks som 
følge av 
naturhendelser? 

 X     

Er det transport av 
farlig gods i området? 

 X     

Er det kjente ulykkes 
punkter på 
transportnettet i 
området? 

 X     

    
- Til skole og 
barnehage? 

X  3 2 6 Skolevei krysser RV 92 og E6 flere plasser i 
sentrumsområdet. Uendret risiko ved utbygging av 
området. 

- Til nærmiljøanlegg, 
idrettsanlegg mv.? 

X  3 2 6 Kryssing av RV 92 og E6 flere steder. Risiko endres 
ikke ved utbygging av området 

- Til butikker og 
service? 

X  3 2 6 Kryssing av RV 92 og E6. Risiko endres ikke ved 
utbygging av området 

- Til busstopp?  X    Ingen busstopp 
 
Vann-
forsyning 

Ligger tiltaket i eller 
nær nedslagsfeltet for 
drikkevann eller 
drikkevannskilde? 

 X    Ikke relevant 

Vil planlagt tiltak 
/virksomhet kunne 
medføre behov for å 
styrke /sikre 
vannforsyningen i 
området? 

X  3 2 6 Campingplassen må få styrket/sikret vannforsyning 
med ny intern vannledning mot sydvest ved ny 
bebyggelse.  

Er planlagte tiltak / 
virksomhet spesielt 
sårbar for svikt i 
vannforsyningen? 

X  3 2 6 I forhold til dagens situasjon endres ikke risiko bildet 
ved videre utbygging. Korte avbrudd må påregnes 
ved vannlekkasjer på hovedvannledningen. 

 
Avløp 

Vil planlagt tiltak 
/virksomhet kunne 
medføre behov for å 
styrke avløpsnettet i 
området, eks 
overflatevann og tette 
flater? 

 X     
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Er utslipp, 
avfallshåndtering, 
spillvann, renovasjon 
osv. ei problemstilling? 

 X     

 
Kraftforsy
ning 

Er planlagte tiltak 
/virksomhet spesielt 
sårbar for svikt i 
kraftforsyningen? 

 X     

Vil tiltaket endre 
(styrke/svekke) 
forsyningssikkerheten i 
området? 

 X     

Er området påvirket av 
magnetfelt fra 
høyspentlinjer? 

 X     

 
Telefon og 
internett 

Er planlagte tiltak 
/virksomhet spesielt 
sårbar for svikt i 
telefon og internett? 

 X     

Vil tiltaket endre 
(styrke/svekke) 
forsyningssikkerheten i 
området? 

 X     

Virksomheter som representerer 
spesiell fare 

      

 Medfører planen 
etablering av 
virksomhet 
(produksjon, lagring 
eller transport av 
farlige stoffer) som 
innebærer spesiell 
risiko? 

 X     

Vil uønskede hendelser 
hos risikovirksomheter 
utenfor planområdet 
(industriforetak, lager 
eller tankanlegg) 
utgjøre en risiko for 
planen? 

 X     

Fare for utslipp av 
farlige stoffer, 
kjemikalier, gasser 
eller væsker? 

 X     

Fare for brann og 
eksplosjon? 

 X     

Faller virksomheten 
innenfor 
storulykkesforskriften? 

 X     

Ligger planområdet 
innenfor en dambrudds 
sone? 

 X     

Berøres planområdet 
av militært eller sivilt 
skytefelt? 

 X     

Virksomheter med kritiske 
samfunnsfunksjoner 

      

 Medfører planen 
etablering av 
samfunnsviktig 
virksomhet (helse- og 
omsorgsinstitusjon, 
skole, barnehage osv.) 
som er spesielt sårbar 
for bortfall av kritisk 
infrastruktur 
(samferdsel, vann og 
avløp, kraftforsyning, 
telefon og internett 
mm)? 

 X     

Er planlagt virksomhet 
sårbar for andre 
forhold? 

 X     

Farlige omgivelser       
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 Er det regulerte 
vannmagasin med 
spesiell fare for usikker 
is i nærheten? 

 X     

Er det 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare 
(stup etc.)? 

 X     

Annet (spesifiser)?       
Er området påvirket eller 
forurenset som følge av tidligere 
bruk 

      

 Er området påvirket av 
tidligere virksomhet, 
eks forurenset grunn 
/sediment? 

 X     

Industrivirksomhet 
som for eks. 
avfallsdeponering? 

 X     

Annet (spesifiser)?  X     
Ulovlig virksomhet       
 Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål? 
 X     

Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

 X     

Brann- og ulykkesberedskap       
 Har området 

tilstrekkelig 
slukkevannforsyning 
(mengde og trykk)? 

X     Området Campingplassen er knyttet til eksisterende 
160 mm PEH vannrør med eget brannventil. Videre 
utbygging mot sørvest krever at det legges inn ett 
ekstra brannkum for å dekke behovet for slukkevann. 
Eksisterende hovedvannledning har tilstrekkelig 
slukkevannskapasitet. Utbyggingsområdet mot vest er 
tilrettelagt for tilstrekkelig slukkevann med egne 
brannkummer. 

Har området bare en 
mulig adkomstrute for 
brannbil? 

 X    To uavhengige atkomster hele tiden. 

 

Ros-analysen kan konkluderes med at området kan bebygges da det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 
 

8 Krav om konsekvensutredning  

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Tiltakene er vurdert i forhold til Forskrift om 
konsekvensutredninger. Tiltakene faller ikke inn under forskriftets § 6, tiltak som alltid skal 
konsekvens utredes. Planen er vurdert mot kriteriene i forskriftets § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12 med 
hensyn på om planen og tiltakene kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Tiltakene vil 
ikke utløse konsekvensutredning.  

9 Innkomne innspill 

9.1 Innspill etter varsling om oppstart og tidligere innspill 

 Fylkesmannen i Finnmark ref 2017/790 datert 13.3.2017 og ref 2017/790 datert 4.7.2017 
 Finnmark fylkeskommune ref 201303414-13 av 14.7.2017 
 Sámediggi Sametinget ref 12/5343-5 datert 9.07.2013 og ref 17/1075-3 datert 10.3.2017. 
 Statens vegvesen ref 17/24712-3 datert 10.7.2017 
 Karasjok Camping AS datert 4.9.2013 
 Finnmarkseiendommen FeFo ref 13/01171, datert 23.8.2013 
 Tone Rønbeck e-mail datert 23.7.2017 

9.2 Innkomne innspill og merknader til offentlig ettersyn. Kommentar til innkomne merknader 

Beboere i Heargedievva datert 5.9.2018, sitat: 
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«Formålet med innspillet 

Formålet med innspillet er at naboene er opptatt av at bomiljøet hensyn tas og ikke forringes, ved 

endringene. 
Endringen av eksisterende reguleringsplan medfører også til at naboer kan komme med innspill og 

anbefalinger til kommunen og med ønsker om at dette tas hensyn til når endringene blir vedtatt. 

 
Dagens situasjon. 

Naboer opplever at om natta på vinterstid, står trailere og går på «tomgang», dette er forstyrrende for 

nattesøvnen, samt ubehagelig eksoslukt, området er også brukt som lagerplass for utstyr og andre 
bygningsartikler etc. som skjemmer området. 

 
Innspill til endringer. 

 
Miljø: 

1. Området skal omfatte forretningsbygg/ kontor, vi ønsker ikke at det skal kun skal være et 

industriområdet. 
2. Det skal ikke gis dispensasjon til at bygningene har en møne-høyde på over 9 meter.  

3. For å ivareta miljøet og unngå støy må det beplantes med trær mot RV 92.  

4. Forbrenningsanlegg eller lignende bygg skal ikke gis mulighet til å etableres i området.  
5. For å unngå unødvendig støv, må parkeringsplasser og veier asfalteres. 

 

Trafikkforhold: 

Området har fatt økende trafikk av myke trafikanter fra slakteri og offentlige institusjoner i nærheten Og 
på grunn av bil og trailer trafikken vil øke, må det etableres gang og sykkelsti Fra Heargedievva 

boligfelt til Ravdojohk på samme side som Vullošguolbba forretningsområdet. Vi mener derfor at 

kommende og nåværende trafikkforhold ikke er ivaretatt ved kommunens risikoanalyse  
Om reguleringsforslag Campingplassen 

Vi har ingen innspill eller endringsforslag til endringer av planen som omhandler campingplassen” sitat 
slutt. 
 
Kommunens kommentar til innspill-/merknader fra beboerne i Heargedievvá. 
Kommunen imøtekommer merknaden fra beboerne på følgende måte:  
Ubebygde og ikke tildelte arealer blir regulert til kombinasjonsområde forretning/kontor/tjenesteyting. 
Gjelder FKT1, FKT2 og FKT3. Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse er justert for disse 
områdene.  
For etablert eksisterende virksomhet i områdene IL1, FKI3 og IL2 er kun støybestemmelser gjort 
gjeldende under punkt 3.6. Disse skal tas i betraktning ved daglig drift/aktivitet og ved ny virksomhet. 
 
Forbrenningsanlegg og virksomheter som skaper sjenerende lukt vil ikke tillates. Dette er tatt inn som nytt 
punkt i bestemmelse 4.1.6 Virksomheter som ikke tillates 
 
Det er utarbeidet nytt punkt i reguleringsbestemmelser under kapittel 3 punkt 3.6 Støybestemmelser hvor 
grenseverdier for støy er satt for støyende virksomhet. Grenseverdiene referer seg til veileder T- 
1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Definisjoner i veilederen finnes under 
kapittel 6.  
 
Gangvei mot Rávdojohka er ferdig regulert og fastsatt i tidligere gjeldende planer. Utbygging av 
gangveien er ikke finansiert og derfor ikke utbygd foreløpig.  
 
Merknad om beplanting av trær og regulering av gangvei på sydsiden av riksvei tas ikke til følge.  
 
 
Statens vegvesen, referanse 17/24712-5 datert 9.8.2018: 
Sitat: «Arealpolitiske føringer for planarbeidet 
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Det overordna målet for regjeringens transportpolitikk er et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 

transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og som fremmer regional utvikling (Nasjonal 

transportplan). Vi ønsker å bidra til bedre trafikksikkerhet og et mer universelt utformet og tilgjengelig 
transportsystem. Vi har en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 

trafikken. Statens vegvesen kan ut fra høringsdokumentene ikke se at reguleringen kommer i konflikt med 

nasjonale og regionale hensyn eller prinsippene for samordna areal- og transportplanlegging. 
 

Vegvesenets vurdering av planforslaget. 

Slik det fremgår av planbeskrivelsen vil det ikke etableres flere avkjørsler som følge av den planlagte 
fortettingen. Det er i planen vurdert at dagens avkjøring fra den kommunale vegen til RV 92 også vil 

dekke fremtidig trafikkbehov til planområdet men at trafikkmengden naturlig vil øke etter hvert som 

områdene utbygges. 

 
Av trafikkmengde på strekningen RV 92 er det registrert ca. 700 passeringer i døgnet som vurderes til å 

være relativt lavt. Avkjøringen fra RV 92 til den kommunale vegen er lokalisert på en rett strekning med 

god siktlengde til begge retninger. Fartsgrensen på stedet er 60 km. 
 

Gang-/sykkelvei behovet anses dekket ved at det utenfor planområdet, nord for riksvei 92, er opparbeidet 

gangvei med asfalt og lys fra Heargedievva til Karasjok sentrum. Fra campingplassen i sørøst, er det 
opparbeidet en gangvei av grus langs elvebredden til nordsiden av Karasjok bru. Statens vegvesen 

vurderer derfor at hensynet til de myke trafikantene er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.  

 

Når det gjelder internvegsystem og parkeringsplasser viser vi til vår uttalelse av 10.07.17 at disse bør 
planlegges etter vegnormalene (N100). Vi har ingen ytterligere merknader til planen». Sitat slutt. 
 
Kommunens kommentar til innspillet. 
Kommunen tar merknaden til følge og innarbeider ny tekst til bestemmelsene under punkt 5.2: Offentlig 

vei o_V1 skal dimensjoneres etter vegnormal H 100, A2 Atkomstvei til industriområde, fartsgrense 50 

km/t: opparbeides med kjørebanebredde 6 m og skulderbredde 0.5 m på hver side.  

 
5.3 Felles vei f_V1 dimensjoneres etter vegnormal H 100, A1 Atkomstvei i boligområder, fartsgrense 30 

km/t: Kjørebanebredde skal være 3.5 m, skulderbredde 0.5 m på hver side. Største tillatte stigning på 

veien skal ikke overstige 8 % og  
5.4 Felles vei f_V2 dimensjoneres etter vegnormal H 100, A1 Atkomstvei i boligområder, fartsgrense 30 

km/t: Kjørebanebredde skal være 3.5 m, skulderbredde 0.5 m på hver side. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, referanse sak 2017/790, ark 421.4, datert 14.09.2018 
Sitat:  
«Oppheving av eldre reguleringsplaner 

Det bør fremgå av planbestemmelsene at reguleringsplan for Vullošguolbba, vedtatt den 8. oktober 1998, 
skal erstattes av detaljregulering for endring av reguleringsplan for Vullošguolbba. Oppheving av 

reguleringsplan for Vullošguolbba, vedtatt 8. oktober 1998, må gjøres med et vedtak hjemlet i plan- og 

bygningsloven § 12-14. Et slikt vedtak kan fattes i forbindelse med at detaljregulering for endring av 
reguleringsplan for Vullošguolbba vedtas. 

 

Estetikk 
Estetisk kvalitet skal ligge som en grunnleggende premiss i all planlegging, jf. plan- og bygningslovens § 

1-1. Vi anmoder kommunen om å stille krav om som sikrer en god estetisk utforming av ny bebyggelse, jf. 

plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 1, for eksempel kan det stilles krav til materialbruk, fargevalg osv. 

 
Grad av utnytting – forretning  

I Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin veileder H-2300 B - Grad av utnytting Beregnings- og 

måleregler heter det følgende i kapitlet om områder for kjøpesentre/forretning (side 19): «I områder for 
kjøpesentre og forretninger skal bruksareal (BRA) alltid brukes til å fastsette grad av utnytting. BRA gir 

oversikt over det samlede arealet for alle plan i en bygning, og BRA er derfor hensiktsmessig å bruke i 
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områder for kjøpesentre og forretninger hvor man ønsker å styre størrelsen på bebyggelsen av hensyn til 

belastningen på omgivelsene». 

 
Bruksareal (skrives m²-BRA) for den delen av bygningen som kan disponeres til forretning må gå tydelig 

fram av planen». Sitat slutt 
 
Kommunens kommentar til merknadene. 
Merknad om oppheving av eldre planer er tatt til følge ved at det i reguleringsbestemmelse er lagt inn nytt 
punkt 1.1 Innenfor plangrensa utgår og erstattes følgende planer 
 
Estetisk utforming er lagt inn i planen ved planbestemmelse om plassering av bebyggelse til byggelinjer, 
samt plassering av innkjøring i tillegg til maks høyde over planert terreng. Fargevalg og materialbruk er 
vanskelig å styre, da det hele tiden kommer nye materialer.  
 
Grad av utnytting for forretningsdelen er spesifisert i planbestemmelsene. Innenfor rammen av maksimalt 
m2 –BRA tillates kombinasjonene av formål fritt.  Ved byggesøknad oppgis samlet utnyttingsgrad m2 –
BRA for hver av de ulike formålene. 
 
 
Dato: 28.9.2018 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hans Gunnar Guttorm Helge Johannes Nystad 
Planlegger Konstituert Kommunalleder 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 

 
 
 

 


