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VEDTAKSBEHANDLING - Kommunedelplan og tiltaksplan for Kippernes friluftsområde 

Kommunedelplan / tiltaksplan for Kippernes friluftsområde i Nordreisa kommune ble vedtatt i 
kommunestyremøte den 19.03.2009. Plandokumentet og utskrift av behandling/vedtak følger 
vedlagt.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Rune Benonisen 
arealplanlegger 
 
 
 
 
 



 Side 2 av 2 

 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/573 -8 

Arkiv: 143 

Saksbehandler:  Rune Benonisen 

 Dato:                 09.03.2009 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

 

VEDTAKSBEHANDLING - Kommunedelplan og tiltaksplan for Kippernes 
friluftsområde 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.03.2009  
 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt med endring siste strek punkt der ordet Skal skiftes ut med Bør 

Vedtak: 
- Det forutsettes at denne planen legger føringer på kommunedelplanens arealdel som er 

under utarbeidelse 
- Kommunen bør inngå avtale for kjøp av det private området som berøres av 

rekreasjonsområdet/planen (gnr 12 bnr 1) 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 vedtas kommunedeplan / tiltaksplan for Kippernes 
friluftsområde. 
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Saksopplysninger 
Arbeidet med kommunedelplan / tiltaksplan for Kippernes friluftsområde har vært gjennomført 
som et prosjekt i perioden mai – oktober 2008. Prosjektet er finansiert ved tilskudd fra 
Direktoratet for naturforvaltning. Kommunedelplanen er den del av kommuneplanens arealdel 
for hele kommunen, men er en mer detaljert og utdypende for et geografisk område med 
tilhørende tema. Denne planen har tatt for seg tilrettelegging for friluftsbruk med universell 
utforming i et område som både er LNF-område, statlig sikret friluftsområde og naturreservat. 
Planen har søkt å avklare fremtidige tilretteleggignstiltak til beste for alle brukere. Planen legges 
til grunn for fysiske tiltak i 2009 og 2010 og legger føringer på kommuneplanens arealdel som er 
under utarbeidelse. Denne planen er således en forsering av dette arbeidet for området som i sin 
helhet er kommunal eiendom. 
 
Planen er utarbeidet i tett samvirke med flere lokale og regionale partnere. Forslag ble lagt ut for 
høring og offentlig ettersyn 10. desember 2008, med frist for merknader den 15.januar 2009. 
Merknader er innarbeidet i planen. 

Vurdering 
Det anbefales at planen godkjennes med bakgrunn i prosessen, behovet for tiltak og det faktum at 
flere tiltak er finansiert i 2009.  
 
 
 


