
Biedjovággi

Kautokeino kommunes 
behandling av planene om ny 

gruvedrift



OBS! Fare for byråkratspråk!



Noen datoer

• Oppstartsmøte 20.06.2011

• Forslag til planprogram datert 23.09.2011

• Et enstemmig planutvalg i Kautokeino legger 
ut planprogrammet til offentlig ettersyn 
20.10.2011 (driftsutvalget i Nordreisa 
kommune fatter samme vedtak 11.10.2011)

• Høringsfrist 09.12.2011 (det kommer inn 27 
høringsuttalelser)



Noen datoer forts…..

• Revidert planprogram etter offentlig 
ettersyn foreligger 07.02.2012

• Høringsbrev til Miljøverndepartementet 
sendes ut 15.02.2012

• Høringsfrist 09.03.2012
• Miljøverndepartementets høringsuttalelse 

sendes 19.03.2012
• Kommunestyret skal fastsette 

planprogrammet 21.03.2012 – saken utsatt



Noen datoer forts…..

• Kommunestyret avviser planprogrammet i møtet 
26.04.2012

• Krav om lovlighetskontroll av 09.05.2012

• Brev fra Arctic Gold 15.05.2012 til Kautokeino 
kommune, anmodning om ny behandling. Revidert 
planprogram av samme dato. Med brevet ligger 
notat fra Advokatfirmaet Schjødt AS

• Lovlighetsklagen behandlet av kommunestyret 
06.06.2012. Kommunestyret endrer ikke vedtak.



Noen datoer forts…..

• Lovlighetsklagen oversendes Fylkesmannen i 
Finnmark 25.06.2012

• Svar på lovlighetskontroll fra Fylkesmannen i 
Finnmark 26.10.2012 – klagen tas ikke til følge

• Brev fra Arctic Gold 07.11.2012 med notat fra 
Advokatfirmaet Hjort DA v/Frode A Innjord

• Epost fra Kautokeino kommune til MD 
21.11.2012. Ber om avklaring av om 
planprogram kan avvises



Noen datoer forts…..

• Epost fra MD v/Stig Roar Husby 28.11.2012. 
En vurdering av lovligheten vil ta måneder, 
men departementets syn ligger fast. Upløyd 
mark!

• 22.01.2013 Brev fra Kautokeino kommune 
v/ordføreren. Ber om møte angående 
lovtolkningen, og samtidig at JD må bringes 
inn i lovtolkningen.

• 08.02.2013 Svar fra MD: De vil svare på 
henvendelsen når uttalelsen fra 
lovavdelingen foreligger



Noen datoer forts…..

• Lovtolkning fra Justis- og 
beredskapsdepartementet 
05.07.2013: En kommune har 
antakelig ikke plikt til å fastsette et 
planprogram

• 16.12.2013 Kautokeino kommune 
fastsetter/avviser planprogrammet 
(stryk det som ikke passer!)



Hva er et planprogram?

En «plan for den videre 
planleggingen», med beskrivelse av 
tiltaket, antatte problemstillinger, 
hvilke alternativer som skal vurderes 
og hvilket opplegg for medvirkning 
som er planlagt mm.



Kan et planprogram avvises?

PBL § 4-1:
«Planprogrammet fastsettes ordinært av 
planmyndigheten.»

PBL § 12-3 (utdrag):
«Private, tiltakshavere, organisasjoner 
og andre myndigheter har rett til å 
fremme forslag til detaljregulering» «, og 
til å få kommunens behandling»



Kan et planprogram avvises?

Veiledningsnotat – Endringer i forskrift om 
konsekvensutredninger av 26. juni 2009
«Ansvarlig myndighet har ikke alltid plikt til å fastsette 
et plan- eller utredningsprogram. Kommunen kan, etter 
pbl § 12-11, bestemme å ikke legge private planforslag 
ut til offentlig ettersyn. Departementet legger til grunn 
at kommunen som ansvarlig myndighet også kan la 
være å fastsette et planprogram dersom tiltaket ikke 
ønskes videreført.»



Kan et planprogram avvises?

Konklusjon fra Justis- og 
beredskapsdepartementet:
«Under tvil er vi kommet til at en 
kommune antakelig ikke har plikt til å 
fastsette planprogram for en privat 
planlegging av en detaljregulering i 
tilfeller der kommunen ikke ønsker det 
påtenkte tiltaket.»



Takk for oppmerksomheten!
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