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Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2022 - Porsanger kommune
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar saken til orientering

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.05.2022
Behandling:

Formannskapet vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Vedlegg til saken:
1 Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2022 - Porsanger kommune
Sakens bakgrunn
Som føle av at Porsanger kommune er i ROBEK skal Statsforvalteren kontrollere
lovligheten av kommunens vedtak om årsbudsjett, jfr. Kommuneloven §28-3 første
ledd. Statsforvalteren har i brev 20.04.2022 informert kommunen om resultat av
utført lovlighetskontroll. Det henvises til vedlegg for vedtak fra Statsforvalteren.
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Vår dato:

Vår ref:
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2022/144

Deres dato:

Deres ref:

2021/1136
Porsanger kommune
Rådhuset
9712 LAKSELV

Saksbehandler, innvalgstelefon

Marianne Winther Riise, 77642042

Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2022 - Porsanger kommune
Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til brev fra Porsanger kommune av 5. januar 2022 med
oversendelse av vedtak i kommunestyre 16. desember 2021 om årsbudsjett 2022 og økonomiplan
2022-2025 (sak 107/2021). I vedtaket framgår låneopptak til investering i anleggsmidler på 15,340
mill. kr.
Porsanger ble meldt inn i ROBEK 6. mai 2020 etter koml. § 28-1 c) da underskuddsdekningen i
budsjett 2020-2023 ble strukket over mer enn to år. Kommunen ble i tillegg i brev av 17. september
2021 meldt inn etter § 28-1 d) da underskuddet utgjør mer enn 3 % av driftsinntektene.
Fordi kommunen er i ROBEK skal Statsforvalteren kontrollere lovligheten av kommunens vedtak om
årsbudsjett, jfr. kommuneloven § 28-3 første ledd. Vi skal også godkjenne ramme for låneopptak jfr. § 283 tredje ledd.
********************
Statsforvalteren har gjennomført lovlighetskontroll av Porsanger kommunes vedtak om
årsbudsjett for 2022. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket
må oppheves.
Statsforvalteren godkjenner en ramme for låneopptak i 2022 på kr. 15 340 000 til
investeringer i anleggsmidler.
Porsanger kommune fikk 05.10.2021 godkjent forlenget inndekningsplan over 6 år av
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Ifølge kommunens ureviderte regnskap, avgitt
24.03.2022, har kommunen i 2021 dekket inn 3,47 mill. kr. for lite i forhold til den godkjente
inndekningsplanen. Kommunen må derfor så snart som mulig søke departementet (via
Statsforvalteren) om godkjenning av ny, revidert inndekningsplan.
Kommunen må innen 30.06.2022 vedta en ny, revidert tiltaksplan.

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø
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************

Statsforvalterens vurdering
Statsforvalteren skal gjennom lovlighetskontrollen ta stilling til om vedtaket har et lovlig innhold, om
avgjørelsen er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak og om vedtaket er blitt til
på en lovlig måte.
Kommunestyrets budsjettvedtak er i utgangspunktet endelig og bindende. Departementets eller
Statsforvalterens lovlighetskontroll er ingen godkjenningsprosess som må være fullført før
budsjettvedtaket kan settes ut i livet.

Om avgjørelsen er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak.

Vedtaket om årsbudsjett 2022 er truffet av Porsanger kommunestyre i sak 107/2021. Dette er i tråd
med bestemmelsene i koml. § 14-2 der kommunestyret er tillagt denne plikten.

Om vedtaket er blitt til på lovlig måte

Formannskapet vedtok sin innstilling til budsjett 2022 i møte 2. desember 2021 og kommunestyret
gjorde sitt vedtak 16. desember 2021. Kravet om offentliggjøring minst 14 dager før saken behandles
av kommunestyret er således oppfylt og Statsforvalteren konkluderer derfor at årsbudsjett 2022 er
blitt til og behandlet i overensstemmelse med koml. §§ 14-2 og 14-3.
Vedtaket om budsjett- og økonomiplan er truffet før årsskiftet slik som kommuneloven krever, og
bryter derfor ikke § 28-1 bokstav e.

Om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig
Generelt
Sentralt i lovlighetskontrollen av årsbudsjettet etter § 28-3 første ledd, er spørsmålet om
årsbudsjettet er realistisk, fullstendig og i balanse, jf. § 14-4. Lovlighetskontrollen er imidlertid ikke
avgrenset til en kontroll med realisme og balanse, og skal som utgangspunkt være en kontroll av om
årsbudsjettet tilfredsstiller alle de ulike kravene til årsbudsjettet som følger av kommuneloven
kapittel 14 og budsjett- og regnskapsforskriften.
Uten at det har betydning for lovlighetskontrollen av budsjettet, blir også økonomiplan og den
forpliktende plan vurdert på grunn av de nære sammenhengene som er
mellom disse tre plandokumentene.
Driftsbudsjettets inntekter, utgifter og driftsresultat.
I koml. § 14-4 tredje ledd framgår at økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og
være realistiske, fullstendige og oversiktlige.
I Porsanger kommunens årsbudsjett for 2022 framkommer det i bevilgningsoversikt- drift (første
ledd) og økonomisk oversikt - drift (etter art) at kommunestyre har vedtatt årsbudsjett 2022 i
balanse i henhold til koml. § 14-4 tredje ledd. Det er også samsvar mellom summen av kommunens egne
budsjettbevilgninger (i bevilgningsoversikt- drift B) og linje 6 i Bevilgningsoversikt – drift. Det viser at alle
innsparinger i budsjettet er plassert på rammeområder og at det dermed ikke er uspesifiserte innsparinger i
budsjettet.
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Det er lagt inn lønns- og prisvekst i tråd med anbefalinger i statsbudsjettet. Statsforvalteren legger til
grunn at lønn er realistisk budsjettert.
Anslaget på frie inntekter for Porsanger kommune, det vil si rammetilskudd og skatt, er budsjettert
innenfor rammene som settes i siste prognosemodell fra KS. Det er viktig at kommunen følger med
på utviklingen i skatteinntektene lokalt og nasjonalt, og gjennomfører budsjettreguleringer dersom
skatteinntektene endres i forhold til nivået som er lagt til grunn i budsjettet.
Kommunen har budsjettert med eiendomsskatt på ca. 17,2 mill. kr., dette er på linje med nivået i
2021.
I det vedtatte budsjettet for 2022-2025 har kommunen budsjettert med netto driftsresultater på
mellom 2 % og 3,7 % av driftsinntektene. Dette er høyere enn Teknisk beregningsutvalgs anbefalte
nivå på 1,75 % og kommunens eget måltall for netto driftsresultat på mellomlang sikt
(økonomiplanperiode).
Det er positivt at kommunen planlegger avsetninger til disposisjonsfondet i 2024 og 2025 etter at
underskuddsdekningen er fullført, og vil etter planen ha en avsetning på 6,8 % i 2025. Det er viktig
for kommunen på sikt klarer å bygge opp en buffer mot uforutsette hendelser og renteøkninger, og
også skaffe seg et handlingsrom for investeringer og videre utvikling av kommunen. Netto lånegjeld
planlegges holdt på et lavt nivå i økonomiplanperioden, mellom 65 % og 60 % av netto
driftsinntekter, dette er under kommunens måltall på 75 %.
Kommunen opplyser at de har budsjettert med renter og avdrag i henhold til minimumsavdrag.
Kommunen viser i tabell oversikt over utvikling i finansutgiftene. Utgiftene er relativt stabile, men
nivået øker med ca. 0,5 mill. kr. fra 2022 til 2023. Kommunen opplyser selv at de er eksponert for
renterisiko da en stor del av gjeldsporteføljen følger markedsrente. Det er derfor viktig at
kommunen følger nøye med på hvilke konsekvenser renteutviklingen har på egen gjeldsportefølje.
I kommunens årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er det planlagt inndekning av tidligere
års underskudd med raskere progresjon enn departementets godkjente inndekningsplan i årene
2022, 2023 og 2024. Se også nærmere omtale i avsnittet «ROBEK-situasjonen og inndekning av
tidligere års underskudd».
Statsforvalteren forutsetter at kommunens budsjettering av driftsutgifter bygger på skjønn og anslag
som kommunen mener er realistisk.
Statsforvalteren minner om at ansvaret for å ha et budsjett i balanse påhviler Porsanger
kommunestyre. Kommunestyret må holde seg løpende orientert om utviklingen gjennom året, og
det må foretas budsjettreguleringer når dette ansees som nødvendig.

Låneopptak
Kommunen har vedtatt et låneopptak til finansiering av investeringer i 2022 på 15,340 mill. kr.
Hvorvidt låneopptaket er til lovpålagte oppgaver eller ikke, har betydning for Statsforvalterens
vurderinger. Dessuten må det vurderes i hvilken grad investeringene er nødvendige for
kommunen å gjennomføre, sett hen til kommunens økonomiske situasjon, utviklingen den
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siste tiden og utviklingen fremover. Det har også relevans om investeringene er såkalt
selvfinansierende og om det er statlige investeringstilskudd eller rentekompensasjonsordninger mv.
knyttet til investeringstiltakene.
I henhold til kommunens bevilgningsoversikt investering (2B) er investeringstiltakene knyttet til
selvkostområdet, digitalisering samt annet utsyr som vil effektivisere driften. Selv om kommunen er i
en vanskelig økonomisk situasjon, kan det være fornuftig å gjennomføre enkelte tiltak selv om
ytterligere låneopptak belaster driftsbudsjettet gjennom økte renter og avdrag. Statsforvalteren
legger i sin vurdering vekt på at kommunens investeringsbudsjett er i samsvar med kommunens
plan for effektivisering gjennom digitalisering i årene framover. I tillegg er ca. 50 % av tiltakene
selvfinansierende ved at det er knyttet til vann- og avløpssektoren. Etter Statsforvalterens syn
framstår de planlagte investeringene som tilpasset kommunens økonomiske svake handlingsrom,
og investeringene framover ligger på at lavt nivå. Kommunen peker imidlertid selv på at det lave
gjeldsnivået kan skyldes at kommunen har et stort vedlikeholdsetterslep på kommunale bygninger
og veier.
Etter en samlet vurdering finner Statsforvalteren å kunne godkjenne en låneramme for
investeringer i anleggsmidler i 2022 på kr. 15 340 000.

------------------På bakgrunn av ovenstående, og i medhold av kommuneloven § 28-3 første og andre ledd og
delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og distriktsdepartementet, treffer Statsforvalteren i Troms og
Finnmark følgende
vedtak

Statsforvalteren har gjennomført lovlighetskontroll av Porsanger kommunes vedtak om
årsbudsjett for 2022. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket
må oppheves.
----------------------------Statsforvalteren godkjenner en ramme for låneopptak i 2022 på kr. 15 340 000 til
investeringer i anleggsmidler.
Kommunestyret kan innen en frist på seks uker påklage Statsforvalterens avgjørelse til
departementet.
---------------------------
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ROBEK-situasjon og inndekning av tidligere års underskudd
Porsanger kommune fikk godkjent søknad om forlenget inndekningsplan i departementets brev av
5. oktober 2021. Ifølge godkjent inndekningsplan kan kommunen bruke 6 år på inndekning av
underskuddet.
Ny inndekningsplan, godkjent av KMD 5. oktober 2021:
(Tall i 1000 kr.)
Underskudd fra år 2018
Inndekning av underskudd i løpet av året
Gjenværende underskudd 31.12
Underskudd dekkes inn år

2018
21 342
21 342

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0
21 342

1 054
20 288

6 401
13 887

2 960
10 927

6 741
4 186

4 186
0

1

2

3

4

5

6

Sum
21 342
21 342
0

Ifølge kommunens ureviderte regnskap, avgitt 24.03.2022, har kommunen i 2021 ikke klart å dekke
underskudd i henhold til den godkjente inndekningsplanen. Det ble i 2021 kun inndekket 2,931 mill.
kr., dette var 3,47 mill. kr for lite i forhold til den godkjente inndekningsplanen.
Kommunen har i budsjett og økonomiplan 2022-2025 vedtatt følgende inndekningsplan:
Kommunens vedtatte inndekning i budsjett- og økonomiplan 2022-2025, vedtatt kommunestyret 16.12.2021
(Tall i 1000 kr.)

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Underskudd fra år 2018
21 342
Inndekning av underskudd i løpet av året
0
1 054
4 253
7 151
8 570
45
Gjenværende underskudd 31.12
21 342
21 342
20 288
16 035
8 884
314
269
Underskudd dekkes inn år

1

2

3

4

5

Sum
21 342
21 073
269
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Kommunen vedtok i sin økonomiplan 2022-2025 en raskere inndekning i 2022, 2023 og 2024 enn det
som var fastsatt i den godkjente inndekningsplanen fra departementet. Planen må uansett revideres
da kommunens inndekning i 2021 ble lavere enn departementets godkjente plan.
Dette betyr at kommunen så snart som mulig må revidere sin inndekningsplan. Ny inndekningsplan
må ha en framdrift i inndekningen som er minst er like god som den inndekningsplanen
departementet tidligere har godkjent, og skal ikke strekker seg lenger enn 6 år (2024).
Søknad om godkjenning av ny inndekningsplan skal godkjennes av KDD. Søknad sendes
Statsforvalteren som vil gi en vurdering av kommunens revidert inndekningsplan, før denne sendes
KDD for godkjenning.

Tiltaksplan
Kommuneloven stiller krav om at alle kommuner som er registrert i ROBEK skal fastsette en
tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse, jf. § 28-4 andre ledd. Lovforslaget stiller ikke
krav til tiltaksplanens utforming, men i NOU 2016: 4 punkt 19.11.3.4 framgår følgende føringer:
«Kravet retter seg mot å utarbeide og nedfelle konkrete tiltak som skal til for å gjenvinne økonomisk
kontroll og balanse. Dette omfatter både innsparings- og omprioriteringstiltakene som må innarbeides i
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økonomiplanen og årsbudsjettet (budsjettiltak), og tiltak for å få kontroll med den løpende ressursbruken
mv. (bedre systemer og rutiner for økonomistyringen)».
Vi ser at Porsanger har integrert tiltaksplanen i sin budsjett- og økonomiplan 2022-2025, og at det i
planen er vedtatt en rekke innsparingstiltak som skal bidra til at kommunen kommuner i økonomisk
balanse og klarer inndekning av tidligere års underskudd innen 2024. Mange av tiltakene er av
midlertidig karakter slik som vakanser, midlertidig nedtrekk og avdragsutsettelse, og har ikke varig
effekt inn i kommunens drift. Målet må være at kommunen i større grad vedtar omstillingstiltak med
varig effekt som gir en bærekraftig kommuneøkonomi i årene framover.
I og med at kommunen ikke klarte inndekning som planlagt i 2021 må både inndekningsplan og
tiltaksplan revideres slik at kommunen klarer å følge den vedtatte inndekningsprogresjonen.
Det er ingen krav til hvordan en tiltaksplan skal se ut, men Statsforvalteren vil sterkt anbefale at
tiltaksplanen skilles ut enten som et selvstendig dokument eller som en egen del i økonomiplanen.
En tiltaksplan skal være en plan med konkrete tiltak for å bedre balanse og handlingsrom i
økonomien sammenlignet med tidligere år. Planen bør som minimum inneholde en tabelldel med
spesifikasjon av tiltak som er vedtatt for å bedre balansen og handlingsrommet i økonomien.
Tabellen under viser eksempel på et enkelt oppsett for tiltaksplan/tabell. Her er tiltakene oppført
som endringer fra året før, men det er også mulig å bruke et oppsett der endringene akkumuleres.
Vi mener dette vil gi bedre oversikt hvis tiltakene som skal bidra til å komme i balanse omtales
samlet.

EKSEMPEL: Tiltaksplan for
bedring av budsjettbalanse
fra ett år til neste
Tiltak
Tiltak-1
Tiltak-2
Tiltak-3
Tiltak-4
Tiltak-5
Tiltak-6
Tiltak-7
Tiltak-8
Sum effekt av tiltak

Planlagt effekt av tiltak
2022
2023
2024
1 000 000 1 000 000
500 000
200 000
800 000
500 000
600 000
500 000
150 000

1 700 000

2 550 000

1 000 000

Samlet årlig
effekt av tiltak
2025

200 000

200 000

2 000 000
500 000
200 000
1 500 000
1 100 000
150 000
0
0
5 450 000

Statsforvalteren vil videre understreke at det er viktig at kommunen følger nøye med på om
planlagte tiltak har ønsket effekt, slik at man om nødvendig kan justere eller vedta ytterligere tiltak
hvis det blir nødvendig.
Vi er gjort kjent med at kommunedirektøren i sak PS 5/2022 (vedtatt 10.02.2022) har utarbeidet en
rapport om oppfølging av budsjettvedtak 2022- økonomiplan 2022-2025. I saksframlegget framgår
at rapporteringen gir en tilbakemelding på budsjettvedtak og status på de ulike tiltakene, og at
kommunedirektøren vil rapportere på status på ulike tiltak og økonomisk utvikling gjennom
kvartalsrapportene.
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Etter Statsforvalterens syn framstår dette som en god måte å følge opp planlagte
innsparingsaktiviteter, og det gir kommunen mulighet for å justere kursen underveis hvis man ser at
tiltak ikke har ønsket/tilstrekkelig effekt. Kommunen trekker selv fram at det er flere
usikkerhetsmomenter knyttet til budsjettet, både til enkelte driftstiltak, men også til lønnsoppgjør,
renteutvikling og pensjonskostnad. Statsforvalteren vil framheve at det er svært viktig at kommunen
klarer å gjennomføre de planlagte nedtrekkene i 2022 slik at ny unndekningsplan overholdes.

--------------På bakgrunn av ovenstående, og i medhold av kommuneloven § 28-4 og delegasjonsfullmakt fra
Kommunal- og distriktsdepartementet, treffer Statsforvalteren i Troms og Finnmark følgende
vedtak
Porsanger kommune må innen 30.06.2022 vedta en ny, revidert tiltaksplan.
-------------------------------------

Statsforvalterens oppfølging av kommunen i 2022:


Statsforvalteren vil i 2022 følge opp kommunens økonomiske utvikling ved gjennomgang av
kommunens økonomirapporter og budsjettreguleringer. Vi ber om at periodiske
økonomirapporter og budsjettreguleringer oversendes Statsforvalteren.



Statsforvalteren vil avklare tidspunkt og innhold for møter i 2022 i samråd med kommunen.

Med hilsen
Per Elvestad (e.f.)
assisterende justis- og kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver kommuneøkonomi

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Postboks 1053
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Orientering fra kontrollutvalget til kommunestyret
Kommunedirektørens innstilling
Til orientering, oversendt fra kontrollutvalgets sekretariat. Det foreligger ingen
innstilling fra kommunedirektør.
Vedlegg til saken:
1 Oversendelse til kommunestyret - Orientering om vedtak i kontrollutvalget om
revidert Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024
2 Porsanger - Vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024- Revidert utgave
3. mars 2022
3 SAK 7-2022 REVIDERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2021-2024
Sakens bakgrunn
Vedlagt oversendes orientering til kommunestyret – Kontrollutvalgets vedtak i sak
7/2022 – Revidering av Plan for forvaltningsrevisjon 2021‐2024.
Vedlagt følger også revidert plandokument og sekretariatets saksfremlegg til
kontrollutvalget i sak 7/2022.
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Porsanger kommune v/ kommunestyret
Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2022/10117-18

ORIENTERING TIL KOMMUNESTYRET – KONTROLLUTVALGETS
VEDTAK I SAK OM REVIDERING AV PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON 2021-2024

SÆRUTSKRIFT
Møte 3. mars 2022

SAK 7/2022 REVIDERING AV PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON 2021-2024
Vedtak:
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 9/2022 – Vedrørende restanser på
forvaltningsrevisjon.
På grunnlag av dette vedtar kontrollutvalget det fremlagte forslaget til revidert Plan for
forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 9/2022 – Vedrørende restanser på
forvaltningsrevisjon.
På grunnlag av dette vedtar kontrollutvalget det fremlagte forslaget til revidert Plan for
forvaltningsrevisjon 2021-2024.
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Sorenskriverveien 11
9513 Alta
Web: www.kusek.no
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Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Rett utskrift bekreftes.

8. mars 2022
Tom Øyvind Heitmann/sign.
sekretær for kontrollutvalget

Vedlegg:
- Revidert Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 – Porsanger kommune
- Sekretariatets saksfremlegg til kontrollutvalget i sak 7/2022

Kopi: Porsanger kommune v/ kommunedirektøren
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Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/
Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

Plan for forvaltningsrevisjon
Planperioden 2021-2024

Porsanger kommune
Vedtatt av kommunestyret 04.03.2021 (sak PS 14/21)
Behandlet i kontrollutvalget 04.12.2020 (sak 18/20)
Revidert av kontrollutvalget 3. mars 2022 (sak 7/2022)
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OM FORVALTNINGSREVISJON
1.1

Formålet med forvaltningsrevisjon

Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv
kommunal forvaltning.
Når det utføres forvaltningsrevisjon i planperioden 2021-2024 er det i all hovedsak
prioritering ut fra et brukerperspektiv, samt at det også settes fokus på økonomi,
måloppnåelse og regeletterlevelser i kommunens virksomhet. Det samme gjelder sett i
forhold til virksomhet i kommunale selskap.
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunene står overfor betydelige utfordringer.
Innbyggerene stiller krav til kvalitet og sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk
effektivitet. Ofte er det manglende samsvar mellom målsetninger og tilgjengelige ressurser.
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalet blant annet til:


å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet, måloppnåelse i forhold
til politiske vedtak og forutsetninger, og regeletterlevelse.



å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for
o å styrke kommunestyrets grunnlag for styring
o kontrollutvalgets påse-ansvar med forvaltningen
o ledelsens vurderinger av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt
produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse
o rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift

1.2

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Det fremgår av kommuneloven at plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.
Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalget gjennomført en risiko- og
vesentlighetsvurdering som grunnlag for denne planen. Vi viser i den sammenheng til eget
dokument om dette, vedlegg 1.

1.3

Plan for forvaltningsrevisjon

Det fremgår av kommuneloven at det er kontrollutvalget som har ansvar for at det blir
utarbeidet en plan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjon. For planperiode 2021-2024
vil det si innen utgangen av 2020.
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Kommuneloven § 23-3 sier følgende om forvaltningsrevisjon:
«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak».
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke
områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner.
Planen skal vedtas av kommunestyret selv.
Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
Denne planen legger til grunn at kommunestyret delegerer slik myndighet til
kontrollutvalget.

1.4

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har ifølge kommuneloven § 23-2 et påseansvar med at det gjennomføres
forvaltningsrevisjon.
Gjennomføringen av forvaltningsrevisjon gjøres av kommunens valgte revisor, etter
bestilling fra kontrollutvalget, på grunnlag av kommunestyrets vedtatte plan for
forvaltningsrevisjon med tilhørende risiko- og vesentlighetsvurderinger.

1.5

Rapportering om gjennomført forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgets innstilling i behandling av rapporter etter forvaltningsrevisjon sendes
fortløpende til kommunestyret i Porsanger for behandling der, og rapporteres også til
kommunestyret gjennom kontrollutvalgets årsmelding.

1.6

Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon

Det fremgår av kommuneloven at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i
tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.
Kontrollutvalget ved sekretariatet retter en rutinemessig henvendelse til administrasjonen,
og ber om en redegjørelse for iverksatte tiltak i henhold til kommunestyrets vedtak.
Det er ikke tidsbestemte lovkrav til når gjennomførte prosjekter skal oppfølges, men det
naturlige vil være 1 til 1 ½ år etter kommunestyrets behandling av den aktuelle
forvaltningsrevisjonen som skal følges opp.
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OM PLANEN
2.1

Tidshorisont og ressurser

Tidshorisont
Någjeldende plan for forvaltningsrevisjon (2017-2020) har en tidsramme på fire år. Det
framlagte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon har også en tidsramme på fire år.
I planforslaget legges det videre til grunn at kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet
til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.
Ressurser
Konkret ressursbruk (herunder antall timer) vil bli anslått i revisjonens
prosjektskisse/prosjektplan ved kontrollutvalgets behandling av oppstart (bestilling) av hver
enkelt forvaltningsrevisjon.
I forslag til budsjett 2021 fra VEFIK IKS er det budsjettert med 484 timer dette året til
henholdsvis forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Porsanger kommune. Det vil si om lag
to forvaltningsrevisjoner per år, i alt om lag åtte forvaltningsrevisjoner i Porsanger kommune
i planperioden 2021-2024.
Det legges ikke opp til gjennomføring av eierskapskontroll i 2021.

2.2

Behandling i kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide plan for forvaltningsrevisjon.
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon skal i denne valgperioden (2019-2023) behandles i
kontrollutvalget innen utgangen av 2020.

2.3

Behandling i kommunestyret

Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret selv etter innstilling fra
kontrollutvalget.
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PRIORITERTE OMRÅDER
Risiko- og vesentlighetsvurderingen, vedlegg 1, er ment som et grunnlag for kontrollutvalget
for å velge ut prioriterte områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Forslagene fra sekretariatet er presentert i prioritert rekkefølge. Kontrollutvalget står fritt til
å prioritere annerledes, legge til og/eller ta vekk forvaltningsrevisjoner i forhold til områder i
vårt forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Det samme gjelder for kommunestyret. Vedtatte
prioriteringer i kontrollutvalgets vedtak blir tatt inn i plandokumentet og legges frem for
kommunestyret til behandling.

3.1

Sekretariatets forslag til prioriterte områder for
forvaltningsrevisjon

Følgende områder foreslås prioritert jf. vedlegg 1 Risiko- og vesentlighetsvurdering –
Planperioden 2021-2024:
2021
1. Plan- og byggesak

2022
1. Sikkerhet og
Bereskap (2.12)

2023
1. Barne- og
ungdomsvern (3.9),
som ses i
sammenheng med
Bemanning,
rekruttering og
kompetanse (2.14)

2024
1. Politisk og
administrativ
organisering og
struktur (2.1),
som ses i
sammenheng med
Forberedelse og
iverksetting av
politiske vedtak (2.4),
og Økonomi (2.5)

2. VEFIK IKS

2. Rus og psykiatri

2. Næringsarbeid

(7.3.3)

(3.6)

(6.1)

2. Helsetjenester I
hjemmet – Praktisk
bistand (3.3)

(6.3)

som ses i
sammenheng med
Planverk,
styringssystemer og
internkontroll (2.2)

3.2










Prosjekter som kan være aktuelle i tillegg til disse
Digitalisering (2.3)
Anskaffelser, innkjøp og kontraktsoppfølging (2.9)
Informasjonssikkerhet og personvern (2.10)
Avvik og varsling (2.8)
Bemanning, rekruttering og kompetanse (2.14)
Legetjenesten (3.2)
Beredskapstjenester, brann- og feiervesen (4.1)
Klima, miljø og energi (2.13)
Kultur med mer (5.6)
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3.3

Kontrollutvalgets vedtatte prioriteringer for aktuelle områder for
forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget vedtok i sak 18/2020 at følgende områder prioriteres i planperioden 20212024:
2021
1. Plan- og byggesak

2022
1. Sikkerhet og
Bereskap (2.12)

2023
1. Barne- og
ungdomsvern (3.9),
som ses i
sammenheng med
Bemanning,
rekruttering og
kompetanse (2.14)

2024
1. Politisk og
administrativ
organisering og
struktur (2.1),
som ses i
sammenheng med
Forberedelse og
iverksetting av
politiske vedtak (2.4),
og Økonomi (2.5)

2. VEFIK IKS *

2. Rus og psykiatri

2. Næringsarbeid

(7.3.3)

(3.6)

(6.1)

2. Helsetjenester I
hjemmet – Praktisk
bistand (3.3)

(6.3)

som ses i
sammenheng med
Planverk,
styringssystemer og
internkontroll (2.2)

* merknad i tabell:
Forvaltningsrevisjon av selskapet VEFIK IKS må gjennomføres av annen revisjonsenhet, og
må derav finansieres særskilt fra kommunestyret, utover det som bevilges i honorar til
selkapet VEFIK IKS.
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3.4

Kommunestyrets vedtatte prioriteringer for områder for
forvaltningsrevisjon

Kommunestyret vedtok i sak 14/2021 at følgende områder prioriteres i planperioden 20212024:
2021
1. Plan- og byggesak

2022
1. Sikkerhet og
Bereskap (2.12)

2023
1. Barne- og
ungdomsvern (3.9),
som ses i
sammenheng med
Bemanning,
rekruttering og
kompetanse (2.14)

2024
1. Politisk og
administrativ
organisering og
struktur (2.1),
som ses i
sammenheng med
Forberedelse og
iverksetting av
politiske vedtak (2.4),
og Økonomi (2.5)

2. VEFIK IKS *

2. Rus og psykiatri

2. Næringsarbeid

(7.3.3)

(3.6)

(6.1)

2. Helsetjenester I
hjemmet – Praktisk
bistand (3.3)

(6.3)

som ses i
sammenheng med
Planverk,
styringssystemer og
internkontroll (2.2)

* merknad i tabell:
Forvaltningsrevisjon av selskapet VEFIK IKS må gjennomføres av annen revisjonsenhet, og
må derav finansieres særskilt fra kommunestyret, utover det som bevilges i honorar til
selkapet VEFIK IKS.
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3.5

Kontrollutvalgets vedtak i sak 7/2022 om revidert Plan for
forvaltningsrevisjon 2021-2024 - prioriteringer av områder for
forvaltningsrevisjon

2021
1. Plan- og byggesak

2022
1. Sikkerhet og
beredskap

2023
1. Barne- og
ungdomsvern

2024
1. Politisk og
administrativ
organisering og
struktur

2. Rus og psykiatri

2. Næringsarbeid

2. Helsetjenester I
hjemmet – Praktisk
bistand

3. Ressursbruk og
kvalitet i teknisk
sektor
(eller et annet tema)

3. Tildeling av
sykehjemsplass
(eller et annet tema)

3. Feiertjenesten
– delundersøkelse 2
(eller et annet tema)

4. VEFIK IKS
(må gjennomføres av
annen revisjon enn Vefik
IKS)
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Møte nr. 1/2022
3. mars 2022

Arkivkode
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Journalnr.
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SAKSFREMLEGG

SAK 7/2022 REVIDERING AV PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON 2021-2024
Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann
Vedlegg:
 Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 – Porsanger kommune

Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 9/2022 – Vedrørende restanser på
forvaltningsrevisjon.
På grunnlag av dette vedtar kontrollutvalget det fremlagte forslaget til revidert Plan for
forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Saksopplysninger:
På møte 10. februar 2022 vedtok kommunestyret følgende i sak 9/2022:
1. Kommunestyret opprettholder de vedtatte forvaltningsrevisjoner i Plan for
forvaltningsrevisjon 2017-2020.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget å overføre restansene i Plan for
forvaltningsrevisjon 2017-2020 til Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.
3. Kontrollutvalget gjør selv prioritering av forvaltningsrevisjonenes innbyrdes
plassering og prioritet i planen.
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Sorenskriverveien 11,
9513 Alta
Web: www.kusek.no
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4. Kommunestyret forutsetter at kommunens revisjon har levert restansene fra Plan for
forvaltningsrevisjon 2017-2020, samt forvaltningsrevisjonene i Plan for
forvaltningsrevisjon 2021-2024 innen utgangen av 2024.
5. Finansieringen av de tre restansene (forvaltningsrevisjonene) er allerede gjort
gjennom tidligere betalte tilskudd/revisjonshonorar fra Porsanger kommune til
kommunens revisjon.
Per i dag er det tre (av i alt fire) forvaltningsrevisjoner (2,5 prosjekter) som er i restanse fra
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. Dette er følgende forvaltningsrevisjoner
(prosjekter):


Ressursbruk og kvalitet i teknisk sektor
Denne forvaltningsrevisjonen må anslås å utgjøre om lag 400 ubrukte, men betalte
timer til forvaltningsrevisjon (2017-2020).



Tildeling av sykehjemsplass
Denne forvaltningsrevisjonen må anslås å utgjøre om lag 400 ubrukte, men betalte
timer til forvaltningsrevisjon (2017-2020).



Feiertjenesten – delundersøkelse 2
Denne forvaltningsrevisjonen må anslås å utgjøre om lag 200 ubrukte, men betalte
timer til forvaltningsrevisjon (2017-2020).

Den fjerde forvaltningsrevisjonen i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 (Mobbing i
grunnskolen) ble bestilt av kontrollutvalget i juni 2017, og levert fra revisjonen i mai 2020 –
noe som utgjør en leveringstid på tre år.
Det kan godt hende at temaene i de tre forvaltningsrevisjonene som står i restanse ikke lengre
er aktuelle, men de ubrukte timene utgjør om lag 1000 timer, og kan brukes til gjennomføring
av forvaltningsrevisjon på andre områder og tema i perioden 2021-2024.

Sekretariatets vurderinger:
Kontrollutvalget har lenge hatt planer om å revidere Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024,
men har avventet dette til kommunestyret har tatt stilling til de tre restansene fra Plan for
forvaltningsrevisjon 2017-2020. Kommuneyret har nå tatt stilling til dette i sitt vedtak i sak
9/2022.
I kommunestyrets vedtak fremgår det at kommunestyret ber kontrollutvalget å overføre
restansene i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 til Plan for forvaltningsrevisjon 20212024. I kommunestyrets vedtak fremgår det videre at finansieringen av de tre restansene
(forvaltningsrevisjonene) allerede er gjort gjennom tidligere betalte tilskudd/revisjonshonorar
fra Porsanger kommune til kommunens revisjon. På grunnlag dette foreslår sekretariatet at de
tre restansene (2,5 prosjekter – om lag 1000 ubrukte timer) overføres til Plan for
forvaltningsrevisjon 2021-2024.
I kommunestyrets vedtak fremgår det videre at kontrollutvalget selv gjør prioritering av
forvaltningsrevisjonenes innbyrdes plassering og prioritet i planen, samt at kommunestyret
forutsetter at kommunens revisjon har levert restansene fra Plan for forvaltningsrevisjon

_____________________________________________________________________________________________________
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2017-2020, samt forvaltningsrevisjonene i Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 innen
utgangen av 2024. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget prioriterer å plassere de tre
restansene (2,5 prosjekter/om lag 1000 ubrukte timer) for gjennomføring i 2022, 2023 og
2024.
Sekretariatet vil i den sammenheng nevne at de tre restansene kan gjelde andre tema/områder
enn de som er vedtatt i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. Konkrete tema for disse tre
forvaltningsrevisjonene må kontrollutvalget ta stilling til på de tidspunkt det vil være aktuelt å
starte dem opp. Valg av tema skjer blant annet på grunnlag av risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Kontrollutvalget har ved en tidligere anledning i sak 17/2021 vedtatt å utsette
forvaltningsrevisjonen av selskapet Vefik IKS inntil videre – med vurdering av oppstart på
nytt i 2022. Sekretariatet er gjort kjent med at det foregår en prosess med det mål å
«fusjonere» selskapene Vefik IKS og KomRev Nord IKS med virkning fra juli 2023. Hva
resultatet av denne prosessen blir vet man ikke noe om per i dag. Sekretariatet foreslår derfor
at en eventuell forvaltningsrevisjon av Vefik IKS flyttes fra 2022 til 2023.
På grunnlag av det som er nevnt ovenfor foreslår sekretariatet at kontrollutvalget vedtar
følgende reviderte Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024:

2021
1. Plan- og byggesak

2022
1. Sikkerhet og
beredskap

2023
1. Barne- og
ungdomsvern

2024
1. Politisk og
administrativ
organisering og
struktur

2. Rus og psykiatri

2. Næringsarbeid

2. Helsetjenester I
hjemmet – Praktisk
bistand

3. Ressursbruk og
kvalitet i teknisk
sektor
(eller et annet tema)

3. Tildeling av
sykehjemsplass
(eller et annet tema)

3. Feiertjenesten
– delundersøkelse 2
(eller et annet tema)

4. VEFIK IKS
(må gjennomføres av
annen revisjon enn Vefik
IKS)

_____________________________________________________________________________________________________
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
212
Arkivsaksnr:
2022/462-2
Saksbehandler: Bente Larssen

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

15/22

Kommunestyret

19.05.2022

Orientering fra kontrollutvalget - Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Kommunedirektørens innstilling
Til orientering, oversendt fra kontrollutvalgets sekretariat. Det foreligger ingen
innstilling fra kommunedirektør.
Vedlegg til saken:
1 Kontrollutvalgets Årsmelding 2021-vedtatt
2 SAK 11-2022 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2021
3 Oversendelse av sak til kommunestyret - Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Sakens bakgrunn
Vedlagt oversendes sak til kommunestyret i Porsanger kommune –
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021.
Vedlagt følger også sekretariatets saksfremlegg til kontrollutvalget i sak 11/2022.
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ÅRSMELDING 2021

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS
Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotte Cállingoddi SGO
Org.nr. 991 520 759
Postadresse: Sorenskriverveien 11, 9513 Alta
www.kusek.no
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1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL
Kommunestyrets overordnede ansvar for kontroll utøves gjennom kontrollutvalget, jf.
kommuneloven § 23-1. Utvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende
kontroll med forvaltningen av kommunen samt se til at kommunen har en forsvarlig
revisjonsordning, jf. kommuneloven § 23-2.
Kontrollutvalgets arbeid bidrar til å bygge opp og vedlikeholde tilliten hos innbyggerne til
det politiske system og til kommunen som velferdsforvaltning.

2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG MYNDIGHET
Kontrollutvalget skal påse at
a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper
kommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir
fulgt opp.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal
behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne
retten på sine vegne.
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller
dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan
også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder
for å gjennomføre kontrolltiltak etter kommunelovens § 23-2.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkede møter i folkevalgte organer i
kommunen. Kommunestyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkede
møter i kommunestyret.

s. 3

32

Kontrollutvalget i Porsanger kommune – Årsmelding 2021

3 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING
Kontrollutvalget har i 2021 hatt følgende sammensetning:

Leder:
Torbjørn Pettersen (FrP)
Personlig vara: Katri Helen Johansen (FrP)
Nestleder:
Siw Monica Amundsen (H)
Personlig vara: Olaf Bjarne Andersen (H)
Medlem:
Siv Selnes Sara (Ap)
Personlig vara: Wenche Johansen (Ap)
Medlem:
Nils Gunnar Korsvik (Ap)
Personlig vara: Bjørn Angell (Sp)
Medlem:
Eva Johansen (H)
Personlig vara: Ingar Jonas (H)

4 ØKONOMISKE RAMMER OG FORBRUK
Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen.
Kommunestyret fastsetter budsjettrammen i forbindelse med behandling av kommunens
årsbudsjett.
Tilstrekkelige budsjettrammer er en forutsetning for at kontrollutvalget skal kunne utføre
alle oppgaver utvalget har ansvar for. Det er viktig at kontrollutvalget også har økonomisk
handlingsrom til å kunne gjennomføre opplæringstiltak, for eksempel deltakelse på kurs
og konferanser.
Kontrollutvalgets utgifter kan deles inn i tre hovedområder:
 kontrollutvalgets interne drift
 kjøp av sekretariatstjenester
 kjøp av revisjonstjenester og eventuelt andre tjenester

s. 4
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Kontrollutvalgets budsjett for 2021
Ansvar 1100 Revisjon og kontrollorganer

Budsjett
2022

Budsjett
2021

10800 Godtgjørelse folkevalgte, inkl. ledergodtj.

20600

20 000

10820 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

10300

10 000

11035 Kontingenter, aviser og tidsskrifter m.m.

6200

6 000

11150 Møteutgifter/bespisning

4100

4 000

42000

20 000

11600 Bilgodtgjørelse etc.

5200

5 000

11602 Kjøregodtgjørelse osv. oppgavepliktig

2100

2 000

11601 Diett/oppholdsutgifter

5200

5 000

10300

10 000

932 300

900 800

313 065

307 000

11500 Opplæring, kurs / konferanser

11707 Skyss og reiseutgifter, ikke oppgavepliktige
13750
13760

Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker (Revisjon,
VEFIK)
Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker
(Kontrollutvalgssekretariat, KUSEK)

14290 Merverdiavgift, kompensasjonsberettiget

1 000

Sum driftsutgifter
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap
Sum driftsinntekter
Sum netto driftsutgifter

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

1 351 365

1 290 800

5 MØTER OG SAKER
Kontrollutvalget har hatt 4 møter og behandlet 31 saker i løpet av året.
Kontrollutvalget har ivaretatt de løpende oppgaver utvalget har ansvar for så godt det har
latt seg gjøre. Det mest utfordrende har vært å påse at det utføres forvaltningsrevisjon i
samsvar med planer vedtatt av kommunestyret. En nærmere beskrivelse av dette
forholdet gis nedenfor, under avsnittet om forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalgets saker kan deles inn i følgende kategorier:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Påse-ansvar revisjon generelt
Påse-ansvar regnskapsrevisjon
Påse-ansvar forvaltningsrevisjon
Påse-ansvar eierskapskontroll
Annet kontrollarbeid
Kontrollutvalgets interne drift
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Sakene som er behandlet i 2021 fordeler seg som følger på de ulike kategoriene:
Kategori
Påse-ansvar revisjon
generelt/Engasjementsbrev/alternativ
rev.ordning
Påse-ansvar regnskapsrevisjon
Påse-ansvar forvaltningsrevisjon
Påse-ansvar eierskapskontroll
Annet kontrollarbeid
Kontrollutvalgets interne drift
Sum

Saker

2
3
16
2
3
5
31

Som oppstillingen viser har kontrollutvalget hatt et omfattet arbeid i 2021, blant annet med
å påse at kommunen får en forsvarlig revisjonsordning og at det gjennomføres
forvaltningsrevisjon i et tilstrekkelig omfang og med nødvendig kvalitet.

6 KURS OG KONFERANSER
Sekretariatet gjennomførte et kurs for kontrollutvalget med temaet «kontrollutvalgets
verktøykasse» i tilknytning til utvalgets møte den 23. november 2021.

7 KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget har i perioden vært ivaretatt av KUSEK IKS1.
Selskapet eies av samtlige kommuner i Vest-Finnmark. Den som utfører
sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven § 23-7 direkte
underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
Sekretariatet har ansvaret for at alle saker som behandles i kontrollutvalget er forsvarlig
utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. Om en sak er forsvarlig utredet er opp til
kontrollutvalget å vurdere.2 Sekretariatet ivaretar de praktiske sekretariatsfunksjoner for
kontrollutvalget, herunder arkiv.

8 REVISJONSORDNINGEN
Revisjonsordningen for Porsanger kommune ivaretas ved interkommunalt samarbeid
gjennom eierskap i VEFIK IKS,3 som eies av samtlige kommuner i Vest-Finnmark og to
kommuner i Øst-Finnmark.
Påse-ansvar overfor revisjonen
Kontrollutvalget er i lov pålagt ansvaret for å påse at kommunen har en revisjonsordning
som er forsvarlig og i tråd med krav fastsatt i lov og forskrift. Dersom utvalget mener at
1

KUSEK IKS står for Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotte Cállingoddi
SGO.
2 Dette framgår av punkt 9.4.4 i Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
3 VEFIK IKS står for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS/Oarje-Finnmarkku suohkanrevisuvdna SGO.
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revisjonsordningen ikke er forsvarlig har det en plikt til å gjøre noe for å bringe forholdet i
orden.
Kontrollutvalget har som ledd i påse-ansvaret behandlet oppdragsansvarlige revisorers
egenvurdering av uavhengighet til Porsanger kommune. Utvalget er også blitt orientert av
revisor om overordnet strategi for regnskapsrevisjon. Videre har utvalget hatt fokus på
bestilling og levering av forvaltningsrevisjon og innholdet i gjennomførte
forvaltningsrevisjoner.

8.1 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert
på en betryggende måte, og holde seg orientert om at revisjonen foregår i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Utvalget skal avgi uttalelse til kommunens
årsregnskap og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.
Kontrollutvalget behandlet Porsanger kommunes årsregnskap og årsmelding for 2020 i
møte 4. juni 2021.
Kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap 2020 er oversendt
kommunestyret med kopi til formannskapet i tråd med bestemmelsene i kommuneloven
med tilhørende forskrifter.
Oppfølging av revisjonsmerknader
En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at revisors påpekninger blir fulgt opp av
kommunens administrasjon. Kontrollutvalget har imidlertid ikke fått melding fra revisor om
at det er avdekket noen former for feil, svakheter eller mangler i forbindelse med deres
revisjon av kommunens regnskaper for 2020, utover at regnskapet og årsberetningen ikke
er levert innen fristen.

8.2 Forenklet etterlevelseskontroll
I ny kommunelov § 24-9 stilles det krav om at kommunens regnskapsrevisor skal se etter
om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og
vedtak. Dette kravet inngår også som en naturlig del av kontrollutvalgets påse-ansvar
overfor revisjonen og kommuneforvaltningen.
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges
fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om
det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning
for økonomiforvaltningen. Kontrollen er i kommuneloven benevnt som forenklet
etterlevelseskontroll.
Revisor skal årlig, og senest 30. juni, avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget med kopi
til kommunedirektøren om resultatet av kontrollen. Kontrollutvalget behandlet revisors
attestasjonsuttalelse i møte 4. juni (sak 12/2021).
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8.3 Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er av myndighetene karakterisert som et grunnleggende element i
kommunens demokratiske egenkontroll. Kontrollutvalget skal påse at kommunens
virksomhet jevnlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i
kommunelov og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget skal utrede behov
for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjon og rapportere resultatene av
forvaltningsrevisjoner til kommunestyret.
Status på bestilling og levering av forvaltningsrevisjon jf. Plan for
forvaltningsrevisjon
Sak 22/21, oppdatert per februar 2022

Planperiode
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2021-2024
2021-2024
2021-2024
2021-2024

Prosjekt
Mobbing i grunnskolen
Ressursbruk og kvalitet i teknisk sektor
Tildeling av sykehjemsplass
Feiertjenesten – delundersøkelse 1
Feiertjenesten – delundersøkelse 2
Plan.- og byggesak
Vefik IKS
Sikkerhet og beredskap
Rus og psykiatri

Vedtatt
oppstart i
KU
01.06.17
Nei
Nei
19.03.19
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja

Mottatt
rapport
Mai 20

07.08.19

Kommentarer
Leveringstid: 3 år
Restanse
Restanse
Leveringstid: 5 mnd.
Restanse
Skal iht. plan gj.føres i 2021
Vedtatt utsatt til 2022
Skal iht. plan gj.føres i 2022
Skal iht. plan gj.føres i 2022

Kontrollutvalgets vurdering av tilstanden
Oppstillingen ovenfor viser at kommunen ikke mottok prosjekter i 2021.
Kontrollutvalget finner grunn til å karakterisere tilstanden på forvaltningsrevisjonsområdet
som bekymringsverdig. Kontrollutvalget vil derfor fortsatt ha fokus på levering og kvalitet
på forvaltningsrevisjon framover.

8.4 Eierskapskontroll
Det er i samsvar med plan for eierskapskontroll 2021-2024 ikke utført eierskapskontroller i
2021.

9 ANNET KONTROLLARBEID
Det har i 2021 ikke vært orienteringssaker fra administrasjon i kommunen til
kontrollutvalget.
Av annet kontrollarbeid kan her nevnes orienteringer om nasjonaltilsynskalender, høringer
om kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetning fra FKT, samt orientering
om oppstart av forvaltningsrevisjon av Nordkappregionen Havn IKS.
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Porsanger, 3. mars 2022
for kontrollutvalget i Porsanger kommune

Torbjørn Pettersen / sign.
leder
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Porsanger kommune v/ kommunestyret
Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2022/10117-17

OVERSENDELSE AV SAK TIL KOMMUNESTYRET
– KONTROLLUTVALGETS ÅRSMEDLING 2021

SÆRUTSKRIFT
Møte 3. mars 2022

SAK 11/2022 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2021
Vedtak:
Ansvarene i budsjett 2022 på side 5 i årsmeldingen korrigeres slik at disse samsvarer med
kommunestyrets vedtatte budsjett 2022 for kontrollutvalget
Den fremlagte årsmeldingen med kontrollutvalgets vedtatte korrigering fastsettes som
årsmelding for Porsanger kommunes kontrollutvalg for 2021.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Porsanger med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Sekretariatets tilrådning:
Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Porsanger kommunes
kontrollutvalg for 2021.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Porsanger med følgende innstilling:
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Sorenskriverveien 11
9513 Alta
Web: www.kusek.no
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Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Behandling:
Medlem Siw Monica Amundsen ble innvilget permisjon fra kl. 11.50.
Medlem Nils Gunnar Korsvik fremmet følgende forslag til behandlingen av saken:


Kontrollutvalget gjennomgår årsmeldingen punktvis

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalget gjennomgikk utvalgets årsmelding kapittel for kapittel:
Leder i kontrollutvalget fremmet følgende forslag:


Ansvarene i budsjett 2022 på side 5 i årsmeldingen korrigeres slik at disse samsvarer
med kommunestyrets vedtatte budsjett 2022 for kontrollutvalget

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sekretariatets tilrådning, med tillegg av leder i kontrollutvalgets tilleggsforslag, ble
enstemmig vedtatt.

Rett utskrift bekreftes.

8. mars 2022

Tom Øyvind Heitmann/sign.
sekretær for kontrollutvalget

Vedlegg:
- Årsmelding 2021 for kontrollutvalget i Porsanger kommune
- Sekretariatets saksfremlegg til kontrollutvalget i sak 11/2022

Kopi:
- Porsanger kommune v/ kommunedirektøren

2
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Møte nr. 1/2022
3. mars 2022

Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2022/10117-15

SAKSFREMLEGG-/INNSTILLING

SAK 11/2022 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2021
Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann
Vedlegg:
 Forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Porsanger kommune 2021

Sekretariatets tilrådning:
Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Porsanger kommunes
kontrollutvalg for 2021.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Porsanger med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Saksopplysninger:
Formålet med årsmeldingen er å informere kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet i
2021. I tillegg er det også et ledd i oppfylling av den rapporteringsplikt som kontrollutvalget
har overfor kommunestyret i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Forskriften
inneholder krav til rapportering både når det gjelder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroll og rapporteringen skal skje minst en gang pr år.
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i
Porsanger kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2021. På
bakgrunn av behandlingen i kontrollutvalgets møte legges den endelige årsmeldingen frem
for kommunestyret.

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Sorenskriverveien 11,
9513 Alta
Web: www.kusek.no
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
033
Arkivsaksnr:
2022/373-5
Saksbehandler: Kristine Sunde Fauske

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

16/22

Kommunestyret

19.05.2022

Godkjent møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune
3.mars
Kommunedirektørens innstilling
Til orientering, oversendt fra kontrollutvalgets sekretariat. Det foreligger ingen
innstilling fra kommunedirektør.
Vedlegg til saken:
1 Møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune 3. mars 2022 Godkjent
Sakens bakgrunn
Se vedlagt godkjent møteutskrift fra kontrollutvalget i Porsanger kommune den 3.
mars 2022.
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Møte nr. 1/2022
3. mars 2022

Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2022/10117-16

MØTEUTSKRIFT
Kontrollutvalget:

Torbjørn Pettersen, leder
Siw Monica Amundsen, nestleder
(Permisjon fra 11.50/Sak 11/2022)

Eva Johansen, medlem
Siv Selnes Sara, medlem
Nils Gunnar Korsvik, medlem
Fra Kusek IKS
Seniorrådgiver Tom Øyvind Heitmann
Daglig leder Kate M. Larsen

Andre:

Fra Vefik IKS
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Solveig Pedersen
Forvaltningsrevisor Ranveig Olaussen
Regnskapsrevisor Elena Monakh
Forvaltningsrevisor Jørund Sagedal
Fra Porsanger kommune
Kommunedirektør Bente Larssen
Virksomhetsleder - kommunalteknikk Øyvind Jonas
Forfall:
Tid:
Sted:

Torsdag 3. mars 2022 kl. 10.00 – 12.30
Digitalt møte via Teams

Saksliste:
Sak

1/2022

Sak

2/2022

Sak

3/2022

Sak

4/2022

Sak

5/2022

Orienteringssak – Orientering v/kommunedirektøren om tilstanden på
kommunens renseanlegg, jf. sak 32/2021
Orienteringssak – Kontrollutvalgets påseansvar overfor
regnskapsrevisor
Overordnet revisjonsstrategi – regnskapsåret 2021
Forenklet etterlevelseskontroll – Revisors risiko- og
vesentlighetsvurdering – regnskapsåret 2021
Orienteringssak – Status på forvaltningsrevisjon

Protokoll fra møte 1-2022 i kontrollutvalget den 3. mars 2022.
Side 1 av 11
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Sak

6/2022

Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

7/2022
8/2022
9/2022
10/2022
11/2022
12/2022
13/2022

Orienteringssak – Kommunestyrets vedtak vedrørende sak og innstilling
fra kontrollutvalget om restanser på forvaltningsrevisjon
Revidering av Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024
Prosjektskisse – Forvaltningsrevisjon – Rus og psykiatri
Prosjektskisse – Forvaltningsrevisjon – Sikkerhet og beredskap
Kontrollutvalgets innsynsrett – Delegering til sekretariatet
Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Møte- og aktivitetsplan 2022
Referatsaker

Leder i kontrollutvalget åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten ble godkjent enstemmig, med følgende rekkefølge i behandlingen:
1/2022
2/2022
5/2022
6/2022
3/2022
4/2022
7/2022
8/2022
9/2022
10/2022
11/2022
12/2022
13/2022

SAK 1/2022 ORIENTERINGSSAK - ORIENTERING
V/KOMMUNEDIREKTØREN OM TILSTANDEN PÅ
KOMMUNENS RENSEANLEGG, JF. SAK 32/2021
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Behandling:
Kommunedirektøren v/virksomhetsleder – kommunalteknikk ga en orientering.
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Protokoll fra møte 1-2022 i kontrollutvalget den 3. mars 2022.
Side 2 av 11
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SAK 2/2022 ORIENTERINGSSAK - KONTROLLUTVALGETS
PÅSEANSVAR OVERFOR REGNSKAPSREVISOR
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Behandling:
Med utgangpunkt i en presentasjon ga sekretariatet en orientering om kontrollutvalgets påseansvar
overfor regnskapsrevisor.
Kontrollutvalget stilte spørsmål underveis i orienteringen.
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 3/2022 OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI REGNSKAPSÅRET 2021
Sekretariatets tilrådning:
Revisjonsstrategien for Porsanger kommune for regnskapsåret 2021 tas til orientering.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revisjonsstrategien for Porsanger kommune for regnskapsåret 2021 tas til orientering.

SAK 4/2022 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL REVISORS RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERI NG REGNSKAPSÅRET 2021
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget viser til orienteringsbrev fra Vefik IKS om forenklet etterlevelsekontroll.
Kontrollutvalget tar revisjonens opplysninger til orientering.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Protokoll fra møte 1-2022 i kontrollutvalget den 3. mars 2022.
Side 3 av 11
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Vedtak:
Kontrollutvalget viser til orienteringsbrev fra Vefik IKS om forenklet etterlevelsekontroll.
Kontrollutvalget tar revisjonens opplysninger til orientering.

SAK 5/2022 ORIENTERINGSSAK - STATUS PÅ
FORVALTNINGSREVISJON
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen om status i de konkrete forvaltningsrevisjonene
til orientering, og forutsetter at disse leveres i tråd med kontrollutvalgets bestillinger.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen om status i de konkrete forvaltningsrevisjonene
til orientering, og forutsetter at disse leveres i tråd med kontrollutvalgets bestillinger.

SAK 6/2022 KOMMUNESTYRETS VEDTAK VEDRØRENDE SAK
OG INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET OM
RESTANSER PÅ FORVALTNINGSREVISJON
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 9/2022 til etterretning og gjør en revidering av
Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 i tråd med dette vedtaket.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 9/2022 til etterretning og gjør en revidering av
Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 i tråd med dette vedtaket.

Protokoll fra møte 1-2022 i kontrollutvalget den 3. mars 2022.
Side 4 av 11
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SAK 7/2022 REVIDERING AV PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON 2021-2024
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 9/2022 – Vedrørende restanser på
forvaltningsrevisjon.
På grunnlag av dette vedtar kontrollutvalget det fremlagte forslaget til revidert Plan for
forvaltningsrevisjon 2021-2024.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 9/2022 – Vedrørende restanser på
forvaltningsrevisjon.
På grunnlag av dette vedtar kontrollutvalget det fremlagte forslaget til revidert Plan for
forvaltningsrevisjon 2021-2024.

SAK 8/2022 PROSJEKTSKISSE - FORVALTNINGSREVISJON RUS OG PSYKIATRI
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i revisors utkast til prosjektskisse
for forvaltningsrevisjonen «Rus og psykiatri».
Kontrollutvalget slutter seg til revisors begrunnelse og forslag om at denne forvaltningsrevisjonen
skifer navn til «Rus og psykisk helsevern».
Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Rus og psykisk
helsevern» i tråd med kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.
Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling for forvaltningsprosjektet:


I hvilken grad mottar personer med psykiske plager/lidelser og/eller rusavhengighet et
forsvarlig tjenestetilbud fra kommunen?

Kontrollutvalget slutter seg til revisors forslag til to underproblemstillinger slik disse er gjengitt i
prosjektskissen.
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Protokoll fra møte 1-2022 i kontrollutvalget den 3. mars 2022.
Side 5 av 11
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Kontrollutvalget ber revisjonen oversende ferdigstilt prosjektplan til orientering til
kontrollutvalget v/sekretariatet.
Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget
v/sekretariatet innen seks måneder fra dette vedtaket er formelt formidlet til revisjonen.
Behandling:
Forvaltningsrevisor orienterte, og uttrykte blant annet følgende:




Presiserer at revisjonen ikke starter opp denne forvaltningsrevisjonen før høsten 2022, og
kan levere rapport til kontrollutvalget i februar 2023.
Med forsvarlighet mener revisjonen forsvarlighet i henhold til lovverk
Vi blir å undersøke bruk av individuelle planer

Leder i kontrollutvalget stilte spørsmål om kontrollutvalget i vedtak skal forholde seg til
revisjonens angitte tid for levering slik dette ble presentert i revisjonens orientering.
Sekretariatet tilrådde at kontrollutvalget opprettholder fristen på seks måneder, slik dette fremgår
av sekretariatets tilrådning i saken.
Kontrollutvalget drøftet saken og ga enstemmig uttrykk for at fristen på seks måneder
opprettholdes.
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i revisors utkast til prosjektskisse
for forvaltningsrevisjonen «Rus og psykiatri».
Kontrollutvalget slutter seg til revisors begrunnelse og forslag om at denne forvaltningsrevisjonen
skifer navn til «Rus og psykisk helsevern».
Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Rus og psykisk
helsevern» i tråd med kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.
Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling for forvaltningsprosjektet:


I hvilken grad mottar personer med psykiske plager/lidelser og/eller rusavhengighet et
forsvarlig tjenestetilbud fra kommunen?

Kontrollutvalget slutter seg til revisors forslag til to underproblemstillinger slik disse er gjengitt i
prosjektskissen.
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.
Kontrollutvalget ber revisjonen oversende ferdigstilt prosjektplan til orientering til
kontrollutvalget v/sekretariatet.

Protokoll fra møte 1-2022 i kontrollutvalget den 3. mars 2022.
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Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget
v/sekretariatet innen seks måneder fra dette vedtaket er formelt formidlet til revisjonen.

SAK 9/2022 PROSJEKTSKISSE - FORVALTNINGSREVISJON SIKKERHET OG BEREDSKAP
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i revisors utkast til prosjektskisse
for forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap».
Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og
beredskap» i tråd med kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.
Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsprosjektet:
1. Har kommunen utarbeidet helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet
beredskapsplan i samsvar med regelverket?
2. Har kommunen lagt den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen til grunn i kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap?
3. Har håndteringen av korona-pandemien skjedd i samsvar med kommunens
overordnede beredskapsplan?
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.
Kontrollutvalget ber revisjonen oversende ferdigstilt prosjektplan til orientering til
kontrollutvalget v/sekretariatet.
Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget
v/sekretariatet innen åtte måneder fra dette vedtaket er formelt formidlet til revisjonen.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i revisors utkast til prosjektskisse
for forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap».
Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og
beredskap» i tråd med kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.
Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsprosjektet:
1. Har kommunen utarbeidet helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet
beredskapsplan i samsvar med regelverket?

Protokoll fra møte 1-2022 i kontrollutvalget den 3. mars 2022.
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2. Har kommunen lagt den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen til grunn i kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap?
3. Har håndteringen av korona-pandemien skjedd i samsvar med kommunens
overordnede beredskapsplan?
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.
Kontrollutvalget ber revisjonen oversende ferdigstilt prosjektplan til orientering til
kontrollutvalget v/sekretariatet.
Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget
v/sekretariatet innen åtte måneder fra dette vedtaket er formelt formidlet til revisjonen.

SAK 10/2022 KONTROLLUTVALGETS INNSYNSRETT DELEGERING TIL SEKRETARIATET
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget delegerer til utvalgets sekretariat å kunne utøve den innsynsrett som
kontrollutvalget har i henhold til lov, forskrift, etablert praksis (sedvane), avtale og annet
rettslig grunnlag.
Behandling:
Kontrollutvalget stilte spørsmål og sekretariatet svarte på disse.
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget delegerer til utvalgets sekretariat å kunne utøve den innsynsrett som
kontrollutvalget har i henhold til lov, forskrift, etablert praksis (sedvane), avtale og annet
rettslig grunnlag.

SAK 11/2022 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2021
Sekretariatets tilrådning:
Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Porsanger kommunes kontrollutvalg for
2021.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Porsanger med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Protokoll fra møte 1-2022 i kontrollutvalget den 3. mars 2022.
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Behandling:
Medlem Siw Monica Amundsen ble innvilget permisjon fra kl. 11.50.
Medlem Nils Gunnar Korsvik fremmet følgende forslag til behandlingen av saken:


Kontrollutvalget gjennomgår årsmeldingen punktvis

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalget gjennomgikk utvalgets årsmelding kapittel for kapittel:
Leder i kontrollutvalget fremmet følgende forslag:


Ansvarene i budsjett 2022 på side 5 i årsmeldingen korrigeres slik at disse samsvarer med
kommunestyrets vedtatte budsjett 2022 for kontrollutvalget

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sekretariatets tilrådning, med tillegg av leder i kontrollutvalgets tilleggsforslag, ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
Ansvarene i budsjett 2022 på side 5 i årsmeldingen korrigeres slik at disse samsvarer med
kommunestyrets vedtatte budsjett 2022 for kontrollutvalget
Den fremlagte årsmeldingen med kontrollutvalgets vedtatte korrigering fastsettes som årsmelding
for Porsanger kommunes kontrollutvalg for 2021.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Porsanger med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

SAK 12/2022 MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2022
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2022.
Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i planen i samråd med sekretariatet
dersom det er behov for det.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Protokoll fra møte 1-2022 i kontrollutvalget den 3. mars 2022.
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Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2022.
Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i planen i samråd med sekretariatet
dersom det er behov for det.

SAK 13/2022 REFERATSAKER
Saksopplysninger og sekretariatets forslag til vedtak:
Følgende referatsaker foreligger til møtet:
1. Referatsak 1/2022
Ny utgave av kontrollutvalgshåndboken
Sekretariatets tilrådning:
Referatsak 1/2022 tas til orientering.
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsak 1/2022 tas til orientering.
2. Referatsak 2/2022
Fagkonferansen 8. – 9. juni 2022 – Forum for kontroll og tilsyn (FKT)
Sekretariatets tilrådning:
Referatsak 2/2022 tas til orientering
Behandling:
Kontrollutvalget var enig om at leder i kontrollutvalget deltar på fagkonferansen 2022, samt
årsmøte i FKT, som arrangeres i tilknytning til fagkonferansen.
Sekretariatet sender påmelding til FKT.
Vedtak:
Leder i kontrollutvalget deltar på fagkonferansen 2022, samt årsmøte i FKT som arrangeres i
tilknytning til fagkonferansen.
Sekretariatet sender påmelding til FKT.
3. Referatsak 3/2022
Fagsamling for kontrollutvalg 20. – 21. april 2022 – NKRF – Kontroll og revisjon i
kommuner
Sekretariatets tilrådning:
Referatsak 3/2022 tas til orientering

Protokoll fra møte 1-2022 i kontrollutvalget den 3. mars 2022.
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Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsak 3/2022 tas til orientering.

Møtet hevet kl. 12.30.

Torbjørn Pettersen/sign.
leder i kontrollutvalget

Siw Monica Amundsen/sign.
nestleder

Eva Johansen/sign.
medlem

Siv Selnes Sara/sign.
medlem

Nils Gunnar Korsvik/sign.
medlem

Tom Øyvind Heitmann/sign.
sekretær for kontrollutvalget

Protokoll fra møte 1-2022 i kontrollutvalget den 3. mars 2022.
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Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
026
Arkivsaksnr:
2022/678-2
Saksbehandler: Kristine Sunde Fauske

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

17/22

Kommunestyret

19.05.2022

Henvendelse fra kontrollutvalget vedrørende sammenslåing av Vefik IKS
og KomRev Nord IKS
Kommunedirektørens innstilling
Henvendelse er sendt fra kontrollutvalgets sekretariat, og det foreligger således
ingen innstilling fra kommunedirektør.
Vedlegg til saken:
1 Vedrørende eventuell sak i kommunestyret om sammenslåing av Vefik IKS og
KomRev Nord IKS
2 Svar fra Vefik IKS på notat fra Kusek
Sakens bakgrunn
Kontrollutvalgets sekretariat har oversendt brev til kommunestyret v/ordfører,
kommunedirektør/rådmann og politisk sekretariat i Porsanger kommune. Se
vedlagt.
Brevet gjelder eventuell sak i kommunestyret om sammenslåing av Vefik IKS og
KomRev Nord IKS – kontrollutvalgets innstillingsrett til kommunestyret.
Vefik IKS har svart på notatet, se også dette vedlagt saken.
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Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS
Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

Kommunestyrene i kommunene i Vest-Finnmark
v/ordfører
kommunedirektør/rådmann
politisk sekretariat

Saksbehandler
Tom Øyvind
Heitmann

Vår ref.
KUSEK00444

Deres ref.
Dato
ordfører
07.04.2022
kommunedirektør/rådmann
politisk sekretariat

VEDRØRENDE EVENTUELL SAK I KOMMUNESTYRET OM «SAMMENSLÅING» AV VEFIK IKS OG
KOMREV NORD IKS
- KONTROLLUTVALGETS INNSTILLINGSRETT TIL KOMMUNESTYRET
Sekretariatet for kontrollutvalgene i kommunene i Vest Finnmark (Kusek IKS) er gjort kjent
med at de to interkommunale revisjonsselskapene Vefik IKS og KomRev Nord IKS har igangsatt
en prosess med det mål å «slå sammen» disse to revisjonsselskapene til ett interkommunalt
revisjonsselskapselskap fra 1. juli 2023.
Sekretariatet er videre gjort kjent med at det foreligger en sluttrapport (Fremtidens
kommunerevisjon 2023), som er lagt fram til behandling i representantskapet i Vefik IKS på
møte i representantskapet 6. april 2022 (sak 02-22). I denne saken foreslår styret i Vefik IKS at
representantskapet i selskapet gjør følgende vedtak:
«Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS slås sammen til ett
selskap fra 1.7.2023.
Representantskapet ber alle eierkommunene, ved de respektive kommunestyrene,
vedta en virksomhetsoverdragelse til KomRev NORD IKS.
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS starter prosessen med å avvikle selskapet i tråd
med §34 i IKS-loven.»
Alle kommunene i Vest-Finnmark har per i dag Vefik IKS som sin valgte revisor. Dersom
kommuner i Vest-Finnmark v/kommunestyrene vedtar å bifalle den forslåtte
Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS
Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotte Cállingoddi SGO
Org.nr. 991 520 759
Postadresse: Sorenskriverveien 11, 9513 Alta
www.kusek.no
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«sammenslåingen/virksomhetsoverdragelsen» vil dette både formelt og reelt bety at
kommuner som vedtar dette, gjennomfører valg av et nytt revisjonsselskap (KomRev Nord
IKS).
Kontrollutvalgene i kommunene i Vest-Finnmark har ikke på noen stadier vært invitert til
å delta i den nevnte prosessen - verken formelt eller uformelt. De nevnte kontrollutvalgene har
per i dag heller ikke blitt oversendt sluttrapporten «Fremtiden kommunerevisjon 2023» eller
annen informasjon om saken fra verken Vefik IKS eller KomRev Nord IKS.
Saksdokumentene og forslaget til vedtak i sak 02-22 i representantskapet i Vefik IKS ser ikke
heller ut til å forutsette at kontrollutvalgene har noen rolle og funksjon i saksbehandlingen av
denne saken til kommunestyrene i de respektive eierkommunene i Vest-Finnmark.
Sekretariatet finner det derfor nødvendig å minne om at en sak om sammenslåing av disse
to interkommunale revisjonsselskapene ikke bare gjelder spørsmål om kommunenes eierskap
i selskap, men også er en sak som gjelder kommunenes valg av revisjonsordning og valg av
revisjonsselskap.
Vi viser i den sammenheng til kommuneloven § 24-1 om valg av revisor - der det fremgår
følgende:
Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal
ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale
med en annen revisor.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor.
Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.
Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap
velger regnskapsrevisor hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen.
I kommentarutgave til kommuneloven sier Overå og Bernt (2019, side 467) følgende om
kontrollutvalgets innstillingsrett i henhold til kommuneloven § 24-1 tredje ledd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan altså ikke legge denne innstillingsretten til noe annet
organ, men kommunestyret må stå fritt til å pålegge kontrollutvalget å sørge for ytterligere
politisk eller faglig saksforberedelse i sak om valg av organisering av revisjonsvirksomheten
om det finnes behov for det.
Det vil være innstillingsrett for kontrollutvalget også der det er tale om å bytte revisor
innenfor en og samme revisjonsordning. Et eksempel på dette er når en kommune er
deltaker i et interkommunalt selskap, men ønsker å bli deltaker i et annet interkommunalt
selskap som leverer revisjonstjenester (Prop 46 L 2017-2018, merknader til bestemmelsen)».
I merknadene i Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) til daværende kommunelov § 78 nr. 4 (nåværende §
24-1 tredje ledd) sies det at «det er kontrollutvalget som skal utarbeide saksframlegget om valg
av revisor».
2
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For ordens skyld gjengir vi merknadene til Prop. 45 L (2017-2018) til kommuneloven § 24-1:
«Første til tredje ledd svarer til gjeldende lov §§ 78 nr. 3 og nr. 4.
Første ledd innebærer at det er kommunestyret og fylkestinget selv som avgjør hvilken
revisjonsordning kommunen eller fylkeskommunen skal ha. Bestemmelsen viderefører
friheten til å velge mellom å ansette egne revisorer, å delta i en samarbeidsordning for
revisjon eller å inngå avtale med en annen revisor (konkurranseutsetting). Bestemmelsen
viderefører også adgangen til å velge ulike revisjonsordninger for ulike deler av
revisjonsarbeidet. Bestemmelsen gir også adgang til at det for kommunale eller
fylkeskommunale foretak kan velges annen revisor enn den revisoren som skal revidere
kommunekassen eller fylkeskommunekassen.
Andre ledd innebærer at det er kommunestyret og fylkestinget selv som avgjør hvem som
skal være revisor. Det er kommunestyret eller fylkestinget selv som ansetter revisor dersom
kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt en slik ordning. Det er også kommunestyret og
fylkestinget selv som velger hvilken samarbeidsordning kommunen eller fylkeskommunen
skal delta i, dersom kommunestyret eller fylkestinget ikke allerede har valgt dette da det
traff avgjørelsen etter første ledd. Dersom kommunestyret eller fylkestinget har truffet en
prinsippbeslutning om at det skal gjennomføres en konkurranseutsetting, vil det være
kontrollutvalgets oppgave å sette revisjonen ut på anbud. Når anbudene er vurdert, må
kontrollutvalget bringe resultatet inn for kommunestyret eller fylkestinget for valg av
revisor(er).
Tredje ledd legger myndigheten til å innstille til vedtak om revisjonsordning og valg av
revisor til kontrollutvalget. Dette innebærer at innstillingsretten omfatter både valg av
revisjonsordning og valg av revisor. Det vil derfor være innstillingsrett for kontrollutvalget
også der hvor det er tale om å bytte revisor innenfor en og samme revisjonsordning. Et
eksempel på dette er der en kommune er deltaker i et interkommunalt selskap, men ønsker
å bli deltaker i et annet interkommunalt selskap som leverer revisjonstjenester.»
I en veileder om utredning om og valg av revisjonsordning m.m., utarbeidet av organisasjonen
NKRF – Kontroll og revisjon i kommunene (mars 2012, på side 45), sies det følgende om
saksutredning om valg av revisjonsordning til kontrollutvalget/kommunestyret:
«Kommunestyret skal fatte vedtak om revisjonsordning og valg [av] revisor på bakgrunn av
en saksutredning og innstilling fra kontrollutvalget. Det er selvsagt viktig at saken er
tilfredsstillende utredet og at alle vesentlige sider er belyst.
Før utredningsarbeidet igangsettes, anbefales det at kommunestyret fatter vedtak om at et
slikt utredningsarbeid skal påbegynnes. Dette er viktig for å sikre en god forankring i det
organet som har det overordnede ansvaret for kommunens forvaltning. Det er viktig å gjøre
det klart for alle involverte parter at det er kontrollutvalget som skal foreta innstilling til
kommunestyret i saker som gjelder kommunens revisjonsordning og valg av revisor.
Utredningen om alternative revisjonsordninger skal derfor ikke saksbehandles av
kommunens administrasjon, men skal utredes og saksbehandles av kontrollutvalgets
3
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sekretariat.»
I nevnte veileder sies det følgende på side 25:
«Utredning med anbefaling blant annet om hvilken organisasjonsform som bør velges,
legges frem for kontrollutvalgene som innstiller overfor kommunestyrene. I realiteten vil
valget stå mellom § 27-samarbeid som eget rettssubjekt eller interkommunalt selskap. Alle
deltakende kommuner må fatte likelydende vedtak. Det er derfor nødvendig at det
utarbeides et felles saksforarbeid som kan benyttes i alle kommunestyrene. En god dialog
med kommunenes politiske sekretariat for å sikre at saken går direkte fra kontrollutvalget
til kommunestyret, vil her være viktig.
Administrasjonssjefen har ingen formell rolle i en slik sak. Det kan imidlertid være aktuelt
ved behov å benytte seg av evt. juridisk kompetanse i administrasjonen dersom slik
kompetanse ikke er tilstede i arbeidsgruppen eller dens sekretariat.»
I nevnte veileder sies også følgende på side 26:
«Det gjøres prinsippvedtak i kontrollutvalget og kommunestyret om å søke om deltakelse i
et IKS. Søknaden stiles til representantskapet».
På grunnlag av det som er nevnt ovenfor er det på det rene at det er kontrollutvalget i
kommunen som skal innstille (herunder utrede og lagte saksframlegget) til kommunestyret
både i sak om kommunens valg av revisjonsordning og i sak om kommunens valg av
revisjonsselskap. Dette gjelder også i de tilfellene der saken alene gjelder valg av
revisjonsselskap - herunder i saker som gjelder bytte av revisor/revisjonsselskap innenfor
samme revisjonsordning.
Dette betyr at sak om sammenslåing av Vefik IKS og KomRev Nord IKS
(virksomhetsoverdragelse) er en sak som etter kommuneloven § 24-1 skal utredes i
kommunenes kontrollutvalg, med oversendelse av kontrollutvalgets utredning/saksframlegg
og innstilling til kommunestyret.
Dersom representantskapet i Vefik IKS oversender sak om sammenslåing av Vefik IKS og
KomRev Nord IKS (virksomhetsoverdragelse) til kommunene v/kommunestyrene, så må hver
enkelt kommune sørge for at saken først sendes til behandling i kommune respektive
kontrollutvalg. Dette må i utgangspunktet gjøres av kommunestyret (som er kontrollutvalgets
eneste overordnede organ).
Når kontrollutvalget i kommunen har behandlet saken oversender kontrollutvalget sin
utredning/saksframlegg og innstilling til behandling i kommunestyret.
Sakene vil mest sannsynlig ikke kunne fremmes for kontrollutvalgene før på utvalgenes første
møter høsten 2022 (august/september).

4
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Sekretariatet vil trekke frem følgende foreløpige kommentarer/momenter i tilknytning til
blant annet sluttrapporten «Fremtidens kommunerevisjon 2023» med vedlegg, og det vedtak
som styret i Vefik IKS har invitert selskapets representantskap til å vedta:
•

Sluttrapporten omhandler blant annet ikke følgende forhold og tema som vil være
relevant i kommunenes vurderinger:
o Sluttrapporten redegjør for (antatte) fordeler for kommunene med en
«sammenslåing», men tar ikke for seg eventuelle ulemper for kommunene med en
«sammenslåing»
o Sluttrapporten opplyser om dagens organisasjonsstruktur i KomRev Nord IKS, men
sier ikke noe om hva som er tenkt som den fremtidige organisasjonsstrukturen ved
en eventuell «sammenslåing» av de to selskapene – særlig ledernivået
o Det er kontrollutvalgene i kommunene som er revisjonsselskapets nærmeste
oppdragsgiver – men sluttrapporten sier ikke noe om hva som vil være
kontrollutvalgenes «gevinst» ved en eventuell «sammenslåing» av de to selskapene
o Sluttrapporten påviser og omtaler ikke om finnes effektiviseringsgevinster og
potensial som kommer kommunene til gode – både ved «sammenslåingen» og i
fremtiden
o Opplysninger om kommunenes pensjonsforpliktelser, herunder
-

hver enkelt kommunes pensjonsforpliktelser i Vefik IKS
hver enkelt kommunes pensjonsforpliktelser ved inntreden i nye KomRev Nord
IKS

o Opplysninger om selskapenes aktiva og passiva, herunder
-

aktiva og passiva som anslås å foreligge i Vefik IKS på tidspunktet før eventuell
«sammenslåing» med KomRev Nord IKS
aktiva og passiva som anslås å foreligge i nye KomRev Nord IKS på tidspunktet
ved eventuell «sammenslåing» av de to selskapene

o Opplysninger om kommunenes øvrige (herunder økonomiske) forpliktelser ved en
eventuell «sammenslåing» av de to selskapene
- herunder om kommunene har negativ eller positiv andel/utløsningssum ved
eventuell oppløsning av Vefik IKS
o De økonomiske konsekvenser for hver kommune ved eventuell «sammenslåing» av
de to selskapene
o Om det foreligger fond i Vefik IKS som kan tilbakeføres til eierkommunene
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o Opplysninger om/redegjørelse for håndtering av Vefik IKS sine forpliktelser (for
eksempel etterslep/restanser på forvaltningsrevisjon) overfor kommunene det
gjelder på tidspunktet før en eventuell «sammenslåing»
o Opplysninger om eller forslag til selskapsavtale som vil gjelde ved en eventuell
«sammenslåing» av de to selskapene
o I sluttrapporten redegjøres det for hvor mange timer et foreslått årlig
revisjonshonorar for hver kommune vil utgjøre i timer fordelt til
forvaltningsrevisjon, men det redegjøres ikke for det samlede antall timer fordelt til
hver kommune, samt tildelte timer til regnskapsrevisjon i hver kommune
o Timepris:
I rapporten fremgår det at leveranser av tjenester utover det årlige
revisjonshonoraret (herunder forvaltningsrevisjon) vil bli fakturert på grunnlag av
medgåtte timer og nye KomRev Nord sin timepris – det står ikke noe i rapporten om
hva som per i dag er timeprisen.
o Som vedlegg til sluttrapporten finner man forslag/mal til avtale mellom KomRev
Nord IKS og hver enkelt eierkommunene, men det sies ikke noe om hvordan det
tenkes at slike avtaler skal forhandles frem.
Dette er særlig vesentlig all den tid disse avtalene også omhandler forhold som
gjelder kontrollutvalgets rettigheter og plikter, samt revisors rettigheter og plikter
overfor kontrollutvalget og kommunen.
Et særlig spørsmål som reiser seg er hvem som skal forhandle på vegne av
kontrollutvalget, jf. kravet om kontrollutvalgets uavhengighet til kommunens
administrasjon og organer, samt kravet om revisjonens uavhengighet til kommunen
og kontrollutvalget med mer.
Ett annet vesentlig spørsmål er om KomRev Nord IKS på sin side anser disse
avtalene som gjenstand for forhandlinger?
•

På grunnlag av opplysninger i rapporten gjør vi (i alle fall) foreløpig også følgende
observasjoner:
o Kommunenes utgifter til revisjon (revisjonshonorar i nye KomRev Nord IKS) blir i
realiteten på minst samme nivå som i dag (som i Vefik IKS):
I rapporten er kommunenes anslåtte revisjonshonorar for 2023 (i nye KomRev Nord
IKS) mindre enn det som gjelder Vefik IKS i 2022 – men dette må ses i sammenheng
med en betydelig reduksjon i antall timer til forvaltningsrevisjon som skal leveres fra
nye KomRev Nord IKS til kommunene – når dette ses i sammenheng vil
kommunenes utgifter til nye KomRev Nord IKS i realiteten være minst like høye som
i Vefik IKS.
Av det som framgår av rapporten kan ikke vi se at en «sammenslåing» vil gi
økonomiske stordriftsfordeler og effektiviseringsgevinst for kommunene og
kontrollutvalgene.
6
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o I rapporten står det at «en forutsetning for at virksomhetsoverdragelsen er at alle
dagens eierkommuner i Vefik beslutter, gjennom vedtak i sine kommunestyrer, å bli
en del av KomRev Nord IKS».
Vi stiller spørsmål ved hva som menes med «en forutsetning» - er dette et lovkrav? –
er dette en forutsetning fra arbeidsgruppen/styringsgruppen? – er dette en
forutsetning fra ledelsen i disse to selskapene? – er dette en forutsetning fra styrene
i disse to selskapene eller andre?
o Finansieringsmodellen som presenteres i rapporten legger ikke til grunn fakturering
for medgått tid, men faste årlige revisjonshonorar.
Dette er spesielt viktig å merke seg da dette egentlig viderefører en relativt fersk
praksis (fra Vefik IKS) der det forutsettes at kommunene betaler for tjenestene enten
de blir levert eller ikke (dette er særlig relevant for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll).
Videre er det grunn til å stille spørsmål ved om ubrukte timer (etter for eksempel
fireårsperioden) kommer kommunene til gode eller om de går tapt ved periodens
slutt.
o Ved eierskap i nye KomRev Nord vil alle kommunene i Vest-Finnmark i realiteten få
mindre innflytelse i revisjonsselskapets eierorgan enn dem har i dag i Vefik IKS:
Ved eierskap i nye KomRev Nord IKS vil alle kommunene i Vest-Finnmark ha èn
representant og èn stemme (av rundt/mer enn 50 stemmer) i selskapets eierorgan
(representantskapet) – dette gjelder også Alta kommune og Hammerfest kommune
– som per i dag har større representasjon og stemmevekt i eierorganet i Vefik IKS
enn de vil ha i eierorganet i KomRev Nord IKS. I realiteten vil kommunene så å si ikke
lengre ha hånden på rattet hva angår eierstyringen av et «sammenslått» selskap.

Med vennlig hilsen

Tom Øyvind Heitmann/sign.
seniorrådgiver/sekretær for kontrollutvalg

Kate M. Larsen/sign.
daglig leder
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
Arkivsaksnr:
2019/2266-22
Saksbehandler: Bente Larssen

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

28/22
19/22

Formannskapet
Kommunestyret

24.03.2022
19.05.2022

Gjenoppbygning av branntomt – mulighet for avtale mellom Lakselv Røde
Kors og Porsanger kommune
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar å ikke benytte inngått intensjonsavtale med Lakselv Røde
Kors. Kommunestyret vil berømme Røde Kors for den velviljen som er utvist i
prosessen.
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med Røde Kors om en
minnelig løsning for kommunens andel av de påløpte kostnadene av
prosjekteringen. Den saken fremmes for politisk behandling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.03.2022
Hans Magnus
Thunestvedt

Endringsforslag: Siste avsnitt i kommunedirektørens
innstilling strykes. Forslag til vedtak blir således:
"Kommunestyret vedtar å ikke benytte inngått
intensjonsavtale med Lakselv Røde Kors. Kommunestyret vil
berømme Røde Kors for den velviljen som er utvist i
prosessen."

Behandling:
Ordfører, Aina Borch (AP) ber formannskapet om å vurdere
hennes habilitet i behandling av saken, da hennes ektefelle har en
rolle i Lakselv Røde Kors.
Borch fratrer møtet i behandling av habilitetsspørsmål. Det er 5
stemmeberettigede til stede i behandling av habilitetsspørsmålet.
Representant Hans Magnus Thunestvedt (TLP) fremholder at
ordfører ikke er inhabil, jamfør regler i forvaltningsloven § 6.
Formannskapet slutter seg enstemmig til representant
Thunestvedt sin vurdering. Ordfører er habil i behandling av sak
PS28/22.
Ordfører tiltrer møtet igjen. Det er 6 stemmeberettigede i
behandling av saken.
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Kommunedirektør, Bente Larssen gir formannskapet administrasjonens innledning
til saken.
Leder, Lakselv Røde Kors, gir formannskapet ekstern aktørs innledning til saken.
Votering, første avsnitt i kommunedirektørens innstilling: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Hans Magnus Thunestvedt (TLP) om å kutte siste avsnitt i
kommunedirektørens innstilling settes opp mot kommunedirektørens
innstilling: Votering: 1 stemme FOR (Hans Magnus Thunestvedt, TLP) 5 stemmer
MOT (øvrige).
Endringsforslag fra TLP faller til fordel for kommunedirektørens opprinnelige
innstilling, med 5 mot 1 stemmer.
Ordfører Aina Borch (AP, ber formannskapet om å konstituere seg som
kommunestyre, slik det åpnes for i kommunelovens § 11-8, grunnet behov for
hurtig ferdigbehandling av saken. Formannskapet slutter seg enstemmig til dette.
Konstituert kommunestyre slutter seg enstemmig til formannskapets innstilling.
Orientering om vedtaket oversendes kommunestyret.

Formannskapet vedtak:
Kommunestyret vedtar å ikke benytte inngått intensjonsavtale med Lakselv Røde
Kors. Kommunestyret vil berømme Røde Kors for den velviljen som er utvist i
prosessen.
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med Røde Kors om en
minnelig løsning for kommunens andel av de påløpte kostnadene av
prosjekteringen. Den saken fremmes for politisk behandling.

Vedlegg til saken:
1 Utkast til intensjons avtale
2 5195352_A-10-00-01_B01_Situasjonsplan
4 Leieavtale mellom Porsanger kommune og Lakselv røde kors
5 Veiledende kunngjøring 2019_2266
6 2022-01-31 Porsanger kommune - Lakselv Røde Kors - Notat (004)
7 5195352_A-20-00-10_B01_Plantegninger
Sakens bakgrunn
Porsanger kommune hadde til hensikt å samlokalisere tjenester i et leid lokale
innenfor en gitt økonomisk ramme. Både for å øke kvaliteten av tjenesten til
innbyggere gjennom et allbruks hus, men også redusere kostnader på leide lokaler.
Hensikten var å inngå en intensjonsavtale mellom Porsanger kommune og Lakselv
Røde Kors (LRK) om å leie lokale.
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Som følge av endrede forutsetninger i saken, var det behov for å innhente juridisk
bistand for å avklare Porsanger kommunes handlingsrom og eventuelle
konsekvenser da formålet med intensjonsavtalen var endret.
Kommunedirektøren redegjør for saksgangen nedenfor og påpeker flere
risikoelementer i forhold til de endrede forutsetninger i saken, i tillegg til egne
vurdering. Avslutningsvis skisseres de ulike løsningsalternativene til politisk
behandling.
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Vurdering
Kort historikk:
I april 2018 brant bygget til Lakselv Røde Kors. I bygget leide Porsanger kommune
lokaler til SFO. Fra brannen og frem til idag har det vært et samarbeid mellom
Lakselv Røde Kors og Porsanger kommune om muligheter for å få samlet
kommunale aktivitet i et nytt bygg. Som det kommer frem av saken som ble
fremmet til politisk behandling i februar 2019 så hadde Røde Kors under
planlegging et flerbrukshus som også kunne romme kommunale tjenester. Det ble
satt rammer for et samarbeid som var eksisterende økonomiske rammer, dette
med bakgrunn i at Porsanger kommune er Robek-kommune og er avhengig av
Statsforvalterens godkjennelse av langsiktige leieavtaler. I det følgende gis det en
gjennomgang av sakens vendinger:
Vedtak i kommunestyret 27. februar 2019
Kommunestyret vedtar at kommunedirektøren gis myndighet til å inngå en
intensjonsavtale om nye lokaler til Samiske språk- og kultursenter, Kvensk
språksenter og kulturskolen, samt tilgang til felles arealer som ivaretar kommunens
behov. Intensjonsavtalen skal ha som mål at fremtidige løsninger realiseres
innenfor eksisterende økonomiske rammer
Saken er vedlagt.
Vurdering i april 2019 mht kunngjøring av intensjonsavtale. Det gjøres muntlige
avklaringer med våre juridiske rådgivere i Simonsen VogtWiig (SVW).
Oppsummering av vurderingene fra da:
Kommunen er i innledende fase og har vært i dialog om mulighet rundt leie av
lokale hos Røde Kors, det er ikke utarbeidet skisse til avtale, det er ikke utredet
hjemmel for å inngå kontrakt direkte uten kunngjøring av konkurranse. Det vil
derfor være hensiktsmessig å gå ut med en veiledende kunngjøring, dette betyr at
vi også vil kunne få andre interessenter og det ivaretar prinsippene i LOA §4 om
konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og
forholdsmessighet.
Mai 2019:
Kunngjøres på Doffin
“Porsanger kommune ønsker å se på løsninger for å samlokalisere virksomheter som utfører
kommunale tjenester. Porsanger kommune har vært i dialog med Porsanger Røde Kors om mulighetene
for en intensjonsavtale for bruk av lokaler, men ønsker med dette å informere markedet og opprette
dialog med andre aktører som kan ha areal for utleie til Porsanger kommune.
Verdi på avtalen er ikke avklart”
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Resultatet er at det melder seg en ny aktør som ber om dialog med Porsanger
kommune for å se om de kan være en tilbyder til formålet.
Det gjennomføres møter med aktørene i juni og juli 2019. Altså LRK og ny aktør
hvor man presenterer arealbehov mv.
I brev datert 6. august 2019 meddeler Porsanger kommune de to interessentene at
administrasjonen går videre med LRK da de har presentert gode løsninger og planer
for å innfri kravene til økonomisk ramme, beliggenhet, areal, planløsning og fasade.
Prosessen går sin gang i 2020 og 2021. Intensjonsavtale ble inngått. Det ble
gjennomført brukermedvirkning, arkitekttegninger og løsningsforslag. For å
imøtekomme behovene til kulturskolen ble det tegnet om i flere omganger, disse
behovene var med på å fordyre prosjektet.
Saken behandles i arbeidsmiljøutvalget i mai 2021, da dette er et lovkrav før saken
kan tas formelt videre til arbeidstilsynet.
I juni 2021 kommer det endelige prospektet over fra LRK. Da med en
kostnadsramme som er utover den økonomiske rammen som lå til grunn for
vedtaket.
Kommunedirektørens vurdering er at saken frem til dette tidspunkt er innenfor
lovens krav, jfr intensjonskunngjøringen som ble gjennomført i 2019.
Det gjennomføres da et møte mellom kommunedirektøren og LRK, for å drøfte
saken. Kommunedirektøren vurderer det som vanskelig å fremme saken og anta at
man får den igjennom hos Statsforvalteren gitt at vi er Robek-kommune. Saken
settes litt på vent, og kommunedirektøren varsler om at det kan være mer
økonomisk riktig å vurdere nytt barnehagebygg, Dette forankres gjennom budsjett
2022.
Kommunedirektøren sender sakskomplekset juridisk vurdering, 21. november
2021:
I 2018 brant Røde Kors‐bygget ned, en fløy av bygget ble stående igjen. Porsanger
kommune har siden 1990‐tallet leid bygget til først barnehage og etter hvert SFO
som var lokalisert i bygget da det brant. Røde Kors er bygningseier.
I etterkant har det vært dialog og politiske vedtak på at det er ønskelig at bygget
gjenoppbygges og at kommunen lokaliserer kommunale tjenester inn i et nytt
bygg. Det foreligger en intensjonsavtale om det.
Ingen endelige politiske vedtak er gjort. Røde Kors har fått utbetalt kr. 1,8 mill kr
av forsikringsoppgjøret, de har med de midlene foretatt sanering på tomta samt
betalt konsulentfirma for å utarbeide forprosjekt for nytt på bygg.
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Utleggene for sanering er på 1 mill kr og forprosjekt kr. 250 000. Med bakgrunn i
kommunens økonomi har jeg nå formelt kommet med et endringsforslag om å gå
vekk fra de foreliggende planer, og bygge en ny kommunal barnehage på tomta.
Porsanger kommune skal bygge ny kommunal barnehage, og det er nå ønskelige å
gjøre det på tomta der bygget tidligere sto. Dermed kan forsikringsoppgjøret/
gjenoppbygging ses i sammenheng med en kommunal investering for ny
barnehage.
Så, hva må vi forholde oss for å få gjennomført dette? Vi må ha en avtale med
Røde Kors, en garanti fra forsikringsselskapet KLP, oppgjørsavtale med Røde Kors
osv osv.
En annen vinkling er hva må Porsanger kommune hensynta dersom vi skal gjøre
dette i et partnerskap med Røde Kors? Hva med forholdet til lov om offentlige
anskaffelser?
Den juridiske vurderingen fra SVW kommer medio februar til Porsanger kommune.
Tilbakemelding kan oppsummeres slik:
Dersom LRK skal bygge en ny barnehage etter kommunens spesifikasjoner, vil det
raskt foreligge en byggekontrakt etter anskaffelsesreglene. Kommunens innflytelse
er bare et av momentene som må hensyntas i helhetsvurderingen. Dersom det i
tillegg avtales en lengre leieavtale, slik skissert med 10+10 år, vil også den reelle
risikofordelingen mellom partene tilsi at kontrakten i realiteten er en
byggekontrakt.
Leie av nybygg som er tilpasset kommunens behov må konkurranseutsettes etter
anskaffelsesregelverket. Dersom LRK skal gjenoppbygge et bygg på branntomta for
å erstatte tidligere bygg, kan dette i prinsippet gjøres uten kommunens innvirkning.
Bygget kan videre oppføres før leieavtale med kommunen inngås, slik at en er
innenfor den formelle ordlyden i FOA § 2-4 bokstav a om "eksisterende bygninger".
Reduksjon i leietid vil også være et moment som taler for at leieavtalen da vil være
en ren leieavtale. Ved en slik fremgangsmåte vil imidlertid kommunen måtte være
særlig obs på omgåelsesbetraktninger – det vil være nærliggende for andre
tilbydere av lokaler å peke på at prosjektet representerer en omgåelse av
regelverket.
I så fall vil det være viktig at kommunen de facto ikke har satt bestemmende
premisser for LRKs utbygging. Det må videre gjøres klart for LRK at oppføring av
barnehage skjer for egen risiko, og at kommunen ikke vil anse seg forpliktet til å
inngå evt. fornye en kortvarig leieavtale.
Kommunedirektøren sender en ny henvendelse 15. februar 2022:
Nå ber jeg om en tilleggsvurdering for å se om det åpner handlingsrommet noe.
Siden 1994 har det vært en leiekontrakt mellom LRK og PK om leie av den
nedbrente bygget. Det har vært barnehage og SFO som kommunen har brukt
lokalene til. Da bygget brant ned var det SFO i bygget. Etter brannen har SFO vært
samlokalisert med Lakselv barneskole.
Det har vært politisk behandlet at det er ønskelig med at LRK bygger opp og at PK
leier lokaler der.
Det man i første omgang har vurdert og tegnet var til samisk og kvensk
språksenter og kulturskolen. Det innebar mange spesialrom som gjorde at
kostnaden ble for høy og kommunen måtte vurdere saken på nytt.
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Det nå ønskelig å gå tilbake til opprinnelig formål med leieavtalen, altså barnehage
og at siden alle pedagogiske og tekniske krav har endret seg så ønsker man et nytt
bygg som tilfredsstiller nye krav i 2022.
Vedlagt følger leiekontrakt fra 2013, tidligere leieavtaler kan fremskaffes.
I 2019 gjennomføres det en intensjonserklæring på Doffin, se vedlegg. I etterkant
av den kom det en interessent til som gikk vekk fra saken etter forhandlingsmøte.
Er dette momenter som har betydning for saken?
Tilbakemelding fra vår advokat datert 1. mars 2022:
Vår oversendte betenkning har tatt høyde for det tidligere leieforholdet mellom
partene. Dette forholdet må hensyntas i helhetsvurderingen som det vises til i
vurderingen – om leieavtalen er en ren leieavtale, eller samtidig en byggekontrakt.
Dersom kommunen setter for detaljerte rammer for byggingen, slik kravene til
barnehager i 2022 krever, er det vår vurdering at leieavtalen må anses som en
byggekontrakt og utlyses etter anskaffelsesregelverket. Dersom LRK bygger opp
igjen et bygg av eget tiltak, uten å forplikte seg til utleie eller hensynta kommunens
behov i oppbyggingen, vil en være utenfor anskaffelsesregelverket ved en senere
leieavtale. Som nevnt i notatet, må kommunen i et slikt tilfelle være sikker på at
det ikke de facto stilles føringer for oppføringen av nybygget.
Betydning av leiekontrakt fra 1994:
Det ble for første gang inngått leiekontrakt om bygget mellom Porsanger kommune
og Røde Kors i 1994. Leieavtalen er fornyet ved ujevne mellomrom frem til siste
leiekontrakt ble inngått i 2013.
Leiekontrakten ville hatt betydning dersom det ble oppført et tilsvarende bygg og
med samme formål.
Det vil være vanskelig å få til i dag da det er omfattende krav til byggets utforming
for barnehage, og skal Porsanger kommune ha nye barnehage i 2022 så må det
være tilpasset dagens behov og de pedagogiske krav som er.
Dermed kan ikke leiekontrakten fra 1994 brukes for å få bygget en ny barnehage
for Porsanger kommune.
Risiko for Porsanger kommune:
Dersom kommunestyret går for å spesifisere hva LRK skal bygge, risikerer
kommunen å bli ilagt gebyr for ulovlig direkteanskaffelse jf. LOA § 12. Det er KOFA
som er sanksjoneringsmyndighet, og forsettlige brudd skal sanksjoneres med
overtredelsesgebyr. Gebyret kan ikke settes høyere enn 15 % av anskaffelsens
verdi. I ytterste konsekvens kan også leieavtalen bli kjent uten virkning eller
avkortes i løpetid, se LOA § 13 og 14, jfr vedlegg.
Klage- og håndhevelsessystemet er basert på privat initiativ, typisk klage fra
konkurrerende leverandører. Dette er et lavterskeltilbud som alle kan benytte seg
av.
Overtredelsesgebyr kan likevel ikke ilegges dersom kommunen publiserer en
intensjonskunngjøring etter reglene i FOA, og inngår kontrakt tidligst 10 dager etter
kunngjøringen, se LOA § 12 (2). Dersom kommunestyret vedtar at LRK skal bygge
en nærmere spesifisert barnehage, vil en intensjonskunngjøring lempe
skaderisikoen, rent økonomisk.
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Kommunedirektøren vil likevel poengtere at kommunen risikerer noe mer enn
ileggelse av gebyr, at kontrakten kjennes uten virkning eller reduseres i løpetid. Et
veloverveid brudd på anskaffelsesregelverket er et brudd både på norsk rett og
EØS-retten som vil ta seg dårlig ut overfor alternative leverandører, innbyggerne i
Porsanger og offentlige innkjøpere ellers.
Løsningsalternativer:
1.
Det er mulig å gå tilbake til opprinnelige planer, om at Røde Kors bygger for
språksentra og kulturskolen, prospektet følger vedlagt. Dette alternativet er utenfor
en økonomisk ramme som lå til grunn for vedtaket, og vil overstige dagens utgifter.
Leieavtalen må godkjennes at Statsforvalteren, og det kan være vanskelig da dette
vil bidra til økte leiekostnader for Porsanger kommune. Vurderes som et krevende
alternativ. Og det vil ta tid å gå godkjent en leieavtale fra Statsforvalteren.
2.
Det er mulig at prosjektet som er utredet reduseres, og at Røde Kors bygger for
utleie til språksentra til Porsanger kommune. Dette er også en leieavtale som skal
godkjennes av Statsforvalteren, men vil ventelig ligge innenfor dagens økonomiske
rammer. En slik løsning vil igjen påvirke den prosessen som kommunestyret har
vedtatt skal gjennomføres på rådhuset som følge av ledige lokaler, hvor planen har
vært å se de ulike kulturtilbudene (samisk språksenter, kvensk språksenter og
biblioteket) under ett for å styrke de faglige miljøene og få et levende kulturtilbud
sammen. Vurderes som et alternativ. Det vil ta tid å få godkjent en leieavtale fra
Statsforvalteren.
3.
Kommunestyret kan be Røde Kors bygger ny barnehage til Porsanger kommune, og
kommunen kan sette de krav som er til bygget som er nødvendig for å tilfredsstille
de krav som er til ny barnehage. Og dermed ta den risikoen med et økonomisk
etterspill som er beskrevet i saken. Vurderes som uaktuelt.
4.
Kommunedirektøren vurderer øvrige alternativ som uaktuelle, slik som kjøp av
eiendommen som branntomt. Et eventuelt kjøp må skje til markedspris eller etter
takst i henhold til ESA retningslinjer. Dette alternativet er ikke utredet eller drøftet
med Lakselv Røde Kors. Vurderes som uaktuelt.
5.
Kjøp av eiendommen og inntreden i forsikringsoppgjør er ikke vurdert nærmere, da
dette er komplisert og krever mer utredning. Dette alternativet er ikke utredet eller
drøftet med Lakselv Røde Kors. Vurderes som uaktuelt.
Røde Kors har også noen alternativer:
Røde Kors kan bestemme seg for å bygge barnehage i egen regi, og uten bindinger
for Porsanger kommune. Her bærer Røde Kors risikoen for fremtidige leieavtaler.
Porsanger kommune kan ikke gi forhåndsgaranti for en fremtidig leieavtale, ihht til
lov om offentlige anskaffelser. Dersom Porsanger kommune i fremtiden ønsker å
leie lokaler til barnehage om det skje igjennom intensjonskunngjøring
Alternativt kan Røde Kors bygge et allbrukshus, og bruke det slik de ønsker.
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Saken er tidskritisk. Det har gått 4 år siden brannen og innen 7. April 2023 må nytt
bygg stå ferdig. Det er derfor avgjørende at Porsanger kommune gjør sin
beslutning innen 1. april 2022.
Selv om kommunedirektøren ønsker å finne en løsning så viser det seg å være
vanskelig. Uansett hvilket alternativ Porsanger kommune ender på vil det ta tid å få
gjort avklaringer med Statsforvalteren, det vanskeliggjør en positiv innstilling for
kommunedirektøren da det vil sette ytterligere press på Røde Kors mht
forsikringsoppgjøret og tidsfristen i 2023. De fleste alternativene medfører en også
en risiko for Porsanger kommune.
Røde Kors har brukt deler av forsikringsoppgjøret til å tegne inn lokaler til
Porsanger kommune, og kommunen bør ta en samtale med Røde Kors og se hva
som kan være en minnelig løsning for det.
Det er ingen grunn til å betvile at det det har vært gode intensjoner med å finne en
god løsning både for Røde Kors og kommunen, og kommunedirektøren kan bare
beklaget at det har tatt tid.

Økonomiske konsekvenser
I budsjett 2022 er det budsjettert med kr. 152 000 i husleie for Kvensk språksenter
og kr. 379 000 i husleie for Samisk språksenter.
En leieavtale skal godkjennes av Statsforvalteren, jfr kommunelovens §28-3.
Kommunestyret har satt av midler til forprosjekt ny barnehage, de økonomiske
virkningene av dette er ikke utredet i denne sammenhengen.
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Lakselv Røde Kors
Pb313
9711 LAKSELV
Lakselv, 09.06.2021

INTENSJONSAVTALE OM UTLEIE AV BYGG TIL PORSANGER
KOMMUNE
Bygget er på ca. 440 m2 i hovedetasje og det er på ca. 311 m2 i underetasje Gnr.17 Bnr 28.
Det er utarbeidet tegninger av bygget i samarbeid med kommunen, som er grunnlaget for størrelsene
og utformingen.
Det ligger også til grunne at det blir en leie kontrakt som løper på 10 år med opsjon på 10 år.
Ved vurdering av husleie på bygget er det gjort følgende forutsetninger:
Utleier er ansvarlig for oppføring av bygning og tilrettelegging av utleielokalene med faste
bygningsmessige innredninger.
Det benyttes standard leiekontrakt mellom utleier og leietaker med følgende anførsler:
•
•
•
•
•
•
•

•

Leietaker er ansvarlig for renhold av leide arealer
Leietaker dekker kostnader til elektrisitet og oppvarming av egne lokaler
Leietaker er ansvarlig for snørydding og strøsand ved behov
Leietaker er ansvarlig for egen renovasjon
Leietaker er ansvarlig for vedlikehold av utearealer, herunder plenklipping og vedlikehold
av veier/ plasser.
Utleier er ansvarlig for vedlikehold av bygget pga normal slitasje, både innvendig og
utvendig med unntak av det som er leietakers plikter iht Husleieloven §5-3 Vedlikehold.
Leietaker er ansvarlig for vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter,
elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i
husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.
Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing
og lignende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr.
Utleier er ansvarlig for service på faste installasjoner i bygget, herunder alarmer,
ventilasjon
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•
•
•
•

Leietaker er ansvarlig for installasjon og tilrettelegging av eget inventar/ utstyr som
benyttes av leietaker.
Ved utleie til kommunal virksomhet er bygget fritatt fra eiendomsskatt.
Utleier sørger for forsikring av byggningsmassen.
Det foretas årlig regulering av leiekontrakt med grunnlag i konsumprisindeks.

Med dette som grunnlag så er partene blitt enige om følgende priser:
Etasje Areal (BRA) Leie pr m² Sum leiepris Kommentar

Kjeller
1 Etasje
Snitt leiepris

282 m²
401 m²
683 m²

Kr 748
Kr 1155
Kr 897

kr 210 936
kr 473 550
kr 684 486

65 % av hovedetasje

Alle leiepriser er oppgitt eks mva.
Vedlagt situsjonsplan og skisse.

Med vennlig hilsen
Lakselv Røde Kors
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Fra: Bente Larssen (bente.larssen@porsanger.kommune.no)
Sendt: 15.02.2022 11:16:33
Til: Marianne Abeler
Kopi:
Emne: vedr Lakselv Røde Kors og Porsanger kommune
Vedlegg: Leieavtale mellom Porsanger kommune og Lakselv røde kors.pdf;Veiledende kunngjøring 2019_2266.pdf
Hei,
Takk for den prinsipielle vurderingen.
Nå ber jeg om en tilleggsvurdering for å se om det åpner handlingsrommet noe.
Siden 1994 har det vært en leiekontrakt mellom LRK og PK om leie av den nedbrente bygget. Det har vært
barnehage og SFO som kommunen har brukt lokalene til. Da bygget brant ned var det SFO i bygget. Etter brannen
har SFO vært samlokalisert med Lakselv barneskole.
Det har vært politisk behandlet at det er ønskelig med at LRK bygger opp og at PK leier lokaler der.
Det man i første omgang har vurdert og tegnet var til samisk og kvensk språksenter og kulturskolen. Det innebar
mange spesialrom som gjorde at kostnaden ble for høy og kommunen måtte vurdere saken på nytt.
Det nå ønskelig å gå tilbake til opprinnelig formål med leieavtalen, altså barnehage og at siden alle pedagogiske og
tekniske krav har endret seg så ønsker man et nytt bygg som tilfredsstiller nye krav i 2022.
Vedlagt følger leiekontrakt fra 2013, tidligere leieavtaler kan fremskaffes.
I 2019 gjennomføres det en intensjonserklæring på Doffin, se vedlegg. I etterkant av den kom det en interessent
til som gikk vekk fra saken etter forhandlingsmøte.
Link til saken: Politisk Utvalg (avjovarri.no)
Er dette momenter som har betydning for saken?
Håper det lar seg gjøre å vurdere dette innen rimelig tid.

Med vennlig hilsen/ Dearvuođaiguin/Ystävälissii tervheissii
Bente Larssen
Kommunedirektør
Mobil: 95 12 49 12

Telefon: 78 46 00 00
E‐post: postmottak@porsanger.kommune.no
Adresse: Postboks 400, Rådhuset, 9712 Lakselv
Webside: www.porsanger.kommune.no
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Notat

Til: Porsanger kommune v/ Bente Larssen
Fra: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig v/ advokat Marianne Abeler og Kristoffer Johansen

Ansvarlig advokat:
Marianne Abeler

Vår ref.:
62436 605 MAA/KJO

Tromsø
31. januar 2022

Porsanger kommune – Lakselv Røde Kors – Ny barnehage i Kirkeveien 24
1

Innledning

I 2017 brant Røde Kors-bygget i Lakselv ned. Eiendommen med gnr. 17 bnr. 28 i Porsanger kommune,
med adresse Kirkeveien 24, er eid av Lakselv Røde Kors ("LRK"). Eiendommen ble leid ut til Porsanger
kommune som benyttet bygget til SFO frem til brannen. Eiendommen er foreslått regulert til kombinert
bebyggelse og anleggsformål. Vi kan ikke se at det foreligger regulering av eiendommens formål i dag.
I 2019 ble det inngått intensjonsavtale mellom kommunen og LRK om leie av LRKs uoppførte nybygg på
branntomta til kommunale tjenester. I utgangspunktet ønsket kommunen å samle flere tjenester i dette
bygget, men nå ønsker kommunen å få bygget en ny barnehage i Kirkeveien 24.
Slik vi forstår kommunens formål med intensjonsavtalen, vil LRK føre opp et nytt bygg ved bruk av
forsikringsmidler, og kommunen ønsker å leie bygget for bruk til barnehage.
Vårt mandat er å klarlegge problemstillinger som kommunen må ta hensyn til ved forberedelsen til og
gjennomføringen av prosjektet. Vi har også skissert forskjellige handlingsalternativer for hvordan
målsettingen om ny kommunal barnehage kan oppnås.
Vår vurdering gis på bakgrunn av mottatt informasjon fra kommunen, utskrift av grunnbok for
eiendommen, samt orientering om intensjonsavtale.

2

Klassifisering av kontraktens gjenstand – grensen mellom leie av eiendom og
byggekontrakt

Dersom LRK skal føre opp et nytt bygg i egen regi, for deretter å leie ut eiendommen, må
grensedragningen mellom leie av eiendom og kjøp av byggetjeneste hensyntas.
I utgangspunktet er leie av fast eiendom unntatt fra anvendelsesområdet for anskaffelsesregelverket jf.
FOA § 2-4 bokstav a):
"Anskaffelsesloven og forskriften gjelder ikke for kontrakter om
a) erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, eller om rettigheter til
slik eiendom"

Foretaksregisteret
NO 898 783 812 MVA

T +47 77 66 42 30
F +47 77 66 42 31

S_10446459/1_62436605
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Ordlyden presiserer at unntaket gjelder "eksisterende" bygninger, i motsetning til uoppførte bygg. I
Dragstens kommentarutgave, pkt. 4.1, kommenteres denne ordlyden nærmere:
"Inngår en oppdragsgiver kjøpsavtale eller leieavtale om en bygning som ikke er oppført på
kontraktsinngåelsestidspunktet, kommer dermed unntaket etter ordlyden ikke til anvendelse.
Det foreligger ingen klar begrunnelse for det skjæringspunktet som ordlyden legger opp til. I
juridisk teori og klagenemndas praksis er det derfor åpnet for å tolke bestemmelsen utvidende til
å omfatte leie og erverv av ikke-eksisterende bygninger. Forutsetningen er at det er en reell
leiekontrakt eller en reell kjøpekontrakt, og ikke i realiteten en bygge- og anleggskontrakt."
Spørsmålet for kommunen er om en leieavtale er en reell leieavtale, eller om grensen over til
byggekontrakt er overskredet slik at hele leieforholdet må ut på anbud.
EU-domstolen har behandlet flere saker om grensegangen mellom leieavtale og byggekontrakt, og
kommet med prinsipielle føringer for vurderingen. I sak C-536/07 uttalte EU-domstolen i premiss 5658 at en leiekontrakt kan inneholde elementer av byggekontrakt som gjør at anskaffelsesreglene
kommer til anvendelse:
"For så vidt angår transaktionens formål skal det bemærkes, at hovedkontrakten, indgået den 6.
august 2004 mellem byen Köln og GKM-GbR, formelt er angivet som »lejekontrakt« og reelt
indeholder elementer, der er hører til i en lejekontrakt. Ikke desto mindre må det konstateres, at på
denne dato var udførelsen af de pågældende bygge- og anlægsarbejder end ikke påbegyndt. Denne
kontrakt kunne derfor ikke have udlejning af ejendomme til umiddelbart formål, når opførslen af
disse endnu ikke var påbegyndt. Hovedformålet med denne kontrakt kan således kun logisk være
udførelse af disse bygge- og anlægsarbejder, som senere skulle stilles til rådighed for byen Köln ved
en kontrakt betegnet »lejekontrakt«.
Det fremgår af Domstolens retspraksis, at når en kontrakt både indeholder dele, der angår
offentlige bygge- og anlægskontrakter, og dele, der angår andre offentlige kontrakter, er det
kontraktens hovedformål, der afgør, hvilke fællesskabsbestemmelser der finder anvendelse.
Det skal desuden fastslås, at de pågældende bygge- og anlægsarbejder blev udført i
overensstemmelse med de meget detaljerede krav, som byen Köln har fastsat i hovedkontrakten.
Det fremgår af denne kontrakt og bilagene hertil, at disse krav, som vedrører en præcis beskrivelse
af de bygninger, der skulle opføres, deres kvalitet og deres udstyr, langt overstiger de krav, som en
lejer sædvanligvis stiller til en nybygget ejendom af en vis størrelse."
For å klassifisere kontraktsgjenstanden må det gjøres en konkret helhetsvurdering, der kontraktens
hovedformål har stor vekt.
I den konkrete saken som var til behandling for EU-domstolen, hadde partene inngått en leiekontrakt,
men den inneholdt så detaljerte spesifikasjoner om krav til nybygg at den i realiteten ble ansett som en
byggekontrakt som måtte utlyses etter anskaffelsesregelverket. Denne linjen har også KOFA forholdt seg
til.
I KOFAs sak 2005/97 hadde Volda kommune inngått en intensjonsavtale om leie av et nybygg som en
privat aktør skulle oppføre. Leieavtalen ble ansett som en byggekontrakt, og anskaffelsesreglene kom til
anvendelse. I avsnitt 15 og 16 uttaler nemda at
"Intensjonsavtalen forplikter NKE til å stille til innklagedes disposisjon et nybygg av en nærmere
bestemt størrelse og utformning og med tekniske installasjoner m.v. som innklagede så vidt

S_10446459/1_62436605

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

121

Side 3 av 5

skjønnes langt på vei har herredømme over. NKE på sin side er sikret betaling fra innklagede
gjennom en leie som skal fastsettes til en viss prosent av byggeomkostningene og som skal løpe i
minimum 20 år. Leieforholdet innebærer dermed en finansiering av byggearbeidene fra
innklagedes side. Innklagede stilles også ellers som en byggherre med eiers rådighet, i og med at
avtalen gir opsjon til forlengelse og forkjøpsrett ved eventuelt salg – samt ved at innklagede skal
bære alle driftsutgifter, vedlikehold og forsikringer. Den del av prosjektet som gjelder
kontraktsformålet, har dessuten et klart tradisjonelt offentlig tilsnitt. Klagenemnda finner derfor
at kontrakten i realiteten gjelder en bygge- og anleggskontrakt som ikke kan inngås uten
forutgående konkurranse i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. At kulturhuset skal
innlemmes i et prosjekt der også kommersielle interesser inngår, endrer ikke dette.
Selv om kontrakten som skal inngås, er utformet som en leiekontrakt, finner klagenemnda i
samsvar med det som er sagt i avsnitt 15, at det ved beregningen av kontraktens verdi må tas
utgangspunkt i byggekostnadene, og ikke i de månedlige leiekostnadene etter beregningsregelen
for løpende avtaler i forskriftens § 2-3 (7). Byggekostnadene er i kontrakten angitt foreløpig til kr
42 millioner inklusive mva. EØS-terskelverdien for bygge- og anleggskontakter er kr 41.250.000
eksklusive mva, jf forskriftens § 2-2 slik den lyder etter endringer av 12. januar 2006, og
klagenemnda legger derfor til grunn at anskaffelsen er regulert av forskrift om offentlige
anskaffelser del I og III."
Et eksempel på KOFA-praksis med motsatt konklusjon, finner vi i sak 2007/20. NAV inngikk leieavtale
for eksisterende bygg + en mindre andel nybygg, etter konkurranse. KOFA fant at leiekontraktens formål
reelt sett var leie, ettersom NAV ikke la for spesifikke føringer for utførelsen av påbygget eller skulle ha
videre rettigheter til bygget etter leieforholdets opphør (forkjøpsrett eller opsjon, f.eks.).
Det nyeste eksempelet fra EU-domstolen er sak C-537/19 fra 22. april 2021. Saken gjaldt leie av en ikkeoppført bygning, som i vår sak, Her fremgår prinsipielle føringer for hva som skal anses som
oppdragsgivers innflytelse som kan ha betydning for klassifisering av kontraktsgjenstanden:
"Hvad angår den påtænkte bygning kan der identificeres en afgørende indflydelse på dens
udformning, hvis det kan påvises, at denne indflydelse udøves på denne bygnings arkitektoniske
struktur, såsom dens størrelse, dens ydermure og dens bærende vægge. Krav vedrørende de
indvendige indretninger kan kun anses for at påvise en afgørende indflydelse, hvis de udmærker sig
på grund af deres særpræg eller omfang."
Dersom oppdragsgiver har bestemmende innflytelse på utforming av bygningskropp, størrelse og
konstruksjon, er det momenter som taler for at avtalen reelt sett er en bygge- og anleggskontrakt. Hele
leieforholdet må da konkurranseutsettes, slik at andre aktører også får muligheten til å tilby
oppdragsgiver et egnet bygg.
I den konkrete saken, hadde Wiener Wohnen inngått leieavtale med en privat aktør i et klassisk
kontorbygg som enda ikke var oppført. Planleggingen av bygget var imidlertid ferdig, og de aktuelle
lokalene var kun en liten del av den samlede bygningsmassen – som uavhengig av Wiener Wohnens
avtale ville blitt oppført. Til tross for at Wiener Wohnen spesifiserte innholdet i lokalet, fant ikke EUdomstolen at anskaffelsesregelverket var anvendelig, ettersom de ikke hadde bestemmende innflytelse
på utformingen for øvrig.
Dragsten oppsummerer foreliggende rettspraksis med følgende konklusjon i pkt. 4.1:
"Forbeholder en oppdragsgiver seg vesentlig innflytelse på byggeprosessen, herunder utforming av
bygget, funksjoner, størrelse og så videre, vil det foreligge en bygge- og anleggskontrakt.
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Kontrakter om bygninger av spesiell karakter, som for eksempel sykehus, brannstasjoner,
skoler med videre, som må spesialtilpasses oppdragsgiverens behov, vil derfor ofte måtte
anses som bygge- og anleggskontrakter." (vår uthevning)
I pkt. 4.2 kommenteres leie av ikke-eksisterende bygg:
"Dersom en oppdragsgiver inngår en kontrakt om leie eller kjøp av en eiendom som ikke på
kontraktsinngåelsestidspunktet eksisterer, vil det være en forutsetning for kontraktsforholdet at
det gjennomføres et sett med bygge- og anleggsaktiviteter, noe som klart trekker i retning av at det
er en bygge- og anleggskontrakt. Dersom bygget blir oppført uavhengig av oppdragsgiverens
behov, vil imidlertid bygge- og anleggsaktivitetene som utgangspunkt ikke bli utført ut fra
oppdragsgiverens krav.
Det må foretas en konkret helhetsvurdering, der blant annet graden av oppdragsgiverens
innvirkning, kontraktens og byggets formål, risikofordelingen mellom partene og
omgåelsesbetraktninger er relevante momenter. Hva oppdragsgiveren selv har karakterisert
kontrakten som, er uten betydning."
Dersom LRK skal bygge en ny barnehage etter kommunens spesifikasjoner, vil det raskt foreligge en
byggekontrakt etter anskaffelsesreglene. Kommunens innflytelse er bare et av momentene som må
hensyntas i helhetsvurderingen. Dersom det i tillegg avtales en lengre leieavtale, slik skissert med 10+10
år, vil også den reelle risikofordelingen mellom partene tilsi at kontrakten i realiteten er en
byggekontrakt. Leie av nybygg som er tilpasset kommunens behov må konkurranseutsettes etter
anskaffelsesregelverket.
Dersom LRK skal gjenoppbygge et bygg på branntomta for å erstatte tidligere bygg, kan dette i prinsippet
gjøres uten kommunens innvirkning. Bygget kan videre oppføres før leieavtale med kommunen inngås,
slik at en er innenfor den formelle ordlyden i FOA § 2-4 bokstav a om "eksisterende bygninger".
Reduksjon i leietid vil også være et moment som taler for at leieavtalen da vil være en ren leieavtale. Ved
en slik fremgangsmåte vil imidlertid kommunen måtte være særlig obs på omgåelsesbetraktninger – det
vil være nærliggende for andre tilbydere av lokaler å peke på at prosjektet representerer en omgåelse
av regelverket. I så fall vil det være viktig at kommunen de facto ikke har satt bestemmende premisser
for LRKs utbygging. Det må videre gjøres klart for LRK at oppføring av barnehage skjer for egen risiko,
og at kommunen ikke vil anse seg forpliktet til å inngå evt. fornye en kortvarig leieavtale.

3

Handlingsalternativer til fortsatt leieforhold

3.1

Kjøp av eiendommen som branntomt

Et alternativ til videre leieforhold med LRK, er kjøp av eiendommen som branntomt, slik at kommunen
selv står for byggingen av barnehage. Et eventuelt kjøp må skje til markedspris etter konkurranse, eller
etter takst i henhold til ESAs retningslinjer, for å komme klar av forbudet mot offentlig støtte.
Tilstrekkelig konkurranse oppnås for eksempel ved å legge ut eiendommen på det åpne markedet.
Etter hva vi har fått opplyst, kan det medføre utfordringer for LRK å selge tomta slik den står i dag,
ettersom forsikringsoppgjøret ikke er gjennomført. Muligheten til å kjøpe eiendommen uten å samtidig
måtte overta forsikringsposisjonen, må avklares med LRK og forsikringsselskapet.
Dersom kommunen velger dette handlingsalternativet, står kommunen selv for byggingen, og
entreprisen må ut på anbud.
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3.2

Kjøp av eiendommen – inntreden i forsikringsoppgjør

Ved overdragelse av eiendommen og det allerede igangsatte forprosjektet, kommer spørsmålet om
kommunen kan trå inn i forsikringsoppgjøret til LRK. Svaret vil bero på forsikringsvilkårene og
eventuelle vedtak fra forsikringsselskapet. Vi har ikke innsyn i disse dokumentene, og vi må få tilgang til
gjeldende forsikringsavtaler før vi kan foreta en vurdering.
Etter vår vurdering vil det antakeligvis være mest hensiktsmessig å kjøpe branntomten slik den er, slik
at kjøpesummen ikke påvirkes av forsikringsposisjonen som overtas.
3.3

Tomtefeste – eie bygget

Et alternativ til tomtekjøp, kan være inngåelse av en langvarig festeavtale. Dersom kommunen inngår
festeavtale med eier, kan kommunen lyse ut entreprisen selv og forestå byggingen av ny kommunal
barnehage. Som ved overdragelse av branntomt, må det avklares med LRK om en slik disposisjon
vanskeliggjør deres forsikringsoppgjør. Det antas imidlertid at tomtekostnad utgjør en så liten del av
den totale investeringsrammen i prosjektet, at dette alternativet ikke er særlig hensiktsmessig.

4

Avslutning

Slik vi vurderer saken, vil det beste alternativet for kommunen trolig være å kjøpe branntomta og forestå
bygging av ny barnehage selv. Tomten må kjøpes til markedspris, og byggekontrakten må ut på anbud.
Dersom dette alternativet lar seg gjennomføre, er det etter vår vurdering formålstjenlig å få utarbeidet
en god funksjonsbeskrivelse som grunnlag for innhenting av totalentreprise.
Dersom kjøp av tomten ikke lar seg gjøre, må kommunen være oppmerksom på skillet mellom
leiekontrakt og byggekontrakt. Om LRKs nybygg bygges etter kommunens spesifikasjoner til barnehage,
vil leieavtalen i realiteten være en byggekontrakt som skulle vært utlyst etter anskaffelsesregelverket.
Kontrahering vil i så tilfelle utgjøre et ulovlig direktekjøp. Dersom kommunen ønsker å benytte seg av
annen manns nybygg etter spesifikasjoner som er avgjørende for utformingen av bygget, må LRK
konkurrere med andre leverandører om å tilby kommunen barnehagelokaler.
Vi står til disposisjon for spørsmål og ytterligere vurderinger av fremgangsmåte.
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Prosess rekruttering kommunedirektør
Ordførers innstilling
 Ordfører gis fullmakt til å starte prosessen med rekruttering og ansettelse av
ny kommunedirektør
 Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av Formannskapet.
 Tillitsvalgtrepresentant deltar i prosessen i tråd med hovedavtalens
bestemmelser
 Ordfører og varaordfører ivaretar prosessen mellom beslutningspunktene
 Kommunedirektøren ansettes i fast stilling, men med avtale om å fraskrive
seg sitt oppsigelsesvern, jmf. Arbeidsmiljøloven §15-16. Det skal inngås en
lederavtale med vedkommende.
 Formannskapet ivaretar selv utlysing, utvelgelse av kandidater, intervjuer og
innstilling til kommunestyret.
 Dersom ansettelsesutvalget vurderer det hensiktsmessig, kan benytte
ekstern kompetanse til å gjennomføre deler eller hele prosessen sammen
med ansettelsesutvalget
 En representant fra administrasjonen knyttes til utvalget som sekretær og til
utførelse av eventuelle støtteoppgaver i forbindelse med gjennomføring av
rekrutteringen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.05.2022
Behandling:
Ordfører innleder saken.
Formannskapet slutter seg enstemmig til ordførers innstilling.

Formannskapet vedtak:
 Ordfører gis fullmakt til å starte prosessen med rekruttering og ansettelse av
ny kommunedirektør.
 Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av Formannskapet.
 Tillitsvalgtrepresentant deltar i prosessen i tråd med hovedavtalens
bestemmelser.
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 Ordfører og varaordfører ivaretar prosessen mellom beslutningspunktene.
 Kommunedirektøren ansettes i fast stilling, men med avtale om å fraskrive
seg sitt oppsigelsesvern, jmf. Arbeidsmiljøloven §15-16. Det skal inngås en
lederavtale med vedkommende.
 Formannskapet ivaretar selv utlysing, utvelgelse av kandidater, intervjuer og
innstilling til kommunestyret.
 Dersom ansettelsesutvalget vurderer det hensiktsmessig, kan det benyttes
ekstern kompetanse til å gjennomføre deler eller hele prosessen sammen
med ansettelsesutvalget.
 En representant fra administrasjonen knyttes til utvalget som sekretær og til
utførelse av eventuelle støtteoppgaver i forbindelse med gjennomføring av
rekrutteringen.

Sakens bakgrunn
Kommunedirektør Bente Lassen meddelte Formannskapet den 25. april at hun har
fått tilbud om, og takket ja til stilling i KS. Videre at hun ønsker å fratre sin stilling
som kommunedirektør høsten 2022. Hun går av etter 6,5 år som
rådmann/kommunedirektør i Porsanger kommune.
Det må på bakgrunn av dette igangsettes en rekrutteringsprosess for ny
kommunedirektør.
Vurdering
Rekruttering til kommunens øverste administrative lederstilling er en viktig og
krevende prosess som må gis oppmerksomhet, tid og kvalitet. Samtidig er det
maktpåliggende at ikke prosessen drar ut unødig i tid.
Rekrutteringen skal ha høy prioritet. Til å gjennomføre prosessen er anbefalingen å
nedsette et ansettelsesutvalg jfr kommunelovens §5-1. Ansettelsesutvalget er et
arbeidsutvalg som ivaretar denne prosessen. I dette tilfellet vurderes
Formannskapet som organ å være et naturlig ansettelsesutvalg, der ordfører og
varaordfører ivaretar prosessen imellom beslutningspunktene. Med et slik
ansettelsesutvalg sikres en balansert politisk sammensetning.
I tråd med Hovedavtalens § 3-1 d og 3-1 e skal tillitsvalgte holdes informert, delta i
drøftinger og bli tatt med på råd og også få innsyn i søkerlisten. Det foreslås at
representant for den største fagorganisasjon representerer arbeidstakersiden og
følger prosessen.
I en innledende runde må Kommunestyret ta stilling til om stillingen som
kommunedirektør skal videreføres som fast stilling eller lyses ut på åremål.
Stillingen som rådmann ble utlyst som fast stilling i 2015, etter bred enighet i
kommunestyret. Det kan være fordeler og ulemper knyttet til begge. En fast stilling
vil kunne bidra til kontinuitet, og vil kunne være attraktiv for en viss type
kandidater som kan bidra til langsiktighet. En åremålsstilling kan til en viss grad
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være prisdrivende med tanke på lønn ettersom det er mer utrygghet og
kortsiktighet i en slik ansettelse. På en annen side vil noen kunne hevde at en
åremålsstilling vil være mer skjerpende i forhold til resultatoppnåelse.
Resultatoppnåelse vil imidlertid kunne ivaretas gjennom en lederavtale, som
kommunedirektøren vurderes årlig mot.
Kommunestyret må videre ta stilling til om prosessen skal kjøres av eksternt
rekrutteringsbyrå eller om vi skal gjøre arbeidet selv. Det handler både om
økonomi og tillit. Ordfører vurderer det dit hen at Formannskapet, med bistand fra
administrasjonen vil ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta utlysing, utvelgelse av
kandidater, intervjuer og innstilling til kommunestyret. Ordfører vurderer det derfor
som hensiktsmessig at en representant fra administrasjonen knyttes til utvalget
som sekretær og for utførelse av eventuelle støtteoppgaver i forbindelse med
gjennomføring av rekrutteringen.
Dersom ansettelsesutvalget vurderer det hensiktsmessig, kan en benytte ekstern
kompetanse til å gjennomføre deler eller hele prosessen sammen med
ansettelsesutvalget. Det må settes av en økonomisk ramme til dette arbeidet, både
til annonsering og til et evt rekrutteringsbyrå.
Økonomiske konsekvenser
Annonsering er kostbart enten det gjelder papirbaserte medier eller digital
annonsering. Avhengig av hvor bredt stillingen ønskes profilert stipuleres utgiftene
innenfor 100.000 – 180.000 kroner. Når det gjelder rekrutteringsbyrå, vil utgiften
være avhengig av hvor stor prosessen blir.
Hvis en velger å gå for et rekrutteringsbyrå innhentes det uavhengige tilbud hvor
pris og kvalitet på tilbudene kan sammenlignes før beslutning tas om valg av byrå.
Ut fra andre kommuners erfaring, stipuleres kostnaden med å bruke
rekrutteringsbyrå på hele prosessen innenfor 200.000 - 300.000 kroner. I tillegg vil
det kunne påløpe noen utgifter til reise/diett/overnatting og til avvikling av møter i
ansettelsesutvalget. Samlet sett bør rekruttering av ny kommunedirektør kunne
holdes innenfor en økonomisk ramme på 500.000 kroner.
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Organisering av klagenemnd eiendomsskatt i Porsanger kommune
Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten forslag til innstilling

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.05.2022
Behandling:
Saken legges frem uten innstilling fra kommunedirektøren, men med en vurdering
og to forskjellige alternativer.
Ordfører foreslår å vedta alternativ 2 i kommunedirektørens saksfremstilling.
Formannskapet slutter seg enstemmig til ordførers forslag,
Valgkomitéen jobber frem forslag til kandidater til ny klagenemnd til
kommunestyremøtet 19. mai.

Formannskapet vedtak:
Kommunestyret vedtar å endre på kommunal klagenemnd slik at klagesaker i
eiendomsskattesaker kan behandler i kommunal klagenemnd.
Retningslinjer vedtatt i oktober 2017 oppheves.
Kommunestyret oppnevner tre medlemmer og tre varamedlemmer i tråd med
bestemmelsene i forvaltningsloven og eiendomsskatteloven.

Vedlegg til saken:
1 retningslinjer klagenemnd
Sakens bakgrunn
Porsanger kommune har ikke klagenemnd som tar seg av klager for eiendomsskatt.
Det er flere klager som skal til behandling i klagenemnd.
Vurdering
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Kommunedirektøren har tidligere tatt opp at Porsanger kommune bør ha en
klagenemnd for eiendomsskatt da eiendomsskatteloven krever særkompetanse
utover de reglene i forvaltningsloven. Det er blant annet noen unntak fra
forvaltningslovens regler og har i tillegg egne regler som går foran
forvaltningsloven innenfor retting, klagerett, klagefrist og klageorgan, jfr.
eiendomsskatteloven § 17, § 19, §20 og § 29.
Kommunestyret kan legge oppgavene til ordinære klagenemnd, eller opprette egen
klagenemnd for eiendomsskatt som følger av særloven, jfr. eiendomsskatteloven §
20.
Kommuneloven kapitel 7, valg til folkevalgte organer legger også føringer for hvem
som kan velges. Medlemmer eller varemedlemmer av kontrollutvalget er utelukket
fra valg til et folkevalgt organ med beslutningsmyndighet, jfr. kommuneloven § 7-3
2. ledd.
Medlemmer av formannskapet kan heller ikke sitte i klagenemd eiendomsskatt, jfr.
eiendomsskatteloven § 21.
Det er opp til kommunestyret å velge 3 faste medlemmer og 3 varemedlemmer.
Det er et alternativ å omgjøre dagens retningslinjer for kommunal klagenemd,
vedtatt i 2017 og utvide mandatet til klagenemnda slik at den kan behandle
klagesaker også i eiendomsskattesaker. Videre må sammensetningen i
klagenemnda være i tråd med både forvaltningsloven og eiendomsskatteloven.
Dagens retningslinjer for kommunal klagenemnd åpner ikke for å behandle
klagesaker for andre nemnder enn formannskapet og utvalgene i kommunen. Av
den grunn kan ikke dagens klagenemnd behandle klagesaker i
eiendomsskattesaker. Ved å åpne for at klagenemnda kan behandle klager fra
eiendomsskattenemnda kan Porsanger kommune ha en klagenemnd.
Alternativer:
1. Kommunestyret oppnevner klagenemnd for eiendomsskattesaker og
oppnevner tre representanter og tre vararepresentanter til den.
2. Kommunestyret vedtar å endre på kommunal klagenemnd slik at klagesaker
i eiendomsskattesaker kan behandler i kommunal klagenemnd. Retningslinjer
vedtatt i oktober 2017 oppheves. Kommunestyret oppnevner tre medlemmer
og tre varamedlemmer i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven og
eiendomsskatteloven.
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REGLEMENT FOR KOMMUNAL KLAGENEMND I PORSANGER KOMMUNE
Fastsatt ihht til forvaltningsloven § 28,2.ledd jf. kommuneloven § 10 nr 2.

§ 1 Valg, sammensetning
1.1. Klagenemnda skal bestå av 2 faste medlemmer i tillegg til leder for det
utvalget som den enkelte klagesak formelt hører inn under (ordfører, leder av
sektorstyrene, leder av Natur og ressursutvalg) er medlem nr. 3.
Kommunestyret velger 2 medlemmer til klagenemnd. Kommunestyret velger
også klagenemndas leder og 2 vararepresentanter til nemnda. Varaordfører og
nestleder i utvalgene tiltrer som varamedlem for de respektive ansvarsområdene
ved forfall av medlem nr. 3.
1.2. Leder og nestleder skal ikke tilhøre samme parti eller partigruppering.

§ 2 Klagesaker
2.1. Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak som er fattet av
kommunalt organ jf kommunelovens §28 andre ledd, og hvor det ikke etter
særlov er lagt avgjørelsesmyndighet til statlig klageorgan.
Klagenemnda behandler alle klager over enkeltvedtak der lovgivningen ikke angir
fylkesmannen som klageinstans jf kommuneloven § 10 nr 2. Det kan dreie seg
om vedtak som gjelder:
-

Startlån og tilskudd til kjøp eller oppføring av egnet bolig, refinansiering
samt nødvendig utbedring/tilpasning.

-

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

-

Klage på tildeling av avtalehjemmel for fysioterapeut/ leger

-

Lov om forskrift for parkering for forflytningshemmede

-

Lov om forurensning, §§ 78 og 79.

§ 3 Møteform
3.1. Møtene skal ledes av lederen i Klagenemnda. Kommuneloven § 31 regulerer
om møtene skal holdes åpne eller lukkes. Møtet skal lukkes dersom en sak
omhandler opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
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Klagenemndas medlemmer skal bevare taushet om opplysninger som er
underlagt lovbestemt taushetsplikt.
3.2. Rådmannen, eller den som rådmannen oppnevner, har møte og talerett i
Klagenemnda.
Offentlig forvaltning har en selvstendig plikt til å sørge for at saken er
tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes jf. forvaltingslovens § 17. Klager har
således ikke anledning til å møte og fremme sin sak.
3.3. Klagenemnda er vedtaksfør når alle 3 medlemmene er til stede. Vedtak blir
fatta med vanlig flertall.
3.4. Ordføreren har møte- og talerett i Klagenemnda i samsvar
med Kommunelovens § 9 nr.4.
§ 4 Protokoll
Det skal utarbeides møteprotokoll som underskrives av leder.

Forslag av 15. september 2017.
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
033
Arkivsaksnr:
2020/1869-15
Saksbehandler: Kristine Sunde Fauske

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

22/22

Kommunestyret

19.05.2022

Suppleringsvalg Eldrerådet
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret innvilger Pettersens søknad om fritak fra politisk verv som medlem
av Eldrerådet, og velger ny politisk representant til Eldrerådet for inneværende
periode.
Vedlegg til saken:
Søknad fra Torbjørn Pettersen om fritak fra verv som representant i Eldrerådet.
Sakens bakgrunn
Torbjørn Pettersen (FRP) har bedt om fritak fra sitt verv som representant i
Eldrerådet.
Dersom fritak innvilges, må det velges nytt medlem til Eldrerådet.
Kommunelovens §7-10, fjerde ledd, regulerer dette:
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn
kommunestyre, fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer
endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye
medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende
medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert
med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er
mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.
Vurdering
Kommuneloven §7-9 sier at kommunestyret kan frita en representant fra sitt verv,
dersom vedkommende «ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig
ulempe for ham eller henne». Det anbefales derfor at representantens søknad om
fritak innvilges, og at kommunestyret velger ny representant til vervet.
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Fra: Torbjoern Noralf Pettersen (norapet@online.no)
Sendt: 07.03.2022 12:45:01
Til: Postmottak
Kopi: Aina Borch; Bente Larssen
Emne: Fritak fra politisk verv.
Vedlegg:
Etter nøye vurderinger og etter anbefalinger i forhold til min helsesituasjon,
så har jeg kommet til at min helse veier svært tungt i min beslutning.
Derfor ber jeg kommunestyret denne gang om å bli fritatt fra mitt verv i Eldrerådet.
Til orientering så vurderer jeg alltid min helse fremover i sammenheng med møteaktivitet
i kommunen og ber derfor om forståelse for de ganger som jeg melder forfall
til kommunestyremøter.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Pettersen
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
033
Arkivsaksnr:
2022/42-3
Saksbehandler: Kristine Sunde Fauske

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

23/22

Kommunestyret

19.05.2022

Valg av medlem til styret for stiftelsen RiddoDuottarMuseat for perioden
2022-2026
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Porsanger oppnevner et styremedlem og et varamedlem til styret
for stiftelsen RiddoDuottarMuseat for valgperioden 2022 - 2024
Vedlegg til saken:
1 Válgajagi_Valgår_2022
Sakens bakgrunn
I henhold til vedtektene for stiftelsen RuddoDuottarMuseat så skal Porsanger
kommune oppnevne ett styremedlem med personlige varamedlemmer. Stiftelsen
lovreguleres av lov om stiftelser (stiftelsesloven) samt stiftelsens vedtekter.
I henhold til vedtektene så ledes stiftelsen av ett styre på 8 medlemmer med
personlige varamedlemmer som velges for 4 år av gangen. Styret sammensettes
på følgende måte:
-

2 medlemmer oppnevnt av Sametinget – herav styreleder
5 medlemmer oppnevnt av stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum, stiftelsen
Sàmiid Vuorkà-Dàvvirat/De samiske Samlinger, Kautokeino kommune.
Porsanger kommune og Karasjok kommune
Ett medlem valgt av og blant de ansatte ved RiddoDuottarMuseat.

Styret velger selv sin nestleder. Styremedlemmer kan ta gjenvalg for en periode.
Styrets sammensetning 2018 - 2022:
Faste medlemmer:
Hilde Skanke (leder fra 29.10.21, etter Johan Vasara)
Marianne Balto (Nestleder)
Liv Elin Wilhelmsen
Olaug Larsson
Sten Magnar Nikodemussen
Ann‐Britt Eira Sara
Svein Atle Somby
Ellen J. Bals
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Varamedlemmer
Stine Marie Høgden
Eilif Norvang
Ingar Elling Eira
Olaf Andersen
Ellen J. Sara Eira
Sissel Gaup
Terje H. Joks
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
033
Arkivsaksnr:
2019/2167-4
Saksbehandler: Kristine Sunde Fauske

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

15/22
24/22

Kommunestyret
Kommunestyret

17.03.2022
19.05.2022

Suppleringsvalg - vararepresentant til styret for Stabbursnes Naturhus og
museum for perioden 2019 - 2023
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Porsanger oppnevner __________ til vara for representant LillTove Ottesen i styret for stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum for
valgperioden 2019 – 2023.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2022
Behandling:
Ordfører foreslår å utsette saken til neste kommunestyremøte. Kommunestyret
slutter seg enstemmig til dette.

Kommunestyret vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Sakens bakgrunn
Stabbursnes naturhus og museum er en stiftelse hvor Porsanger kommune er en av
oppretterne. Stiftelser reguleres i lov om stiftelser.
I henhold til vedtektene for stiftelsen så skal styret sammensettes slik:
-

En representant oppnevnt av Porsanger kommune
En representant fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre
Porsanger kommunes representant i styret i RiddoDuottarMuseat
En representant oppnevnt av Finnmark fylkeskommune

Videre framkommer det av vedtektene at det skal velges personlig vara for alle
styremedlemmene. Styrets medlemmer velges for fire år i samsvar med
valgperioden for kommune- og fylkestingsvalg.
Grunnet bortgangen til valgte representant, må kommunestyret oppnevne nytt
varamedlem
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
033
Arkivsaksnr:
2022/466-3
Saksbehandler: Kristine Sunde Fauske

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

25/22

Kommunestyret

19.05.2022

Valg av styremedlemmer til Porsanger Arbeidssamvirke AS 2022
Kommunedirektørens innstilling
Roy Arthur Myrheim, Jon Nikolaisen og Ann Kristin Henriksen velges til styret i
Porsanger Arbeidssamvirke AS. Representantene velges for en periode på 2 år.
Vedlegg til saken:
1 brev-kommunen-forslag til styret-2022
2 brev-kommunen-valg til styret-2022
Sakens bakgrunn
Porsanger Arbeidssamvirke AS har anmodet Porsanger kommune, som eier av
selskapet, om å foreta valg til styret. Det er 3 styremedlemmer i styret som er på
valg. Styremedlemmene skal velges for 2 år.
Nåværende styresammensetning er som følger:






Jon Nikolaisen, Styreleder
Ann-Bjørg Persen, Nestleder
Roy Arthur Myrheim, Styremedlem
Hilde Skanke, Styremedlem
Hildur Pedersen, Ansattes valgte representant

Følgende representanter er på valg:




Jon Nikolaisen Jon Nikolaisen
Roy Arthur Myrheim. Roy A Myrheim
Ann-Bjørg Persen

Jon Nikolaisen og Roy Arthur Myrheim er begge blitt forespurt, og har begge takket
ja til gjenvalg til styret. Ann-Bjørg Persen er blitt forespurt, men har takket nei til
gjenvalg. Daglig leder i Porsanger Arbeidssamvirke AS har foreslått nytt
styremedlem, Ann Kristin Henriksen. Hennes helsefaglige bakgrunn er trukket frem
som en fordel når det gjelder styrets kompetanse og sammensetning.
Vurdering
Innspill fra Porsanger Arbeidssamvirke AS vedrørende styresammensetning tas til
følge.
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Porsanger Arbeidssamvirke a/s
Laatasveien 74
9700 Lakselv

Dato 05.april. 2022

Vår referanse:
013-2/2022
Porsanger Kommune
Rådhuset
9712 Lakselv
FORSLAG STYREMEDLEM TIL STYRET PORSANGER ARBEIDSSAMVIRKE as

Bakgrunn
Det vises til tidligere skriv med oppsett for valg av medlemmer til styret Porsanger
Arbeidssamvirke as
Et av styremedlemmene, Ann- Bjørg Persen har takket nei til gjenvalg.
Forslag
Daglig leder Porsanger Arbeidssamvirke har forespurt kandidat som har sagt seg villig til å
tiltre bedriftens styre og foreslås herved ANN KRISTIN HENRIKSEN som nytt
styremedlem.
Ann Kristin Henriksen har helsefaglig bakgrunn og er ansatt i Porsanger kommune.
Porsanger Arbeidssamvirke ser det som en klar fordel at styret har en sammensetning som
innbefatter personer som har helsefaglig bakgrunn.
Konklusjon
Daglig leder Porsanger Arbeidssamvirke foreslår herved Ann Kristin Henriksen som nytt
styremedlem og ber Porsanger Kommune registrere forslaget når valg av representanter til
styret skal foretas.
Med vennlig hilsen
Sigmund Hansen
Daglig leder

Porsanger Arbeidssamvirke as, Laatasveien 74 9700 LAKSELV
Tlf: 78 46 15 22
Orgnr: 964634378
Email: daglig.leder@poarbeid.no
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Porsanger Arbeidssamvirke a/s
Laatasveien 74
9700 Lakselv

Dato 04.mars. 2022

Vår referanse:
013/2022
Porsanger Kommune
Rådhuset
9712 Lakselv
VALG AV STYREMEDLEMMER TIL PORSANGER ARBEIDSSAMVIRKE as
I 2022 er det 3 styremedlemmer i styret til Porsanger Arbeidssamvirke as som er på valg. Styremedlemmene skal
velges for 2 år.
Følgende er på valg:
Jon Nikolaisen
Roy Arthur Myrheim.
Ann-Bjørg Persen

Jon Nikolaisen har på forespørsel takket ja til gjenvalg
Roy A Myrheim har på forespørsel takket ja til gjenvalg
Ann-Bjørg Persen har på forespørsel takket nei til gjenvalg

Porsanger Arbeidssamvirke anmoder med dette Porsanger kommune som eier av selskapet om å foreta valg til
styret.
For ordens skyld opplyses herved om nåværende styresammensetning:
Jon Nikolaisen
Ann-Bjørg Persen
Roy Arthur Myrheim
Hilde Skanke
Hildur Pedersen

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Ansattes valgte representant

Med vennlig hilsen
Sigmund Hansen
Daglig leder

Porsanger Arbeidssamvirke as, Laatasveien 74 9700 LAKSELV
Tlf: 78 46 15 22
Orgnr: 964634378
Email: daglig.leder@poarbeid.no
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
141
Arkivsaksnr:
2017/112-222
Saksbehandler: Øystein Willersrud

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

34/22
26/22

Formannskapet
Kommunestyret

05.05.2022
19.05.2022

Kommuneplanens arealdel - 2. gangs behandling etter offentlig ettersyn
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Porsanger ber kommunedirektøren sende forslag til
kommuneplanens arealdel datert 28.4.2022 på høring og legge forslaget ut til
offentlig ettersyn iht. krav i § 11-14 med høringsperiode frem til 7. juli 2022.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre redaksjonelle rettinger av
eventuelle skrivefeil mm. før planen legges ut.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.05.2022
Jon Nikolaisen

Endringsforslag til arealplanen.
1. Barnehageområdet:
Ikke åpne for boligbygging på arealet som i dag er
barnehage, i hvert fall ikke før en ferdig plan er lagd for
kommunal barnehage.
2. Bebyggelse i andre deler av kommunen:
I saksfremlegget, side 5, siste komma, nest siste avsnitt,
som må hensyntas i øvrige dokumenter, strykes teksten
etter siste komma.
Teksten nå er: "Det er nå også foreslått mulighet for mer
boligbygging i etablerte boområder, med unntak av ytre
strøk."
Ved stryk av tekst etter siste komma blir den nye teksten:
“Det er nå også foreslått mulighet for mer boligbygging i
etablerte boområder.”
Administrasjonen bes å redigere plandokumenter slik at
disse reflekterer at det blir mulighet for mer boligbygging i
etablerte boområder, også i ytre strøk.
3. Avstander til bygg på landbruksjord:
Må kunne bruke sundt bondevett i forholdet til avstander til
dyrka jord og beite som er vist til i planen/ forskriften (vs
50 – 30 meter).
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Behandling:
Formannskapet voterer punktvis over endringsforslag fra Jon Nikolaisen (SP):
Endringsforslag, punkt 1.
4 stemmer FOR: Sylvi Johnsen (SV), Kamilla Elise Andersen (TLP) Jon Nikolaisen
(SP), Nina Kulsland Eriksson (H)
1 stemme MOT: Aina Borch (AP)
Vedtatt.
Endringsforslag, punkt 2:
1 stemme FOR (Jon Nikolaisen, SP)
4 stemmer MOT, Sylvi Johnsen (SV), Kamilla Elise Andersen (TLP) Aina Borch
(AP), Nina Kulsland Eriksson (H).
Faller.
Endringsforslag, punkt 3:
1 stemme FOR: Jon Nikolaisen (SP)
4 stemmer MOT: Sylvi Johnsen (SV), Kamilla Elise Andersen (TLP) Aina Borch
(AP), Nina Kulsland Eriksson (H).
Faller.
Formannskapet slutter seg enstemmig til kommunedirektørens innstilling, med
vedtatt endringsforslag.

Formannskapet vedtak:
Kommunestyret i Porsanger ber kommunedirektøren sende forslag til
kommuneplanens arealdel datert 28.4.2022 på høring og legge forslaget ut til
offentlig ettersyn iht. krav i § 11-14 med høringsperiode frem til 7. juli 2022.
Følgende endring gjøres før utsending: "Ikke åpne for boligbygging på arealet som i
dag er barnehage, i hvert fall ikke før en ferdig plan er lagd for kommunal
barnehage."
Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre redaksjonelle rettinger av
eventuelle skrivefeil mm. før planen legges ut.

Vedlegg til saken:

Vedlegg kan leses/lastes ned her: Samleside ny arealplan - Porsanger
kommune https://www.porsanger.kommune.no/samleside-ny-arealplan.555917.no.html
-

Plankart er foreløpig kun tilgjengelig ved elektronisk innsyn. PDF-format
og fysisk format vil gjøres tilgjengelig så snart som mulig.
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-

Vedlegg kommentarer til innspill og innsigelser er ikke ferdigstilt og vil
legges ut så snart som mulig.

Sakens bakgrunn
Porsanger kommune har i mange år jobbet med å få utarbeidet en ny
kommuneplanens arealdel som erstatning for kommunens utdaterte planer.
Behovet for en ny kommuneplanens arealdel mer i tråd med kommunens
målsettinger og behov er stort. Forslaget til ny arealdel ble siste gang varslet
igangsatt i 2016. Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret den 12.10.2017.
Planprogrammet ga rammer for planarbeidet som skulle omfatte en helhetlig
rullering av både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Kommunen har foreløpig ikke lykkes med å ferdigstille en ny samfunnsdel, men har
gjennomført en prosess som har gitt grunnlaget for forslagene til arealstrategier og
ny arealdel. Arbeidet med samfunnsdelen forventes gjenopptatt i 2022.
Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn i
perioden 11.5.2021 til 10. oktober 2021. Det ble varslet innsigelse fra NVE, Avinor,
Sametinget og Statsforvalteren til konsekvensutredning, plankart og bestemmelser
innenfor enkelte temaområder.
Under høringsperioden kom det også inn en rekke høringsinnspill fra private
grunneiere og innbyggere.
Det ble under høringsperioden gjennomført et medvirkningsopplegg som hadde
som formål å innhente meninger og innspill fra lokalbefolkningen. Det har vært
arrangert folkemøter I Lakselv, Skoganvarre, Børselv, Billefjord og Olderfjord,
workshop med unge vokse, barnetråkk og møte med avgangselever på
videregående.
Etter utløp av høringsperioden har hoveddelen av arbeidet med arealdelen vært
knyttet til å vurdere og håndtere de ulike innsigelsene. Formannskapet er orientert
om arbeidet underveis og gav i møte den 11. januar signaler om hvordan
kommunen skal søke å håndtere innsigelsene fram til andre gangs høring.
Dialogutvalget for reindrift har gjennomført møter med berørte reinbeitedistrikt
etter høringsperiodens utløp for å drøfte reindriftshensynet i arealdelen. I tillegg har
Statsforvalterens planavdeling og NVE vært involvert i diskusjon rundt praktiske
løsninger på de ulike innsigelses-temaene, eksempelvis hvordan innsigelse til LNFspredt skal kunne løses.
Vurdering
Gjeldende kommuneplan gir ikke de føringene kommunen har behov for og hindrer
en effektiv og god forvaltning med hensyn til plan- og byggesaksbehandling til
beste for kommunen.
Ny kommuneplan angir målene for arealbruk særlig knyttet til
-

Arealutvikling Lakselv tettsted og sentrum
Bygde og tettstedsutvikling
Boligarealer
Næringsarealer
Arealer til fritidsboliger
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-

Landbruk, fiskeri og reindrift
Naturområder og naturverdier

Planens hovedgrep omfatter
1.
2.
3.
4.

Tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og fritidsbebyggelse
Overordna rammer for Lakselv sentrum
Rammer for eksisterende spredt bebyggelse
Overstyring av tidligere areal- og reguleringsplaner

Planens innhold og konsekvenser fremkommer i planbeskrivelse og
konsekvensutredning.
Samtidig vurderer kommunedirektøren hensynet til miljø, naturmangfold, reindrift,
landbruk, samfunnssikkerhet og kommunal økonomi er avveid og ivaretatt på en
forsvarlig måte. Planen vil åpne for ny bebyggelse som også medfører negative
konsekvenser. Blant annet vil forslaget har konsekvenser med hensyn til
nedbygging av i dag urørt natur og økte forstyrrelser i områder med til dels sterke
reindriftsinteresser.
Kommunedirektøren vil fremheve at planforslaget bygger på lang tids
kunnskapsinnhenting og en samlet sett omfattende medvirkning. Selv om
kommunen har et klart behov for å fastsette en ny kommuneplan bør
Kommunestyret ikke forhaste en ev avgjørelse om utleggelse av planen til høring.
Kommunedirektøren er naturlig beredt på å vurdere endringer før utleggelse av
forslaget til høring. Av hensyn til fremdrift ønsker Kommunedirektøren likevel å be
Kommunestyret å vurdere om eventuelle ønskede endringene er av en slik art at de
kan avventes til etter at ny samfunnsdel er fastsatt. Kommunedirektøren
forutsetter naturlig at Kommunestyret da kan stille seg bak forslaget som helhet.
Intensjonen i gjeldende plan var trolig ikke så streng som gjeldende plan faktisk er.
I dag opplever mange boligeiere, eiere av fritidsboliger og utbyggerinteresser i
Porsanger at deres interesser ikke blir ivaretatt godt nok. Kommunedirektøren
påpeker at i tillegg til å ivareta utbyggerinteresser så har kommunen også et klart
behov for økt styring av arealbruk med hensyn til å ivareta god samfunnsøkonomi,
redusere trafikkfare, fremme god byggeskikk, tilgjengelighet til grøntområder,
naturmangfold, forutsigbarhet for reindrift med mer, samt økt forutsigbarhet og
unngå dispensasjoner som bør avklares prinsipielt gjennom planen.
Endringer fra 1. gangs høring
Det ble varslet en rekke innsigelser til planforslaget ved første gangs høring og
offentlig ettersyn. Innsigelsene er delvis imøtekommet ved forslag til 2. gangs
behandling. Alle innsigelsene som ikke omfatter klart avgrensede deler av planen er
søkt imøtekommet. Nytt planforslag opprettholder enkelte av områdene for
bebyggelse som mottok innsigelse. Dersom innsigelsesmyndigheten ikke trekker
innsigelsene ved 2. gangs offentlig ettersyn kan kommunen likevel vedta planen for
øvrig med rettslig bindende virkning, jfr. plan- og bygningsloven § 11-16 første
ledd. De områder eller deler som det er fremmet innsigelse til, vil ikke få rettslig
virkning og skilles da ut for videre behandling. Slikt planvedtak før behandling av
innsigelser forutsetter at det ikke fremmes nye «generelle» innsigelser. Innsigelser
behandles ved mekling mellom kommunen og innsigelsesorganet. Målet med
meklingen vil være å komme til enighet om planløsningen. Dersom plankonflikten
ikke kan løses ved mekling vil forslaget sendes til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for endelig planvedtak.
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Under følger en kort oversikt over innsigelsene og hvordan de foreslås håndtert:
Innsigelser til fritidsboliger:
Område

Part

Hensyn

Merknad

1

Otermoen

SF+Sametinget

Reindrift
+kulturminner

Anbefales endret til konsentrert til
spredt med mindre areal og langt
lavere antall nye enheter.

2

Gagga/Luoste
johka

SF+Sametinget

Reindrift

Anbefale redusert størrelse og
antall nye enheter.

3

Libakken
(Smørfjord)

SF+Sametinget

Reindrift

Anbefales imøtekommet.

4

Landskapsver
nområde

SF

Landskapsvern

Anbefales imøtekommet

5

Bringnes nord
og sør

Sametinget

Reindrift

Anbefales videreført.

6

Igeldas

Sametinget+lokal
e

Reindrift
+lokalbefolknin
g

Anbefales delvis imøtekommet med
endring fra konsentrert til spredt og
lavere antall nye enheter.

Innsigelser til næringsområder
Område

Part

Hensyn

Merknad

7

Indre Hamnbuktneset

SF+Sametinget

Reindrift

Anbefales justert og flyttet

8

Gohččavárit/Ligajohka

SF+Sametinget

Reindrift

Anbefales omgjort fra kombinert
fritidsbolig og fritids- og turisme til kun
fritid og turisme

9

Billefjord Camping

SF+Sametinget

Reindrift

Anbefales imøtekommet.

10

Klubben
næringsområde

SF+Sametinget

Reindrift

Anbefales videreført pga. potensiell
stor samfunnsverdi

Øvrige innsigelser:
Område

Part

Hensyn
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Merknad /anbefaling

11

Lufthavna

Avinor

Sikkerhet flyplass,
hensynssone,
bestemmelser

Imøtekommes

12

Kvikkleire
aktsomhet

NVE

Kvikkleire bestemmelser og
hensynssone

Imøtekommes. Alta areal under
marin grense settes av som
hensynssone.

13

Hensynssoner
flom

NVE

Sikkerhet flom

Imøtekommes. Med enkelte
justeringer avsettes aktsomhetskart
for flom som hensynssone.

14

Verna vassdrag
KU

NVE

Utredningsplikt Verna vassdrag

Imøtekommes – byggegrenser iht.
RPR er vurdert.

15

KU spredt
bebyggelse

SF

Utredningsplikt Landbruk – LNFR

Imøtekommes i dialog med SF. Det er
gjort store endringer i kart på
bakgrunn av denne innsigelsen. Se
kommentar under.

16

Rappa

Sametinget

Kulturminne

Imøtekommes - uproblematisk

Endringer i LNF-spredt-sonen
Frittliggende bygg utenom bygde- og grendesamfunnene, samt mindre
boligklynger, eller hytteområder, med et begrenset antall enheter er ikke foreslått
til områder for spredt bebyggelse. For disse er det angitt generelle føringer der det
gis tillatelser til tiltak innenfor boliger som for spredt bebyggelse. Tiltak på
fritidsboliger, næring og andre bygg må vurderes i enkeltsak, men her er det angitt
retningslinjer for dispensasjon som skal være førende for kommunens
skjønnsutøvelse.
Bygde- og grendesamfunn med blandet bebyggelse (bolig-, fritids-, næring mv) er
foreslått til områder for spredt blandet bebyggelse. Hytteområder uten annen
bebyggelse er avsatt til spredt fritidsbebyggelse.
Innenfor hvert av områdene er det angitt antall nye boliger, fritidsboliger,
næringsbygg og andre bygg. Det er videre gitt rammer for utnyttelse og vilkår for
plassering av nye bygg. Av vilkårene er det blant annet angitt forbudsgrenser mot
sjø og vassdrag.
I tillegg til vilkårene for plassering gjelder hensynsoner for å ivareta viktige naturog samfunnshensyn. For områder med særlige landskapshensyn er det angitt
hensynsone for landskap. For områdene Børselv, Olderfjord og Gåradak/Anopset
som har stor utstrekning av spredt bebyggelse og samtidig omfatter viktige
landbruksarealer er det er angitt hensynsone for landbruk. Kommunedirektøren
vurderer at det ved senere anledning bør utarbeides mer utfyllende hensynssoner
for landbruk også ut over områder for spredt bebyggelse som implementeres i
kommuneplanen.
Det er også angitt hensynsoner for drikkevann, faresoner for skred, kvikkleire,
flom, kulturmiljø, naturmiljø. Områder som er båndlagt kulturminneloven og
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energiloven er vist i kart. Områder båndlagt etter naturvernloven inngår ikke i
formål for spredt bebyggelse.
Endringen i LNF-spredt bebyggelse har i praksis størst konsekvens for de
eksisterende fritidsboligene som nå havner utenfor LNF-spredtsonen. Totalt antall
nye enheter innenfor LNF-spredt er ikke redusert nevneverdig. Fordi det er fastsatt
større formålsflater vil det enkelte steder bli større fleksibilitet når det gjelder hvor
nye enheter vil kunne etableres, og da øke antallet grunneiere som vil få anledning
til å fradele nye tomter. Merk at etablering likevel begrenses av utformings- og
lokaliseringsbestemmelser i tråd med lovgivers intensjon for bruk av LNFspredtformålet. Det er nå også foreslått mulighet for mer boligbygging i etablerte
boområder, med unntak av ytre strøk.
Det er gjort endringer også for sjøområdene for å imøtekomme innspill fra
fiskeridirektoratet. Større deler av fjorden er avsatt til enbruks fiske som gir forrang
til fiskerivirksomhet hvor blant annet akvakultur ikke kan tillates. Områdene
omfatter i nytt forslag blant annet gytefelt i Olderfjord og Smørfjord.
Kommunedirektøren vurderer at endringen er i tråd med foreslåtte arealstrategier
og samlet fordelaktig. Bruk og vern av sjø og vassdrag bør vurderes ytterligere i
samarbeid med Kystsoneplan for Øst-Finnmark-samarbeidet og på bakgrunn av
videre samfunnsdebatt om fiskeri og havbruk.
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Innspill fra lokalbefolkningen under høringsperioden
Det er kommet fram flere synspunkter fra lokalbefolkningen under høringsperioden.
Blant annet handler et flertall av de skriftlige innspillene om at private grunneiere
ønsker mulighet til å fradele tomter fra egen eiendom. Dette har vært et krevende
tema å vekte mot innsigelsen fra Statsforvalteren som omfattet alle LNF-spredtområdene i kommunen. For å håndtere innsigelsen har det vært behov for å
redusere antall arealer for spredt utbygging i LNF-sonen, noe som har vært
vanskelig å forene med en del grunneieres ønsker. Totalt antall nye enheter innen
LNF-spredt er som nevnt over likevel ikke endret i det store, men fleksibiliteten
innenfor LNF-spredtområdene er blitt større. Dette har gagnet flere av grunneierne
som har kommet med innspill. Kommunedirektøren vil i forkant av behandling
publisere en oversikt over innspill og hvordan disse er ivaretatt på samlesiden som
det lenkes til over.
I distriktsporsanger har det framkommet ønske om å styre nye fritidsboliger til
allerede etablerte områder/felt samt å redusere omfang enkelte steder. Dette er
innspill som kommunedirektøren har forsøkt å følge opp ved å redusere størrelse og
omfang på ny utbygging i enkelte områder. I Olderfjord, hvor det er større lokal
aksept og ønske om ny fritidsbebyggelse, er det åpnet for mer utbygging av
fritidsboliger enn i andre bygder.
Føringer for private eiendommer og ikke innfridde ønsker om bebyggelse
Kommuneplanen gjelder for både offentlig og privat grunn og endrer private
grunneieres muligheter for utnyttelse av egen eiendom. Ved utarbeidelse av
kommuneplan må kommunen som plan- og bygningsmyndighet vektlegge en
arealbruk som sikrer en god og forsvarlig miljø- og samfunnsmessig arealutvikling
der samfunnets beste vektes over private grunneiere sine ønsker om økt
selvråderett. Dette aspektet gjelder både grunneiere med store
landbrukseiendommer (hvor mange ikke er i drift) og utbyggerinteresser sentralt i
Lakselv.
Grunneiere sin anledning til å bygge nye tiltak:
Planforslaget innebærer blant annet at det tillates om lag 120 (redusert fra 170 ved
første gangs høring) nye fritidsboliger som ny spredt bebyggelse uten
reguleringsplankrav. Disse er fordelt på 20 ulike steder/grender og høyere antall
eiendommer. Dette kommer i tillegg til nye foreslåtte områder for feltutbygging
som også omfatter en rekke private eiendommer. Antallet tillatte fritidsboliger og
eiendommer anses generelt som høyt i forhold til forventet etterspørsel.
Kommunedirektøren vurderer at det er viktigere at kommunens samlete
tilgjengelighet til attraktive bolig- og fritidsboliger med god egnethet er i tråd med
kommunens målsettinger, fremfor å gi flest mulig private grunneiere økt anledning
til å fradele tomter på egen grunn. Dette gjelder både for grunneiere som ønsker å
fradele for salg og grunneiere som ønsker å fradele til egen familie. Med hensyn til
sistnevnte vurderes det som viktig at kommuneplanen åpner for samlet vesentlig
antall fritidsboliger og boliger innenfor en rekke tettsteder og grender med etablert
bebyggelse i tråd med de målsetningene som er angitt. Dette vil gi flere anledning
til å «komme tilbake» til det stedet de føler tilhørighet til, selv om planen ikke kan
åpne for at alle vil ha mulighet til å bygge nytt på egen familieeiendom. Det nevnes
videre at selv om kommuneplanens detaljnivå er relativt høyt i forhold til planen
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som erstattes så fanger ikke planen opp alle muligheter. Kommunen vil fremdeles
ha anledning til å vurdere enkeltsaker og tillate tiltak derom disse er fordelaktig og
ikke i strid med viktige arealhensyn.
Muligheter for videre utbygging ved etablert bebyggelse kan også vurderes
ytterligere i forbindelse med videre samfunnplanarbeid og da gi grunnlag for
eventuelle utbedringer mht foreslåtte rammer.
Friområder og andre begrensninger av eiers selvråderett:
Kommunedirektøren viser til planbeskrivelsen med hensyn til friområder. Generelt
vurderes det at forslaget til kommuneplan vil medføre få/lite omfattende nye
begrensninger (altså ut over gjeldende begrensninger).
Samlet
Samlet vurderes det at forslaget til ny kommuneplan er i tråd med Porsanger
kommune og samfunnets behov og at forslaget dermed bør legges ut på høring og
til offentlig ettersyn.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planen legger opp til en rekke tiltak som vil ha stor indirekte betydning for
kommunal økonomi. Av indirekte betydning nevnes kort:
Inntekter:
-

Sysselsetting (skatteinntekter)- mulig økt grunnlag
Eiendomsskatt – mulig økt grunnlag

Utgifter:
-

-

Gang- og sykkelveier (grovt stipulert til 60-100 millioner for alle tiltak,
fordelt på kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen og private hvorav
kommunens andel ikke er avklart)
Vann- og avløp (relativt få/små utbedringer og kostnader fordelt på privat og
kommune

Indirekte kostnader for kommunen vil naturlig måtte følges opp i videre
reguleringsplan, utbyggingsavtaler, trafikksikkerhetsplan,
handlingsplan/øknomiplanarbeidet mv.
Av direkte økonomisk betydning vises til nevnte vurderinger knyttet til friområder
og andre begrensninger og plan- og bygningslovens regler knyttet til innløsning og
erstatning. Kommunedirektøren har ikke beregnet mulig kostnader som følge av ev.
krav om innløsning/erstatning nøyaktig, men vurderer generelt at forholdet
vurderes som håndterbart uten større konsekvenser for kommunal økonomi og at
igjen at det ved høring legges opp til en ekstra avklaring med særlig berørte
grunneiere.
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1.1 Formålet med planen
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Kommuneplanens arealdel skal gi Porsanger kommune grunnlag for langsiktig og målrettet
arealdisponering som balanserer hensynene til bruk og vern av arealer. Planen skal bidra til positiv
utvikling av Porsangersamfunnet i tråd med lokalsamfunnets ønsker og behov ved å underbygge og
etterkomme kommunens vedtatte arealstrategier.
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1.2 Krav om reguleringsplan jf § 11-9 nr 1
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1.2.1 Områder med krav om reguleringsplan jf § 11-9 nr 1
Før tiltak kan gjennomføres i byggeområder vist som framtidig bebyggelse i kommuneplankartet og
for områder avsatt til sentrumsformål kreves reguleringsplan.
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utvidelse, B22 Sagveien, B30 Kirkeveien, B36 Bjørneveien, B42 Slåttebakken og B48 SmedJohnbrinken.
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For området SF1 Lakselv sentrum kreves det utarbeidet områderegulering før detaljregulering.
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1.2.2 Tiltak som utløser krav om reguleringsplan jf §§ 11-9 nr 1
For utenom tiltak som utløser krav om regulering etter § 12-1 er konkrete tiltak som utløser plankrav
angitt under bestemmelser til aktuelt arealformål.
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Retningslinjer for tiltak som utløser krav om reguleringsplan:
Listen er ikke uttømmende. For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som
kan få vesentlige virkninger for miljø- og samfunn, jf. pbl § 12-1 kreves reguleringsplan. Det kan
kreves reguleringsplan der det etter kommunens skjønn er snakk om større tiltak som til sammen
eller hver for seg:
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-

kan medføre helsemessige, økonomiske eller trivselsmessige konsekvenser for naboer eller
andre berørte parter
i vesentlig grad omfatter trafikksikkerhet, fremkommelighet, eller på annen måte endrer
trafikksituasjonen i et område
i vesentlig grad berører offentlig økonomi og fordeling av kostnader
får vesentlige konsekvenser for byggeskikk/landskap
berører mange interesser/interessenter
har betydning for nasjonale interesser eller nasjonal politikk
er i strid med kommunens vedtatte mål og prioriteringer
utløser behov for nærmere dokumentasjon, vurderinger og avklaringer
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1.3 Innhold i utbyggingsavtaler jf § 11-9 nr 2
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Utbyggingsavtale forutsettes inngått der utbygging i henhold til vedtatt plan forutsetter
utbygging/oppgradering av offentlig infrastruktur, grøntområder med mer.
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Utbyggingsavtalen skal regulere:
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a) Omfang av økonomisk bidrag for gjennomføring av utbygging og valg av
gjennomføringsmodell etter anleggsbidragsmodellen, eller justeringsmodellen.
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b) Konkrete løsninger for
- offentlig veinettet, herunder gang- og sykkelbaner, fortau, gatelys m.m.
- etablering av offentlige friområder
- Ledninger for vann og avløp, og annen teknisk infrastruktur
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Utbyggingsavtalen kan ellers regulere:
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c) Forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av et planvedtak
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d) Antallet boliger og største og minste boligstørrelse i et område

109

e) Krav om universell utforming, eller andre saklige krav til utforming der det er hensiktsmessig
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f)
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g) Organisering av velforeninger og lignende for privat drift og vedlikehold av uteområder
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h) Utbyggingstakt og rekkefølge

113

i)
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At kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene

Overdragelse, kjøp og makeskifte av grunnareal

Porsanger kommune kan ta i bruk både justeringsmodellen og anleggsbidragsmodellen for
håndtering av MVA på teknisk infrastruktur i forbindelse med utbyggingsavtaler etter Plan- og
bygningslovens kapittel 17.
Bruk av anleggsbidragsmodellen forutsetter at det oppnås tilfredsstillende avtale med utbygger og
følgende hovedprinsipp skal gjelde:
1. Administrative utgifter dekkes av privat utbygger.
2. Privat utbygger stiller sikkerhet for tiltakene som skal gjennomføres.
3. Eiendomsrett og eventuell bruksrett for alle areal som er regulert til offentlige formål, og
som er omfattet av avtalen overføres til kommunen før oppstart.
4. Regelverk for gjennomføring av offentlige anskaffelser følges.
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1.4 Krav til nærmere angitte løsninger for vannforsyning, avløp, mv. jf 11-9 nr 3
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1.4.1 Tilknytning til offentlig vannforsyning
Tilknytningsplikt til offentlig vannforsyning jf § 27-1 andre og tredje ledd gjelder alle områder for
konsentrert bolig- og næringsbebyggelse så langt annet ikke er fastsatt i reguleringsplan for området.
Bestemmelsen gjelder også ved utvidet bruk av eksisterende byggverk.

131
132

For annen konsentrert bebyggelse og spredt bebyggelse gjelder tilknytningsplikt jf plan- og
bygningslovens § 27-1.

133
134
135
136

1.4.2 Tilknytning til offentlig avløpsanlegg
Tilknytningsplikt til offentlig avløpsanlegg jf § 27-2 andre og tredje ledd gjelder alle områder for
konsentrert bolig- og næringsbebyggelse så langt annet ikke er fastsatt i reguleringsplan for området.
Bestemmelsen gjelder også ved utvidet bruk av eksisterende byggverk.

137
138

For annen konsentrert bebyggelse og spredt bebyggelse gjelder tilknytningsplikt jf plan- og
bygningslovens § 27-2.

139
140
141

1.4.3 Tilknytningsplikt til fjernvarme
Tilknytningsplikt for tilknytning til fjernvarmeanlegg vurderes i forbindelse med reguleringsplan for
Lakselv sentrum.

142
143

1.4.4 Opparbeidelse av private atkomstveier
Nye private atkomstveier med tilknytning til 3-12 boliger skal ha minimum veibredde på 4 meter.

144
145

Nye private atkomstveier med tilknytning til mer enn 12 boliger skal utformes iht. krav til offentlig
atkomstvei.

146
147
148
149

1.4.5 Utforming av avkjørsler til kommunal vei
For eiendom for bebyggelse som grenser til offentlig vei tillates kun én avkjørsel der annet ikke er
angitt i reguleringsplan. Avkjørsel fra kommunal vei til tilgrensende eiendom for bebyggelse skal ikke
overstige 5 meter bredde ved veikant der annet ikke er angitt i reguleringsplan.

150
151
152
153

1.4.6 Areal til snødeponi
Ved regulering og opparbeidelse av nytt offentlig veiareal skal det sikres tilstrekkelig egnet areal til
snødeponi. Areal for snødeponi skal inngå i offentlig areal og godkjennes av kommunen. Arealet skal
sikres tilstrekkelig avrenning som unngår overvannskonflikter.

154
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1.5 Rekkefølgekrav jf 11-9 nr 4

156
157
158
159
160

1.5.1 Krav om opparbeidelse av teknisk infrastruktur (alle tiltak)
Det gis ikke tillatelse til tiltak før nødvendig offentlig teknisk infrastruktur er ferdig utbygd som
kjøreatkomst, vannforsyning (drikkevann og slukkevann), avløp, overvannshåndtering, kraftforsyning
og annen nødvendig infrastruktur. Rekkefølgekravet gjelder alle utbyggingsformål så langt det
passer.

161
162
163
164

Der tiltakshaver kan stille tilfredsstillende garanti for ferdigstillelse av nødvendig offentlig teknisk
infrastruktur kan kommunen gi tillatelse til tiltak så lenge dette etter kommunens skjønn ikke
medfører vesentlige ulemper. Brukstillatelse til tiltaket gis ikke før nødvendig teknisk infrastruktur er
ferdigstilt.

165
166
167
168
169
170
171
172

1.5.2 Krav til opparbeidelse av lekeplasser for fremtidige boligområder
I forbindelse med utbygging av nye boligområder skal det opparbeides felles lekeplasser. Ved
regulering av boligområder med mer enn 10 nye boliger skal det fastsettes felles lekearealer i
reguleringsplan. Lekeplassen skal være på minimum 1,15 dekar for inntil 25 boliger og 2 dekar for
flere enn 25 boliger. Lekeplassene skal være sikret mot luft- og grunnforurensning, støy, trafikkfare
og annen helsefare. Lekeplassene skal ha tilfredsstillende størrelse og anlegges på areal med egnet
solforhold og lokalklima. Der annet ikke er bestemt skal lekeplassene plasseres innenfor avsatte
områder for ny boligbebyggelse.

173
174
175
176

1.5.3 Rekkefølgekrav til ferdigstillelse av infrastruktur for boligområder
For områder nevnt i Tabell 1 skal angitt infrastruktur være ferdigstilt før det gis tillatelse til nye
boliger eller fradeling av boligtomter. Fradeling av boligtomter og byggetillatelse kan likevel gis
dersom tilfredsstillende sikkerhet for ferdigstillelse er avtalt gjennom utbyggingsavtale jf 1.5.1.

177

Tabell 1 Rekkefølgekrav til infrastruktur
Feltnr Områdenavn
B21
Saarila transformasjon
B23
Sandmo

Krav til infrastruktur
- Sperre avkjørsler fra E6 og avkjørsel fra Kv Olderøveien
- G/S-vei vest for E6 med tilknytning til Kv Heggeveien.
- Utbedre avkjørsel E6

B24

Langmyr

- Utbedre avkjørsel E6
- Sikre egen atkomst til landbruksareal på gnr 16 bnr 9.

B25

Haukibrinken

B31

Kirkegårdsveien
transformasjon
Holmenveien
transformasjon

- G/S-vei øst for Kirkegårdsveien fra E6 til Gartneriveien

B49

Gjestgiveribrinken

- Utbedre avkjørsel E6
- Utbedre atkomstvei

B50

Bjørkåsveien nord

- Sperre avkjørsel E6, tilknytning til Bjørkåsveien
- Eventuell omklassifisering til Kv Bjørkåsveien forutsetter at det
etableres én felles avkjørsel til B50.

B46

- G/S-vei nord for Holmenveien fra E6 til Lyngveien
- For ny bebyggelse på eksisterende boligtomter skal avkjørsel
til E6 sperres og ny avkjørsel opprettes til Kv Holmenveien eller
Kv Lyngveien.

178
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1.6 Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav jf 11-9 nr 5

180
181
182

1.6.1 Byggeforbud mot sjø og vassdrag
Grenser for byggeforbud mot sjø og vassdrag er angitt på plankartet innenfor områder med tillatt ny
bebyggelse. Tiltak nærmere sjø eller vassdrag enn angitt forbudsgrense tillates ikke.

183

Byggeforbud mot sjø gjelder ikke for naust og andre tiltak i tråd med bestemmelse 8.6.1.

184
185

Innenfor områder for landbruks- natur og friluftsliv, samt reindrift gjelder generelt byggeforbud mot
sjø jf pbl. § 1-8.

186
187
188

Langs verna vassdrag gjelder forbudsgrenser mot vassdrag som angitt i Tabell 2. Sonegrenser er
nærmere angitt i plankart. Byggeforbudsgrense for klasse 1 er 25 meter, klasse 2 er 50 meter og
klasse 3 er 100 meter.

189

Tabell 2 Byggeforbud ved verna vassdrag
Elv
Billefjordelva
Brennelva
Børselva
Lakselva

Klasse
2
3
2
3
2
3
1
2
3

Smørfjordelva
Stabburselva

2
2
3

Sone
fra utløp i sjø til omlag Gottejohkas utløp i Billefjordelva
fra Gottejohkas utløp til Gorbovuonjàvri
fra utløp i sjø til Alggasvuovdi
fra Alggasvuovdi til Rohci
fra utløp i sjø til Silfarfossen
fra Silfarfossen til Bissujàvri
fra utløp i sjø til Holmen bru
fra Holmen bru til Klemetstad og fra og med Nedrevann til og med
Gaggavann
fra Klemetstad til utløpet i Nedrevann og fra Luostejohkas utløp i
Gaggavann til utløpet i Guollejohka
fra utløp i sjø til og med Smørfjordvannet
fra utløp i sjø til Lombola
fra Lombola til og med Nedre Stabbursdalsvann

190
191
192
193
194

For eksisterende lovlig oppført bebyggelse innenfor byggeforbud mot sjø og vassdrag kan kommunen
tillate tiltak i tråd med bestemmelser for arealformålet så lenge tiltakene ikke omfatter inngrep
nærmere sjøen eller vassdraget enn eksisterende tiltak. Nye tiltak skal heller ikke hindre ellers lovlig
atkomst til sjøen eller vassdraget.

195
196
197
198
199
200

Retningslinje for byggeforbud mot sjø og vassdrag
Verna vassdrag klasse 1 omfatter vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, som har eller kan få stor
betydning for friluftsliv. Klasse 2 omfatter vassdragsbelte med moderate inngrep i selve
vannstrengen, og hvor nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med
spredt bebyggelse. Klasse 3 omfatter vassdragsbelte som er lite berørt av moderne menneskelig
aktivitet, og som derfor har stor opplevelsesverdi og vitenskapelig verdi.

201
202
203
204

1.6.2 Byggegrenser mot riks- og fylkesvei
Der annet ikke er angitt i reguleringsplan, vist på plankart gjelder generell byggegrense på 50 meter
fra senterlinje av riks- og fylkesvei. Generell byggegrense gjelder alle nye byggetiltak med unntak der
vegmyndigheten har gitt dispensasjon fra byggegrensen etter vegloven.
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205
206
207
208

Retningslinjer for byggegrenser mot riks- og fylkesvei:
Statens vegvesen (riksveier) eller fylkeskommunen (fylkesveier) kan gi dispensasjon fra byggegrense.
Søknad sendes direkte til vegvesenet/fylkeskommunen. Innvilget dispensasjon legges ved søknad om
tillatelse til tiltak.

209
210
211

1.6.3 Byggegrenser mot kommunal vei
Der annet ikke er angitt i reguleringsplan, eller vist på plankart gjelder generell byggegrense på 15
meter fra senterlinje av kommunal vei. Generell byggegrense gjelder alle nye byggetiltak.

212
213
214
215

Retningslinjer byggegrenser mot kommunal vei:
Kommunen kan gi unntak fra byggegrensen for mindre tiltak som ikke medfører hinder av frisikt,
ulemper for drift av kommunal vei (snørydding mv), eller bryter et etablert utbyggingsmønster langs
veien.

216
217

1.6.4 Maksimal byggehøyde og tomteutnyttelse jf 11-9 nr 5
Byggehøyder og maks tomteutnyttelse er angitt i bestemmelsene til hvert enkelt formål.

218
219
220

For tiltak i områder for konsentrert bebyggelse, der maksimal byggehøyde og tomteutnyttelse ikke er
fastsatt i bestemmelser eller reguleringsplan skal maksimal byggehøyde og utnyttelse på tomten
etter kommunens skjønn tilpasses omkringliggende bebyggelse og tiltakets art.

221
222
223
224
225
226
227

Retningslinjer:
Bygg med stor kontrast til omkringliggende bygg med hensyn til høyde og volum og som virker
sjenerende, eller gir vesentlige negative virkninger for naboeiendom tillates ikke. For bygg med ulike
formål tillates større variasjon i høyde og volum. For områder med stor variasjon i utbyggingsvolum
og høyde vurderes både hensynet til nærmeste nabo og hele området. Ved utarbeidelse av
reguleringsplan kan det fastsettes stor kontrast i utbyggingsvolum. Nabohensyn som vektlegges er
solforhold, utsikt og lokalklimatiske forhold (inkludert snørydding mv).

228
229
230

1.6.5 Særskilte krav om universell utforming
a) Så lenge annet ikke er fastsatt i reguleringsplan skal fellesområder tilknyttet boligområder
være universelt utformet.

231
232

b) Ved opparbeidelse av nye friluftsområder skal området sikres universell tilgjengelighet og
inneholde minimum ett universelt utformet tilbud.

233
234

c) Universell utforming skal særlig vektlegges i Lakselv sentrum og ved opparbeidelse av
uteområder for allmennheten som turveier mv. nær boligområder.

235
236
237
238

Retningslinjer universell utforming:
Kommunen benytter blant annet Statens byggtekniske etat og Husbanken sin veileder «Bygg for alle Temaveiledning - Universell utforming av byggverk og uteområder» ved vurdering av krav til
universell utforming.

239
240
241
242

1.6.6 Skilt og reklame
Skilt og reklame som er fastmontert på bygg skal vises på tegning som legges ved søknad om tillatelse
til tiltak jf § 11-9 nr 5. Kommunen kan fatte egne skiltvedtekter for bestemmelser om krav til
utforming av fastmonterte skilt og reklame.
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243
244
245
246
247
248

1.6.7 Krav om særskilt godkjenning av høye tiltak ved Lakselv lufthavn
Bygg, massedeponi, snødeponi eller andre anlegg som vil få en høyde over rullebanen som er større
enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse med 2 km
(basert på terskelhøyde), må forelegges Avinor for eventuell godkjenning. Dersom tiltaket ligger på
terreng som er lavere enn rullebanen, skal tiltaket forelegges Avinor dersom det i seg selv er høyere
enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse.

249
250
251
252
253
254
255

Retningslinje:
Høye tiltak ved rullebanen kan skape konsekvenser for turbulensforhold ved Lakselv lufthavn. Avinor
vil kostnadsfritt gjøre en forenklet vurdering av mulige turbulenseffekter tiltaket kan ha på
operasjoner med luftfartøy. Dersom Avinor finner at det er nødvendig med en mer detaljert
turbulensanalyse, må tiltakshaver besørge og bekoste slik analyse fra anerkjent leverandør. Dersom
Avinor ikke godkjenner tiltaket, kan tiltakshaver påklage/anke beslutningen til Luftfartstilsynet.
Klagen/anken skal sendes via Avinor for kommentar.

256
257
258
259

1.6.8 Lys nær Lakselv lufthavn
For å hindre farlig eller villedende belysning ved Lakselv lufthavn skal Avinor høres i forbindelse med
søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten
for Iufttrafikken.

260
261
262

1.6.9 Forbud mot skjerming av hinderlys, sirklingslys og ledelys
Hinderlys, sirklingslys og ledelys skal ikke skjermes av vegetasjon. Nødvendig fjerning av vegetasjon
kan bli gjennomført av Avinor.

263
264
265
266
267

1.6.10 Krav til opparbeidelse av parkering jf 11-9 nr 5
Bestemmelsene om krav til parkering gjelder for alle nye tiltak som utløser krav om parkering, ved
tilbygg/påbygg på mer enn 20 % av BRA på eksisterende bygg, samt ved endret bruk av eksisterende
bygninger, jf. plan- og bygningslovens § 1-6. Antall parkeringsplasser som kreves for ulike tiltak er
angitt i Tabell 3

268
269
270
271
272
273
274
275

Parkering på egen eiendom:
Parkeringsplasser skal opparbeides på samme eiendom som byggene som utløser kravet til
parkering. Unntak kan tillates enten:
- der det opparbeides felles eiendom for parkering tilknyttet bebyggelsen
- etter avtale om frikjøp av parkeringsplasser,
- i tråd med vedtatt reguleringsplan, eller
- der nødvendig parkering er sikret gjennom tinglyst rettighet på annen grunn, eller annen
dokumentasjon kommunen godkjenner

276
277
278
279
280

Frikjøp av parkeringsplasser:
Kommunen kan samtykke til at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn, eller på felles
areal, blir innbetalt et beløp til kommunen per manglende parkeringsplass for bruk av offentlig
parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike
tilfeller.

281
282
283
284

Krav om opparbeidelse av minimum antall biloppstillingsplasser:
Antallet biloppstillingsplasser som kreves er angitt i Tabell 3. Der antall ikke er oppgitt fastsetter
kommunen minimumskrav etter skjønnsmessig vurdering. Kommunen kan fravike parkeringskravene
der særskilte forhold tilsier det. Særskilt forhold kan være der ulike formål benytter felles parkering
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285
286

ved ulikt tidsrom. Ved beregning av antall parkeringsplasser skal sluttantallet alltid rundes oppover til
nærmeste hele tall.

287
288
289
290
291
292

Krav til sykkelparkering:
Sykkelparkering skal vurderes særskilt for offentlige bygg og anlegg, forsamlingslokaler, forretninger
og flermannsboliger. Sykkelparkering skal ligge nært inngangspartier. Oppstillingsplassen skal være
godt merket og tilfredsstillende belyst, vedlikeholdt og brøytet. Det skal være mulig å låse syklene til
fast innretning. Ved krav om 20, eller flere sykkeloppstillingsplasser skal minimum 50 % av plassene
ha takoverbygg.

293
294
295
296

Krav til HC-parkering:
For offentlige bygg, næringsbygg, forsamlingslokaler og større boligprosjekt skal minimum
5 % og minimum 2 av parkeringsplassene utformes for HC-parkering. HC-parkering skal lokaliseres
nært hovedinngang.

297
298
299

Arealberegning:
Alle arealer beregnes etter NS 3940 – bruksareal BRA. Det beregnes 15 m2-BRA/BYA per påkrevd
biloppstillingsplass. Parkeringsarealer medregnes ikke for fritidsboliger.

300

Tabell 3 Minimum antall parkeringsplasser
Bygningskategori

Bilparkering
Bolig
Enebolig
2 pr bolig
Tomannsbolig og andre småhus
2 pr bolig
2
Utleieleilighet < 60 m BRA
1 pr boenhet
Utleieleilighet > 60 m2 BRA
2 pr boenhet
Bolig- store boligbygg
1,5 pr bolig. Min 1 skal ligge under bakken,
eller i P-hus/parkering med takoverbygg og
min 0,5 på bakkenivå uten overbygg.
Fritidsbolig
Fritidsbolig
1 per fritidsbolig
Nærings- og forretningsbygg
Industri og lagerbygning
1 pr 100 m2-BRA eller 0,8 per årsverk
Hotellbygning
0,8 pr årsverk + 0,3 pr hotellrom
Restaurantbygning
0,8 pr årsverk + 0,2 pr sitteplass
Kontorbygning
2 pr 100 m2-BRA eller 0,8 per årsverk
Forretningsbygning (detaljhandel) 1,5 pr 100 m2-BRA
Bygning for overnatting
1 pr årsverk + 0,2 pr rom for overnatting
Tjenesteyting
Barnehage
0,8 pr årsverk + 0,1 pr barnehageplass
Barne- og ungdomsskole
0,8 pr årsverk
Videregående skole

0,8 pr årsverk + 0,1 pr elev

Universitets- og høgskolebygning

0,8 pr årsverk + 0,5 pr studieplass

Museum- og biblioteksbygning
Sykehjem
Primærhelsebygning
Beredskapsbygning

0,8 pr årsverk + 0,2 pr 100 m2-BRA
0,8 pr årsverk + 0,2 pr sykehjemsplass
0,8 pr årsverk + 2 pr 100 m2 BRA
0,8 pr årsverk + 0,2 pr 100 m2 BRA
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Sykkelparkering

1,5 pr bolig

0,8 pr årsverk
0,8 pr årsverk
0,8 pr årsverk
0,8 pr årsverk
0,8 pr årsverk
0,3 pr årsverk
0,8 pr årsverk
0,8 pr årsverk +
0,3 pr elevplass
0,8 pr årsverk +
0,5 pr elevplass
0,8 pr årsverk +
0,8 pr studiepl.
0,8 pr årsverk
0,8 pr årsverk
0,8 pr årsverk
0,8 pr årsverk
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Kinobygning, teaterbygning mv

0,8 pr årsverk + 0,3 per sitteplass

0,8 pr årsverk +
0,2 pr sitteplass

Samfunnshus og andre kulturhus
Kirke, kapell

4 pr 100 m2-BRA
0,3 pr sitteplasser
4 pr 100 m2-BRA
Idrett

4 pr 100 m2-BRA

Andre bygg for religiøse aktiviteter

0,1 pr sitteplass
4 pr 100 m2-BRA

Idrettsbygning
Kombinert bebyggelse
For kombinerte formål beregnes antall p-plasser ut ifra fordelingen mellom de ulike
bygningskategoriene som definert i tabellen.
301
302

1.7 Miljøkvalitet, estetikk, natur, grønnstruktur og landskap jf § 11 nr 6

303
304
305

1.7.1 Lokalklima
I reguleringsplaner for fritids- eller boligbebyggelse skal det vurderes behov for lokal skjerming av
uteoppholdsarealer og gårdsplasser mot vind og fokksnø.

306
307
308

Ved regulering som tilrettelegger for tiltak i særlige værutsatte områder langs kysten og i
fjellområder kan kommunen kreve utredning av avbøtende tiltak med hensyn til lokalklimatiske
forhold i forhold til konstruksjonssikkerhet og sikkerhet mot ulykker.

309
310
311

1.7.2 Krav om gode visuelle kvaliteter
a) Gode visuelle kvaliteter skal vektlegges særskilt ved vurderinger etter plan- og
bygningslovens § 29-2 i følgende områder:

312
313
314
315
316
317

-

Sentrum i Lakselv
Bebyggelse nær hovedfartsårer i grender og tettstedsbebyggelse:
• E6 innenfor Lakselv tettsted, Olderfjord, Billefjord, Stabbursnes,
• Rv 98 og Fv 8060 ved Børselv

b) Gode visuelle kvaliteter skal vektlegges særskilt ved vurderinger etter plan- og
bygningslovens § 29-2 for følgende type tiltak:

318
319
320
321
322

-

Bygg med særlig samfunnsviktig funksjon og som omfatter bygg for publikum som
rådhus, politistasjon, brannstasjon, kirker, og andre viktige institusjoner.
Særlig viktige veianlegg som E6 gjennom Lakselv sentrum og bruer over store
vassdrag.
Første tiltak i et område for ny bebyggelse

323
324
325
326

c) Gode visuelle kvaliteter vektlegges i mindre grad for spredt bebyggelse der bebyggelsen
ligger i område med høy vegetasjon rundt bebyggelsen og der tiltaket ikke er synlig fra
hovedvei, viktige friluftsområder, mye brukte ferdselsårer, eller annen bebyggelse for
opphold.

327
328
329

Retningslinjer for estetikk
Byggeskikksirkelen benyttes ved vurdering av visuelle kvaliteter. Kommunen vil stille krav om bruk av
arkitekt med sentral godkjenning i tråd med veiledning til SAK10 § 13-5.
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330
331
332

Krav om arkitekturprosjektering tiltaksklasse 1 vil blant annet ofte være gjeldende for eneboliger,
tomannsboliger og andre mindre bygninger. Krav om arkitekturprosjektering, tiltaksklasse 2 vil ofte
være gjeldende for tiltak i sentrum. Tiltaksklasse 3 gjelder særlig større tiltak.

333
334
335
336

1.7.3 Flomveier og lukkede bekker jf § 11-8, bokstav a
Naturlige flomveier skal i størst mulig grad bevares. Kommunen kan utarbeide eget temakart for
flomsoner, erosjon, flomveier, forsenkninger og stormflo som skal legges til grunn i plan- og
byggesaker.

337
338
339
340
341

Retningslinjer for flomveier og lukkede bekker:
Bygninger og anlegg ved flomveier bør utformes slik at naturlige flomveier ivaretas. Det bør avsettes
areal for nye flomveier ved planlegging og søknad om tiltak som berører eksisterende flomveier. Ved
etablering av flomveier bør omkringliggende arealer, som bygninger og annen infrastruktur, sikres
mot flomskader.

342
343
344

Det tillates som hovedregel ikke å lukke bekker. Det forutsettes at bekkeløpet og det omliggende
arealet tilknyttet bekken avpasses en klimatilpasset flomvannføring i henhold til Norges vassdrags- og
energidirektorats (NVE) retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner (nr.2/2011, siste revisjon).

345
346
347
348
349

1.7.4 Midlertidige konstruksjoner og anlegg
Midlertidige konstruksjoner og anlegg jf. plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav j, tillates
ikke dersom de er i strid med gjeldende reguleringsplan. Forbudet gjelder ikke for anleggsbrakker i
direkte tilknytning til bygge- og anleggstomt hvor arbeid pågår. Kommunen kan også gi tillatelse til
unntak der kommunen etter eget skjønn vurderer at:

350
351
352
353

-

tiltaket er fordelaktig,
tiltaket ikke forringer muligheter for gjennomføring av planformålet,
og tiltaket ikke medfører vesentlige negative konsekvenser for berørte naboer og/eller
allmennheten.

354
355
356
357

1.7.5 Forebyggende tiltak mot «birdstrike» ved Lakselv lufthavn
Faren for «birdstrike» må vurderes for reguleringsplaner nær Lakselv lufthavn. Ny infrastruktur og
endringer i landarealer som kommer i berøring / ligger i nærheten av inn- og utflyging samt etablerte
soner for nødprosedyrer må utformes slik at de ikke tiltrekker seg fugler for hvile, mat eller hekking.

358

1.8 Hensyn til bevaringsverdige bygg og annet kulturmiljø jf 11-9 nr 7

359
360
361
362
363

1.8.1 Hensynet til undersøkelsesplikten etter kulturminneloven
Ingen nye områder for bebyggelse i planen inkludert områder for ny spredt bebyggelse er endelig
avklart med tanke på fredete kulturminner dersom dette ikke framgår eksplisitt. For hvert område og
i hver enkelt sak må tiltaket forelegges kulturminnemyndighetene for vurdering om og på hvilken
måte tiltaket kan gjennomføres.

364
365
366

Områder som reguleres skal oppfylle undersøkelsesplikten i kulturminneloven § 9. Område som
reguleres skal være vurdert/registrert før reguleringsplan kan vedtas i kommunestyret. Automatisk
fredete kulturminner og kulturmiljø skal reguleres til hensynssone – båndlegging.
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367
368
369
370
371

1.8.2 Tiltak på fredete, eller bevaringsverdige bygg
Tiltak (rivning, bruksendring, fasadeendring, tilbygg, påbygg, inngrep i grunnen med mer, jf. pbl §§
20-1, 20-2 og 20-3) som berører fredet eller bevaringsverdig kulturminne skal oversendes
kulturminnemyndigheten for uttalelse, eventuelt for godkjenning dersom kulturminnet er fredet
etter kulturminneloven § 4.

372
373
374
375

Retningslinje for tiltak på fredete, eller bevaringsverdige bygg
Ved søknad om tiltak på bygg som etter kommunens vurdering kan være bevaringsverdig kan
kommunen nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud, jf. pbl. § 13-1, inntil en endelig avgjørelse om
vern etter kulturminneloven eller etter plan- og bygningsloven er avgjort.

376
377
378
379

1.8.3 Krav til utforming av tiltak
For alle nye tiltak innenfor områder med verdifullt kulturmiljø skal nye tiltak utformes slik at
kulturmiljøverdien ikke forringes. God estetisk utforming skal vektlegges særskilt. Berørt
kulturminnemyndighet skal få anledning til å uttale seg til alle søknadspliktige tiltak.

380
381
382
383

Retningslinjer for bevaringsverdige bygg og annet kulturmiljø:
Ved vurdering skal det legges vekt på bygningens representativitet, autentisitet, arkitektoniske verdi,
identitetsverdi og sammenheng med kultur- eller naturmiljø. Kommunen vil utarbeide en egen
kulturminneplan hvor bevaringsverdige bygg skal beskrives. Følgende bygg vurderes særskilt:

384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

a) Eldre bygg i Lakselv sentrum med særlig historisk verdi
b) Spesielle verneverdige anlegg
• Forsvarsanlegg ødelagt som en del av strategien Brent jord.
c) Gjenreisingsbyggtyper som det generelt er få igjen av
• Gjenreisingsprovisorier
• Uthusbygg av alle typer
• Nissenbrakker
d) Gjenreisingsbyggtyper som er særlige for Porsanger og spesielle i landssammenheng
• Bygg av oppskjærte drivstofftønner/oljetønner
• Bygg av flyplassplank
e) Rester etter tysk aktivitet fra 2. verdenskrig
• Otermoen, Lyngbakken, kystfort Veineset
f) Bygg innenfor UKL med kulturhistorisk bygningsmiljø

397

1.9 Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid jf 11-9 nr 8

398
399
400
401
402

1.9.1 Trygg byggegrunn
Ved planlegging av nye bygge- og anleggstiltak skal det i forbindelse med reguleringsplan
gjennomføres nødvendig kartlegging av grunnforholdene. Fare for kvikkleireskred og stabilitet i
grunn skal utredes og dokumenteres. Ved funn av kvikkleire eller andre jordarter med
sprøbruddegenskaper skal områdestabilitet vurderes.

403
404
405

Retningslinjer for kvikkleire og stabil byggegrunn:
NVE sin «veileder for «Sikkerhet mot kvikkleireskred» og «retningslinjer for Flaum- og skredfare i
arealplaner» legges til grunn for kommunens vurdering av krav til sikkerhet og dokumentasjon.
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406
407
408

1.9.2 Ras og skredfare
Innenfor aktsomhetsområder for ras- og skredfare skal aktuell rasfare utredes og avbøtende tiltak
vurderes. Trygg byggegrunn jf § 28-1 skal dokumenteres før tillatelse til tiltak kan gis.

409
410

Kommunen kan gi unntak fra krav om utredning av fare dersom tiltaket ikke medfører fare ved
gjennomføring av tiltak og tiltaket ikke medfører personopphold av betydning.

411
412
413
414

Retningslinjer for faresoner ras og skred:
NVE sin «veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng» og «retningslinjer for Flaumog skredfare i arealplaner» legges til grunn for kommunens vurdering av krav til sikkerhet og
dokumentasjon. Unntak kan f.eks. gjelde tiltak i snøskredområder som gjennomføres om sommeren.

415
416
417

1.9.3 Flomfare
For reguleringsplaner som omfatter tiltak innenfor hensynssone for flom skal flomfare utredes.
Faresoner skal innarbeides i reguleringsplan jf veileder fra NVE.

418
419
420

Retningslinje:
NVE sine aktsomhetskart er avsatt som faresone flom i plankartet, og følger planen som et vedlagt
temakart.

421
422
423
424
425
426

1.9.4 Stormflo og havnivåstigning
For reguleringsplaner som legger til rette for ny bebyggelse under kote 3,0 moh skal fare for stormflo
og havnivåstigning utredes i tråd med gjeldende veiledere. Nødvendige sikringstiltak skal innarbeides
i reguleringsplan. Reguleringsplan skal avklare eventuelle krav om heving av byggegrunn, krav om
nedre byggehøyde (for bygg, vei, utomhusanlegg) og krav om dokumentasjon av tilstrekkelig
sikkerhet mot bølgepåvirkning og vanninntrenging.

427
428

Retningslinjer
DSB sin veileder for Havnivåstigning og stormflo legges til grunn.

429
430
431
432

1.9.5 Forurenset grunn
I forbindelse med reguleringsplan skal det gjennomføres en vurdering av risiko for forurensning i
grunn. For områder der det er mistanke om forurensning i grunn skal det gjennomføres nødvendige
grunnundersøkelser i forbindelse med reguleringsplanen.

433
434

Retningslinjer
Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn i arealplaner legges til grunn.

435
436
437
438
439

1.9.6 Trafikksikkerhet
I forbindelse med reguleringsplaner skal det gjøres en vurdering av trafikksikkerhet med hensyn til
både fotgjengere, syklister og kjørende. Trafikksikkerhet skal vurderes for planområdet internt og
hvordan tiltaket påvirker trafikksikkerheten ved berørte trafikkarealer. For planer som åpner for ny
boligbebyggelse skal forholdet til trygg skolevei vurderes.

440
441
442

Retningslinje for trafikksikkerhet
Statens vegvesens veiledere og trafikknormaler legges til grunn sammen med kommunens egen
trafikksikkerhetsplan.
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443
444
445
446
447

1.9.7 Trafikkstøy ved hovedvei
For reguleringsplaner som åpner for anleggelse av nytt støyfølsomt tiltak på eiendom som grenser til
hovedvei med ÅDT over 1000 skal det gjennomføres tilfredsstillende støyutredning og vurdering av
avbøtende tiltak tilsvarende som for støysone H220_1. Tiltak for skjerming av utendørs
oppholdsareal skal også vurdere.

448
449

Retningslinjer for etablering av ny støyende virksomhet:
Miljødirektoratets retningslinje T-1442 legges til grunn ved behandling.

450
451
452
453

1.9.8 Etablering av ny støyende virksomhet
For reguleringsplaner som åpner for tiltak som kan medføre økt støy på omkringliggende støyfølsom
bebyggelse eller viktige naturområder skal det gjennomføres støyberegninger og avbøtende tiltak
skal utredes.

454
455

Retningslinjer for etablering av ny støyende virksomhet:
Miljødirektoratets retningslinje T-1442 legges til grunn ved behandling.

456
457
458

1.9.9 Forurensning i form av utslipp til luft, vann eller i grunnen
For planer som åpner for virksomhet er som omfattet av forurensningsforskriftens vedlegg I skal
konsekvenser og avbøtende tiltak utredes.

459
460
461

1.9.10 Forurensning av privat drikkevannsforsyning
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner som omfatter tiltak som medfører nye utslipp i områder med
nærliggende spredt bebyggelse skal private drikkevannskilder kartlegges innenfor influensområde.

462
463

Retningslinje:
Temaveileder fra Folkehelseinstituttet «Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta»

464
465
466

1.9.11 Universell utforming
I alle reguleringsplaner skal det vurderes om det skal tilrettelegges for større grad av universell
utforming enn det som er påkrevd i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift jf bestemmelse 1.6.5.

467
468
469
470
471
472

1.9.12 Byggeskikk og estetikk
Ved utbygging av nye områder med konsentrert bebyggelse skal det i forbindelse med
reguleringsplan fastsettes konkrete føringer for arkitektonisk utforming av tiltak som skal sikre et
godt samspill mellom bebyggelsen. Grad av kontrast som tillates skal beskrives. For områder hvor
estetikk skal vektlegges særskilt skal det utarbeides en 3D-visualisering av tiltaket i forbindelse med
detaljregulering.

473
474
475
476

1.9.13 Alternativ energiforsyning og lavenergibygg
Ved regulering av områder for bebyggelse i sentrums-, nærings- og tjenesteytingsområder hvor det
tillates mer enn 2000 m2-BRA skal alternative løsninger for bruk av fornybar energi og lavt
energiforbruk vurderes.

477
478
479
480

1.9.14 Overvannshåndtering
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det utarbeides en VA-rammeplan som viser
prinsippløsninger for overvannshåndtering. Reguleringsplaner skal identifisere og sikre nødvendige
arealer for overvannshåndtering. Dersom det legges opp til fordrøyning av overvann skal det
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481
482

vurderes og beskrives hvordan løsningen kan gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter i
uteområdene.

483
484
485
486
487
488
489

Retningslinjer for overvannshåndtering:
Overvann bør fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, dvs. gjennom infiltrasjon og fordrøyning i
grunnen og åpne vannveier, eller på annen måte utnyttet som ressurs, slik at vannets naturlige
kretsløp overholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. Flerfunksjonelle løsninger skal
etterstrebes. Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende
våtmarker og naturlige bekker, eller kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre
løsninger velges, bør det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.

490

2 Bebyggelse og anlegg

491

2.1 Boligbebyggelse (B)

492
493
494

Formålet boligbebyggelse omfatter arealer hvor alle former for permanent helårs boligbebyggelse og
bruk til bolig samt tilhørende anlegg er tillatt. Tilhørende anlegg er slikt som fellesarealer, uthus,
garasje, hage, grøntarealer, lekeplasser og møteplasser.

495
496

Nødvendige anlegg for kjøreatkomst, vann, avløp, kraftfremføring internett/telekommunikasjon
tilknyttet boligene tillates også.

497
498
499
500

2.1.1 Plankrav og unntak fra plankrav jf 11-9 nr 1 og 11-10 nr 1
Etablering av ny frittliggende bebyggelse og mindre tiltak i tråd med bestemmelsene kan tillates
gjennom enkeltsaksbehandling (uten reguleringsplan) i boligområder uten plankrav dersom forholdet
til transportnett og annet lovverk er ivaretatt jf § 11-10 nr 1.

501

For områder med plankrav jf 1.2.1 trenges det likevel ikke reguleringsplan for tiltak angitt i Tabell 4.

502

Tabell 4 Tiltak som er unntatt fra plankrav jf § 11-10 nr 1
Område med plankrav

B23 Sandmo

B24 Langmyr
B30 Kirkeveien
B46

Holmenveien
transformasjon

B49 Gjestgiveribrinken
B50 Bjørkåsveien nord

Tiltak som likevel er unntatt plankrav
- Stenging av direkte avkjørsel til E6 og opparbeidelse av privat
atkomstvei.
- Tiltak på eksisterende boligbebyggelse inntil 30 %-BYA, 9 m
byggehøyde.
- Tomteutvidelser opptil maksimalt 1,5 dekar.
- Utbedring av avkjørsel og privat atkomstvei.
- Tiltak på eksisterende bebyggelse inntil 30 %-BYA, 9 m byggehøyde.
- Tomteutvidelser opptil maksimalt 1,5 dekar.
- Bruksendring fra kontor, eller tjenesteyting til boligbebyggelse.
- Stenging av direkte avkjørsel til E6 og opparbeidelse av privat
atkomstvei.
- Tiltak på eksisterende boligbebyggelse inntil 30 %-BYA, 9 m
byggehøyde.
- Tiltak på eksisterende boligbebyggelse inntil 30 %-BYA, 7 m
byggehøyde.
- Tiltak på eksisterende boligbebyggelse inntil 30 % BYA. Mønehøyde
tilsvarende eksisterende bygg.

503
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504

For boligområder angitt i Tabell 5 kreves utarbeidelse av reguleringsplan for angitte tiltak jf §11-9 nr1

505

Tabell 5 Tiltak som utløser plankrav i eksisterende boligområder
Område med plankrav
B30 Kirkeveien
B36 Bjørneveien
B37 Silfarveien
B38 Ulveveien

Tiltak som utløser plankrav
Etablering av ny type boligbygg, med enten flere etasjer over
bakkeplan, eller annen takform, enn allerede eksisterende bygg i
samme område utløser krav om regulering jf 11-9 nr 1.

506
507
508
509
510

Retningslinjer
Nye typer bygg kan endre områdets karakter i vesentlig grad. Byggeskikken i et område berører
mange ut over tiltakshaver. Flere boligområder med konsentrert bebyggelse er uregulert eller
mangler føringer for utforming.

511
512
513

2.1.2 Tillatt utnyttelse i nye boligområder med plankrav
For boligområder med krav om utarbeidelse av reguleringsplan fastsettes utnyttelsen i
reguleringsplan i tråd med angitt minimum og maksimum utnyttelsesgrad i Tabell 6.

514

Tabell 6 Tillatt utnyttelse nye boligområder
Feltnr

B21
B23
B24
B25
B31
B46
B49
B50

Områdenavn
Saarila transformasjon
Sandmo
Langmyr
Haukibrinken
Kirkegårdsv. transf.
Holmenv. transf. (2 pars.)

Gjestgiveribrinken
Bjørkåsveien nord

Utnyttelse
Min 2 per dekar og maks 4 per dekar
Min 0,5 per dekar og maks 1,5 per dekar
Min 0,5 per dekar og maks 1,5 per dekar
Minimum 1 per dekar og maks 3 per dekar
Min 2 per dekar maks 4 per dekar
Min 2 per dekar og maks 4 per dekar
Min 0,5 per dekar og maks 1,5 per dekar
Maks 3 per dekar

515
516
517

2.1.3 Tillatt utnyttelse i uregulerte boligområder
For områder uten plankrav gjelder følgende krav til utnyttelse som angitt i Tabell 7.

518

Tabell 7 Tillatt utnyttelse – boligområder uten reguleringsplan
Feltnr

Områdenavn

B02
B10
B11
B12
B13
B15
B22
B30
B32
B33
B34
B35
B36

Olderfjord strand
Billávuotna
Gáldodievva
Gáldodievva
Jekkirveien
Billefjord utvidelse
Sagveien
Kirkeveien
Idrettsveien
Nordlysveien
Meieriveien
Porsveien
Bjørneveien

Fortetting
tillatt
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei

Utnyttelse,
byggehøyde
25 %-BYA, 9,0
30 % BYA, 9,0
30 % BYA, 9,0
40 % BYA, 9,0
30 % BYA, 9,0
25 % BYA, 7,0
30 %-BYA, 9,0
40 % BYA, 9,0
40 % BYA, 9,0
40 % BYA, 9,0
40 % BYA, 7,0
40 % BYA, 7,0
30 % BYA, 5,5
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B37
B38
B42
B48
B53
B54

Silfarveien
Ulveveien
Slåttebakken
Smed-Johnbrinken
Ildskogveien boligomr.
Østgårdfeltet

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

30 % BYA, 5,5
40 % BYA, 5,5
30 % BYA, 9,0
30 % BYA, 9,0
25 %-BYA, 9,0
25 %-BYA, 9,0

519
520
521
522
523
524

I områder hvor det tillates fortetting som angitt i Tabell 7 tillates opprettelse av ny boligtomt
innenfor området for eksisterende boligområde. I områder hvor det ikke tillates fortetting tillates
ikke opprettelse av ny boligtomt. Med fortetting regnes også utvidelse av antall boliger i eksisterende
boligbygg med én eller flere seksjonerte boliger. Etablering av utleiedel regnes ikke som fortetting.
Utbygging av ubebygd boligtomt regnes her ikke som fortetting.

525

Følgende vilkår må være oppfylt for tillatelse til fortetting eller økt utnyttelse (seksjonering)

526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544

-

Tiltaket kan ikke medføre vesentlig forringelse av nabobebyggelse,
Tiltaket kan ikke utløse behov for utbedring av offentlig vannforsyning og avløphåndtering
eller annen infrastruktur.

2.1.4 Minste uteoppholdsareal (MUA)
I regulerte områder for boligbebyggelse gjelder krav til minste uteoppholdsareal (MUA) som angitt i
reguleringsplan. I uregulerte områder, eller der det ikke er angitt bestemmelser gjelder følgende krav
til MUA:
-

Enebolig: 100 m2-MUA
Tomannsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus: 70 m2-MUA per bolig
Store boligbygg og andre boligbygg med flere enn tre boliger: 50 m2-MUA per bolig

2.1.5 Krav til parkering
I regulerte områder for boligbebyggelse gjelder krav til parkeringsareal som angitt i reguleringsplan. I
uregulerte områder, eller der det ikke er angitt bestemmelser gjelder følgende krav til opparbeidelse
av parkering:
-

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus, kjedehus og andre småhus: minimum 2
biloppstillingsplasser per boenhet der minimum 1 per boenhet ikke er overbygd
Store boligbygg og andre boligbygg med flere enn tre boliger: minimum 1,5
biloppstillingsplasser per bolig, men aldri mindre enn 6, der minimum 0,5 plasser per bolig
ikke er overbygd.

545
546
547
548

2.1.6 Krav til plassering av ny boligbebyggelse jf 11-9 nr 5
Ny boligbebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser der dette er angitt i plankartet, eller
i gjeldende reguleringsplan. Der det ikke er angitt særskilt byggegrense etter plan- og bygningsloven
gjelder byggegrenser etter sektorlover som vegloven mfl.

549
550

For områdene B34 Meieriveien og B35 Porsveien skal nye boliger plasseres med fasaden i angitt
byggegrense.

551

I uregulerte områder skal nye boligbygg plasseres minimum 4 meter fra nabogrense.
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552
553
554
555

2.1.7 Særskilte krav til utforming av boligbebyggelse jf § 11-9 nr 5 og 6
Innenfor hvert område skal nye boliger tilpasse seg eksisterende bebyggelse i området med hensyn
til form og volum. Bygg som skiller seg vesentlig fra omkringliggende boligbebyggelse med hensyn til
form og volum tillates ikke så lenge annet ikke er angitt i reguleringsplan.

556

I områder for ny boligbebyggelse skal krav til utforming angis i reguleringsplan.

557
558

For sekundærbygg knyttet til boliger gjelder følgende bestemmelser så langt annet ikke er angitt i
reguleringsplan:

559
560
561
562
563
564
565

-

Frittliggende garasjer tilknyttet eneboliger skal ikke overstige 70 m2-BRA.
Høyden på sekundærbygg skal ikke overstige tilhørende bolig målt fra gjennomsnittlig ferdig
planert terrengnivå.
Fritittliggende sekundærbygg som overstiger 15 m2-BRA skal tilpasses hovedbygg med
hensyn til materialvalg.
Frittliggende sekundærbygg som overstiger 50 m2-BRA skal tilpasses hovedbygg med hensyn
til materialvalg og takform.

566
567
568

2.1.8 Krav til utforming av utearealer jf § 11-9 nr 5 og 6
I regulerte områder for boligbebyggelse gjelder krav til utforming angitt i reguleringsplan for
området. I uregulerte områder, eller der det ikke er angitt bestemmelser gjelder følgende:

569
570
571
572

Eneboliger:
- Areal mellom offentlig vei og bolig skal opparbeides med hage og/eller gårdsplass.
- I grensen mellom boligtomt og offentlig gangvei eller friområde skal det etableres gjerde
og/eller beplantes hekk.

573
574
575
576
577

Tomannsboliger og andre småhus:
- Areal mellom offentlig vei og bolig skal opparbeides med hage og/eller gårdsplass.
- I grensen mellom boligtomt og offentlig gangvei eller friområde skal det etableres gjerde
og/eller beplantes hekk.
- Hver bolig skal ha minimum 30 m2 eksklusivt uteoppholdsareal.

578
579
580
581
582
583

Store boligbygg:
- Hele den ubebygde boligtomten skal opparbeides med hage og gårdsplass.
- I grensen mellom boligtomt og offentlig gangvei eller friområde skal det etableres gjerde
og/eller beplantes hekk.
- Hver bolig skal ha minimum 15 m2 eksklusivt uteoppholdsareal.
- Felles uteoppholdsareal skal gis universell utforming.

584
585

Retningslinjer for krav til utforming av boliger
Bestemmelse 1.7.2 Krav om gode visuelle kvalitet gjelder også all boligbebyggelse.

586
587
588

2.1.9 Krav til grønnstruktur, lekeplasser og fellesarealer mv jf § 11-9 nr 5
Felles grønnstruktur, lekeplasser og andre fellesarealer skal gis universell utforming og plasseres slik
at områdene er tilgjengelighet for alle medeiere.

589
590

2.1.10 Særskilte krav ved regulering av nye boligområder jf § 11-9 nr 8
Ved regulering av nye boligområder skal forhold nevnt i Tabell 8 vurderes.
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Tabell 8 Forhold som skal vurderes ved regulering av nye boligområder
Feltnr Områdenavn
B21
Saarila
transformasjon
B23
Sandmo

Forhold som skal vurderes i reguleringsplan
- Hensynet til eksisterende boliger

B24

Langmyr

- Utbedre avkjørsel E6
- Sikre egen atkomst til landbruksareal på gnr 16 bnr 9.

B25

Haukibrinken

- Landskapshensyn og bevaring av vegetasjon mot brinken, herunder
eierskap av areal mellom boliger og brinken
- Byggetrinn og krav til byggeskikk
- Byggetrinn og eventuell privat eller kommunal atkomstvei
- Sikker byggegrunn

B31

Kirkegårdsveien
transformasjon
Holmenveien
transformasjon

- Hensynet til eksisterende boliger

B46

- Byggetrinn og krav til byggeskikk
- Byggetrinn og eventuell privat eller kommunal atkomstvei
- Behov for ytterligere G/S-vei langs E6 ved B29 Smørstadbrinken

- Hensynet til eksisterende boliger
- Felles uteoppholdsarealer

B49

Gjestgiveribrinken - Sikker byggegrunn
- Hensyn til krigsminner
- Landskapshensyn og bevaring av vegetasjon mot brinken, herunder
eierskap av areal mellom boliger og brinken
- Utbedring av snarvei til Bakkelyveien
- Etablering av ny snarvei til Holmenveien
- Byggetrinn og eventuell omklassifisering til kommunal atkomstvei

B50

Bjørkåsveien nord

- Omklassifisering til Kv Bjørkåsveien med felles avkjørsel til B50.
- Fellesareal for eksisterende og nye boliger

592
593

2.2 Fritidsbebyggelse (FB)

594
595

Formålet fritidsbebyggelse omfatter frittliggende fritidsboliger med tilhørende sekundærbygg som
garasje, uthus, anneks, naust og bryggeanlegg.

596
597
598

Med anneks menes bygning som tilhører hovedbygget både i funksjon og avstand. Anneks skal ikke
fungere som selvstendig hytteenhet, men kan legge til rette for ekstra sengeplasser. Med uthus
menes bod, lysthus, grillstue og lignende.

599
600

Innenfor områder for fritidsbebyggelse kan det tillates opparbeidet felles uteoppholdsareal og
friområder i tråd med reguleringsplan for området.

601
602

2.2.1 Plankrav og unntak fra plankrav jf § 11-9 nr 1 og 11-10 nr 1
For områder for fritidsbebyggelse gjelder krav om reguleringsplan jf § 11-9 nr 1.

603
604

Tiltak på eksisterende fritidsbebyggelse er likevel unntatt plankrav så lenge tiltakene er i tråd med
bestemmelser for området angitt for området jf § 11-10 nr 1.
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605
606
607

Retningslinjer:
Tiltak i hyttefelt hvor det er behov for felles løsninger krever medvirkning for å sikre aksepterte
løsninger.

608
609

2.2.2 Krav til utbyggingsvolum og utforming jf 11-9 nr 5 og 6
Bestemmelsene om utbyggingsvolum mv gjelder så lenge annet ikke er angitt i reguleringsplan.

610
611
612
613
614
615
616

-

Kun frittliggende fritidsboliger uten flere seksjoner tillates.
Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av eiendom til fritidsbolig 1000 m2.
Maksimalt antall nye fritidsboliger som kan tillates innenfor områdene er angitt i Tabell 9. For
områder med tillatt nye enheter er totalt antall tillatte fritidsboliger angitt i parentes.
Maksimal tomteutnyttelse, mønehøyde og gesimshøyde for fritidsbebyggelse er angitt i
Tabell 9.

Tabell 9 Tillatt utnyttelse fritidsbebyggelse
Feltnr
FB1
FB2
FB3
FB4
FB5
FB6
FB7
FB8

Områdenavn
Bringnes nord
Bringnes sør
Åsheim
Luostejohka
Luostejohka utvidelse
Gaggavann
Gaggavann vest
Časkil

Nye enh
10 (16)
20 (23)
30 (37)
0
30 (30)
0
0
10 (14)

Utnyttelse, byggehøyde
130 m2-BYA, 5,5/4,0 m
150 m2-BYA, 6,0/4,5 m
150 m2-BYA, 6,0/4,5 m
150 m2-BYA, 6,0/4,5 m
150 m2-BYA, 6,0/4,5 m
130 m2-BYA, 5,5/4,0 m
130 m2-BYA, 5,5/4,0 m
130 m2-BYA, 5,5/4,0 m

Utformingskrav
Strandsone
Strandsone
Skogsområde
Skogsområde
Skogsområde
Skogsområde
Skogsområde
Strandsone

617

*Tomteutnyttelse er angitt med maks størrelse hovedbygg i m2-BRA - maks samlet tomteutnyttelse i m2-BRA

618
619
620
621

2.2.3 Krav til utforming av fritidsbebyggelse jf 11-9 nr 6 og 11-10 nr 2
For regulerte områder for fritidsbebyggelse gjelder krav til utforming som angitt i reguleringsplan.
For uregulerte områder, eller der det ikke er angitt krav til utforming i reguleringsplan gjelder
følgende krav til utforming:

622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

a) Sekundærbygg tilknyttet fritidsboligen skal plasseres i tilknytning til hovedbygget slik at
byggene fremstår i fellesskap.
b) Sekundærbygg som er større enn 15 m2-BRA skal tilpasses hovedbygning i form, materialvalg
og farge
c) For fritidsbebyggelse i skogområder som angitt i Tabell 9 gjelder følgende krav:
- Fargene hvit, oransje, gul, grønn, blå, fiolett eller nyanser av disse tillates ikke på fasade,
med unntak av bygningsdetaljer.
- Tak skal utformes med sort matt tak, torv, eller skifer/stein.
- Fyllinger eller utgravinger mer enn 1,0 meter høyde tillates ikke. Utsprengning av fjell
tillates ikke.
- Utendørs arealer rundt bebyggelsen skal fremstå mest mulig urørt. Mindre terrenginngrep
kan tillates mellom byggene på tomta. Opparbeidelse av hage, eller annen beplantning av
«ikke stedegen vegetasjon» tillates ikke der annet ikke er angitt i reguleringsplan.
- Inngjerding av tomt tillates ikke der annet ikke er angitt i reguleringsplan
d) For fritidsbebyggelse i fjellområder som angitt i Tabell 9 gjelder følgende krav:
- Det tillates maksimalt tre bygg per tomt inklusive ikke søknadspliktige bygg. Sekundærbygg
skal ikke overstige 20 m2-BRA.
- Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 meter.
- Tak på hovedbygning skal utformes som saltak med maksimal takvinkel 30°.
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641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654

e)
-

Fargene hvit, oransje, gul, grønn, blå, fiolett eller nyanser av disse tillates ikke på fasade,
med unntak av bygningsdetaljer.
Tak skal utformes med sort matt tak, torv, eller skifer/stein.
Fyllinger eller utgravinger mer enn 0,5 meter høyde tillates ikke. Utsprengning av fjell
tillates ikke.
Utendørs arealer skal fremstå mest mulig urørt. Opparbeidelse av hage, eller annen
beplantning av «ikke stedegen vegetasjon» tillates ikke.
Inngjerding av tomt eller andre stengsler tillates ikke.
For fritidsboliger i strandområder som angitt i Tabell 9 gjelder følgende krav:
Tak skal utformes med sort matt tak, torv, eller skifer/stein. Røde eller grønne tak kan
tillates dersom dette er benyttet på eksisterende bebyggelse i området.
Fyllinger eller utgravinger mer enn 1,0 meter høyde tillates ikke. Utsprengning av fjell
tillates ikke.
Forbud mot inngjerding av byggetomt innenfor 100-meters beltet langs sjø og vassdrag

655
656
657
658
659
660
661
662
663

Retningslinjer for maksimal størrelse på bygg, tomteutnyttelse og utforming:
Kommuneplanen erstatter ikke bestemmelsene i eldre reguleringsplaner, men utfyller disse der det
mangler bestemmelser. Eldre reguleringsplaner med avvikende bestemmelser må derfor oppdateres i
tråd med kommuneplanens bestemmelse for at disse bestemmelsene skal være gyldig for området.
For områder hvor det utarbeides ny reguleringsplan, eller hvor det gjennomføres en planendring
(«planoppdatering») jf pbl § 12-14 vil bestemmelsene i kommuneplanen være retningsgivende for ny
reguleringsplan. Bestemmelsene vil også være retningsgivende ved behandling av
dispensasjonssøknader i områder hvor det allerede er tillatt større utnyttelse enn den eldre
reguleringsplanen tillater.

664
665

For områder uten reguleringsplan gjelder bestemmelsene for eksisterende bebyggelse, inntil ny
reguleringsplan vedtas.

666

2.3 Sentrumsformål (SF)

667
668
669

Sentrumsformålet omfatter kjøpesenter, forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor,
hotell/overnatting og bevertning, samt nødvendig samferdsel og teknisk infrastruktur, samt
grøntareal tilknyttet bebyggelsen.

670

Følgende tiltak kan tillates uten krav om regulering jf 11-10 nr 1 og 11-9 nr 1:

671
672
673
674
675
676
677
678

-

Bruksendring av eksisterende bygg til sentrumsformål og andre tiltak på bygg som ikke
innebærer utvendige arbeider. Bruksendring til boligbebyggelse utløser alltid plankrav.
Fornying av fasader
Mindre utvendige tiltak som ikke endrer trafikkløsninger i sentrum

Retningslinjer
Ny boligbebyggelse i sentrum innebærer en rekke hensyn som krever detaljert planavklaring som
bokvalitet, parkering, offentlig/felles/privat areal mv. Gjeldende reguleringsplan for sentrum er
gammel og må fornyes for å oppnå gode arealføringer.
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679

2.4 Offentlig eller privat tjenesteyting (T)

680
681

Områder for tjenesteyting omfatter kultur- og forskningsbygninger, helsebygninger og
beredskapsbygninger.

682
683

Områder angitt i Tabell 10 er unntatt plankrav for bebyggelse inntil angitt maksimalt
utbyggingsvolum i tabellen jf 11-10 nr 1.

684

Tabell 10 Områder unntatt fra plankrav - tjenesteyting
Feltnr
T1
T3
T15
T16
T17
T18

Områdenavn
Kistrand kirke
Billefjord kapell
Skoganvarre kapell
Kvensk institutt
Børselv kirke
Flyplassveien

Utnyttelse, mønehøyde
2000 m2-BRA, 12,0 m
800 m2-BRA, 9,0 m
800 m2-BRA, 9,0 m
40 %-BYA, 9,0 m
2000 m2-BRA, 12,0 m
500 m2-BRA, 9,0 m

685
686
687
688
689
690
691
692

Innenfor følgende områder skal bebyggelse være offentlig jf 11-10 nr 3:
-

T2 Billefjord oppvekstsenter
T5 Lakselv helsetun
T8 Lakselv barnehage
T9 Lakselv ungdomskole
T10 Lakselv skole og kultursal
T11 Lakselv VGS

693

2.5 Fritids- og turistformål (FTU)

694
695

Innenfor områder for fritids- og turisme kan det tillates overnatting, hotell, camping, bevertning,
reiselivsvirksomheter og andre tiltak for fritids- og turisme.

696

Følgende områder er unntatt plankrav jf 11-10 nr 1:

697
698
699
700
701

-

FTU1 Olderfjord camping
FTU2 Falas camping
FTU8 Bergbukt camping
FTU11 Skoganvarre camping
FTU12 Børselv camping

702
703

Unntaket fra plankravet gjelder videreføring av etabelert campingplass, med maksimal tillatt
utnyttelse på 15 %-BYA, og maksimal byggehøyde 7,0 m.

704

2.6 Råstoffutvinning (RU)

705
706
707
708

Områder for råstoffutvinning tillates uttak av mineralske løsmasser (leire, silt, sand, grus, stein,
blokk) og uttak fast fjell (pukk) for produksjon av byggeråstoff. Det kan tillates etablert asfaltverk,
knuseanlegg for stein, massedeponi, kontorlokaler tilknyttet produksjon, lagerbygg tilknyttet
produksjon.

709

Følgende tiltak utløser plankrav jf 11-9 nr 1:
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710
711
712
713
714
715
716
717
718
719

-

Asfaltverk (med unntak av midlertidig asfaltverk)
Knuseanlegg for stein
Deponering/lagring av rene masser over 500 m3
Deponering/lagring av ikke rene masser
Lagerbygg over 100 m2-BRA
Tillatelse til årlig masseuttak over 500 m3
Tillatelse til samlet uttak over 10 000 m3

Følgende tiltak er unntatt plankrav jf 11-10 nr 1:
-

Videre uttak iht gitte tillatelser etter mineralloven og grunneier
Opprydding, planering ved avslutning og tilbakeføring iht driftsplan

720
721
722

Retningslinjer
Plankrav skal sikre at større masseuttak og anleggsdrift skjer på en forsvarlig måte innenfor
akseptable rammer.

723

2.7 Næringsbebyggelse (NÆ)

724
725
726

Næringsformål omfatter industri- håndverks- og lagervirksomhet. Arealkrevende
forretningsvirksomhet og engroshandel inngår ikke, men kan tillates der dette er i tråd med
reguleringsplan. Annen type forretning, handel og tjenesteyting tillates ikke.

727

Følgende tiltak utløser krav om regulering jf 11-9 nr 1:

728
729
730

-

Tiltak for etablering av nye virksomheter som omfattes av forurensningsforskriftens vedlegg
I.
Tillatelse til støyende virksomhet.

731
732
733

For områder for næringsbebyggelse gjelder krav om regulering jf 11-9 nr 1. For områder angitt i
Tabell 11 kan det likevel tillates tiltak på eksisterende virksomheter uten reguleringsplan jf 11-10 nr 1
innenfor maksimal utnyttelse som angitt i tabellen.

734

Tabell 11 Næringsområder uten plankrav
Feltnr
NÆ1

Områdenavn
Olderfjord hotell

NÆ3

Olderfjordelva bru

NÆ6
NÆ7
NÆ9
NÆ10

Hamnbukt
Sagveien
Skoganvarreveien
Ildskogveien

Type bebyggelse
Hotell- og restaurantbygning,
kontor- og forretning
Hotell- og restaurantbygning,
kontor- og forretning
Industri- og lagerbygning
Lager, verksted
Lager, verksted, forretning
Lager, verksted, forretning

735
736
737

Retningslinjer for næringsbebyggelse
Forurensende eller sjenerende tiltak hvor konsekvenser må synliggjøres
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738

2.8 Idrettsanlegg (IDR)

739
740

Formålet omfatter større anlegg som skianlegg, idrettsstadion, nærmiljøanlegg, golfbaner,
skytebaner, motorcrossanlegg og lignende.

741
742
743

For områder for idrettsanlegg gjelder krav om regulering jf 11-9 nr 1. For områder angitt i Tabell
12Tabell 11 kan det likevel tillates tiltak på eksisterende virksomheter uten reguleringsplan jf 11-10
nr 1 innenfor maksimal utnyttelse som angitt i tabellen.

744

Tabell 12 Områder unntatt plankrav - idrettsanlegg
Feltnr
IDR1
IDR2
IDR3
IDR4
IDR6
IDR7
IDR8
IDR10
IDR11

Områdenavn
Olderfjord idrettsanlegg
Klubben skytebane
Billefjord idrettsanlegg
Igeldas skianlegg
Lakselv idrettsanlegg
Lakselv idrettshall
Lakselv travbane
Gairasmoen skytebane
Børselv idrettsanlegg

Type bebyggelse
Fotballanlegg
Skytebane
Fotballanlegg
Skistadion
Fotballanlegg
Idrettshall
Travbane
Annen idrettsbygning
Annen idrettsbygning

Utnyttelse, byggehøyde
500 m2-BRA, 7,0 m
300 m2-BRA, 7,0 m
300 m2-BRA, 7,0 m
300 m2-BRA, 7,0 m
2000 m2-BRA, 9,0m
8000 m2-BYA, 12,0 m
300 m2-BRA, 7,0 m
300 m2-BRA, 7,0 m
500 m2-BRA, 7,0 m

745

2.9 Uteoppholdsareal (UTE)

746
747

Formålet omfatter opparbeidelse av felles utomhus oppholdsarealer med uthus, lekeplass,
grillplasser, benker mv. tilknyttet nærliggende boliger.

748
749

Felles uthus og anlegg tilknyttet boliger kan tillates i tråd med reguleringsplan. Innenfor uregulerte
områder eller der annet ikke er oppgitt i reguleringsplan tillates ikke ny bebyggelse.

750

2.10 Grav- og urnelunder (GU)

751

Grav og urnelunder omfatter områder for kirkegårder og offentlige gravplasser og minnelunder.

752

Områdene for grav og urnelund skal være offentlig formål jf § 11-10 nr 5.

753
754
755

Retningslinjer for grav- og urnelunder:
Områder for grav- og urnelunder omfatter Lakselv gravlund, Øvre Smørstad gravlund, Billefjord
gravlund, Kistrand gravlund og Børselv gravlund

756

2.11 Områder med kombinert bebyggelse (KBA)

757
758

Formålet kombinert bebyggelse omfatter områder for flere enn ett hovedformål tjenesteyting, bolig,
forretning mv.

759
760
761

For områder for kombinert bebyggelse gjelder krav om regulering jf 11-9 nr 1. For områder angitt
iTabell 11Feil! Fant ikke referansekilden. Tabell 13 kan det likevel tillates tiltak på eksisterende
virksomheter uten reguleringsplan jf 11-10 nr 1 innenfor maksimal utnyttelse som angitt i tabellen.
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762

Tabell 13 Områder og tiltak som er unntatt plankrav - kombinert bebyggelse
Feltnr
KBA1
KBA2
KBA4

Områdenavn
Idrettsveien
Kirkeveien
Banak leir

KBA5
KBA6
KBA7

Billefjord1
Billefjord2
Billefjord skole

KBA8

Billefjord havn

KBA9

Russenes havn

KBA10
Børselv skole
KBA11

Børselv

KBA12

Lakselv golf

Tiltak
Tjenesteyting
Tjenesteyting
Tiltak på eksisterende
næringsvirksomhet
Forretning, tjenesteyting
Tjenesteyting
Mindre tiltak på eksisterende bygg
som ikke hindrer bruksendring eller
seksjonering av bygg. Bruksendring
utløser plankrav.
Tiltak på eksisterende
næringsvirksomhet
Tiltak på eksisterende
næringsvirksomhet
Mindre tiltak på eksisterende bygg
som ikke hindrer bruksendring eller
seksjonering av bygg. Bruksendring
utløser plankrav.
Tiltak på eksisterende
forretningsvirksomhet
Etablering av golfbane i tråd med
opprinnelig reguleringsplan.

Utnyttelse, byggehøyde
150 %-BRA, 9,0 m
150 %-BRA, 9,0 m
30 %-BYA, 7,0 m
500 m2-BRA, 9,0 m
30 %-BYA, 7,0 m

4000 m2-BRA, 9,0 m
3000 m2-BRA, 9,0 m

30 %-BYA, 7,0 m
500 BYA, 7,0 m

763
764
765
766
767
768

Retningslinjer for reguleringsplankrav:
For større tiltak som omfattende ombygginger, store nybygg, vesentlige bruksendringer innenfor
områdene med etablert bebyggelse kreves reguleringsplan. Kommunen avgjør hva som regnes som
større tiltak. For bruksendring av deler av bygningsmasse som f.eks. del av skolebygg vil utløse krav
om reguleringsplan.

769

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

770

3.1 Vei (V)

771
772
773
774
775

Offentlig veier og avkjørsel fra offentlig vei skal utformes i henhold til Statens vegvesens gjeldende
vegnormaler jf § 11-9 nr 3. Ved eventuell fastsettelse av kommunale veinormer vil disse gjelde foran
Statens vegvesens normaler ved utforming av kommunale veier. Eventuelle unntak fra vegnormalene
kan tillates med bakgrunn i godkjent reguleringsplan. Det skal settes av tilstrekkelig areal til
snølagring jf bestemmelse 1.4.6.

776

Ved anleggelse av nye private veier og avkjørsler gjelder følgende krav jf 11-9 nr 3:

777
778
779

-

For ny privat vei til 2-4 boliger skal veibredden være minimum 3 meter.
For ny privat vei til 5-10 boliger skal veibredden være minimum 4,5 meter.
For ny privat vei til mer enn 10 boliger gjelder krav tilsvarende som for offentlig vei.
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780
781
782

Retningslinjer for private veier
Private veier som er åpen for alminnelig ferdsel skal utformes med tilfredsstillende fremkommelighet
og sikkerhet jf vegloven.

783

3.2 Lufthavn (LHA)

784

Området omfatter lufthavn med tilhørende anlegg.

785
786

Innenfor uregulerte områder eller der annet ikke er oppgitt i reguleringsplan tillates ikke vesentlig
utvidelse av etablert bebyggelse jf 11-9 nr 1 og 11-10 nr 1.

787

3.3 Havn (H)

788
789

Havneformålet omfatter brygge- og kaianlegg, lagerbygg og andre bygg og anlegg nødvendige for
havneformålet.

790

Tabell 14 Områder for havneformål

791

Område Områdenavn
Havneformål
H1
Hamnbukt havn
Flerbrukshavn: cruise-, fiske-, småbåt-, logistikk- og transporthavn
H2
Kistrand havn
Fiske- og småbåthavn
H3
Holmfjord havn
Fiske- og småbåthavn
H4
Tjeldgrunn havn
Logistikkhavn
H5
Veines havn
Logistikkhavn
Følgende tiltak krever utarbeidelse av reguleringsplan jf 11-9 nr 1:

792
793
794

-

Etablering av ny type havneformål jf Tabell 14
Nye kaianlegg, moloer og større utfyllinger for opparbeidelse av landareal, samt større
utvidelser av kaier, moloer og utfyllinger.

795
796

Mindre utvidelser av eksisterende kaianlegg og utfyllinger, samt utlegging av flytebrygger kan tillates
uten reguleringsplan jf § 11-10 nr 1.

797

Havneformål H1 Hamnbukt havn skal være offentlig jf § 11-10 nr 3.

798
799
800

Retningslinjer for havneformål:
Tiltak i sjø krever tillatelse også etter havne- og farvannsloven og normalt også forurensningsloven.
Det vil måtte dokumenteres sikker byggegrunn.

801

3.4 Småbåthavn SH

802

3.5 Parkering (P)

803

Områder avsatt til parkering omfatter utfartsparkeringer.

804

Områder for parkering skal være offentlig formål jf 11-10 nr 3.
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805

4 Grønnstruktur

806
807
808
809
810
811
812

Retningslinjer grønnstruktur:
“Med grønnstruktur menes et sammenhengende, eller tilnærmet sammenhengende,
vegetasjonspreget område som ligger innenfor eller i tilknytning til en by eller et tettsted. Formålet
gjør det mulig for kommunen å avgrense hovedstrukturen i grøntdrag og naturområder,
gjennomgående turdrag og parker og større friområder, lekeområder og naturområder innen
byggesonen. Grønnstrukturen vil binde de grønne områdene innenfor byggesonen sammen med
friluftsområder utenfor. Friluftsområder vil inngå i LNF-områder i kommuneplanen.”

813

Jordloven gjelder ikke for områder avsatt til grønnstruktur.

814

4.1 Blå/grønnstruktur (BG)

815
816
817

Før nye tiltak for tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon tillates skal det utarbeides en
grønnstrukturplan for det aktuelle grønstrukturområde. Grønnstrukturplanen skal godkjennes av
kommunen som plan- og bygningsmyndighet jf § 11-9 nr 8.

818

Viktige hensyn i områder for grønnstruktur jf 11-9 nr 6:

819
820
821
822
823
824
825
826
827
828

-

-

Langs sjø og vassdrag gjelder følgende:
o Kantsonevegetasjonen mot vassdrag skal opprettholdes.
o Allmennheten skal sikres tilgang til strandsonen.
o Byggeforbudsgrense som angitt i plankartet jf bestemmelse 1.6.1 gjelder ikke for
opparbeidelse av stier, gapahuker, grillplasser og andre mindre inngrep for fremme
friluftsliv og som er åpen for allmennheten og som er i tråd med kommunens plan
for grønnstruktur.
I skogkledde skrenter skal vegetasjon bevares for landskapshensyn.
I tettbygde områder skal naturpreget søkes bevart som miljøkvalitet og høy vegetasjon som
klimavern.

829
830
831
832

Retningslinjer blå/grønnstruktur:
Områder for blå/grønnstruktur omfatter grøntområde i ulike størrelse og opparbeidelse. Naturverdier
i området skal søkes bevart. Etablering av stengsler og hinder for allmenn bruk av utmarksområder
tillates ikke.

833

Større tiltak for tilrettelegging for friluftsliv krever utarbeidelse av reguleringsplan.

834

4.2 Friområde (FRI)

835

Friområder skal være offentlige formål og skal sikres tilgjengelighet jf § 11-10 nr 3.

836
837
838

Friområder skal planlegges for samhandling mellom forskjellige alders- og brukergrupper. Det skal for
hele eller deler av arealene sikres universell utforming. Ved utforming skal det tas særlig hensyn til
type friområde jf Tabell 15 jf 11-9 nr 6.

839

Tabell 15 Friområder
Feltnr
FRI1
FRI2

Områdenavn
Smørstadbrinken
Fritidsparken

Type friområde
Lekepark
Lekepark
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FRI3
FRI4
FRI5
FRI6

Meieriparken
Brennelvneset
Handelsbukt
Skoganvarre strand

Lekepark
Festivalområde
Strandcamp
Strandområde

840
841

4.3 Park (PA)

842

Parkområdet skal være offentlige formål og skal sikres tilgjengelighet jf § 11-10 nr 3.

843

5 Forsvaret

844

5.1 Skyte- og øvingsfeltet (FS)

845

Området FS1 Halkavarre skyte- og øvingsfelt tillates benyttet til militært skyte- og øvingsfelt.

846
847

Etablering av nødvendige tekniske installasjoner, bruk og vedlikehold av eksisterende anlegg og
infrastruktur tillates.

848
849

Innenfor angitt formål tillates ikke andre tiltak etter plan- og bygningsloven uten samtykke fra
Forsvaret.

850

5.2 Forlegning/Leir (FF)

851
852
853

Områdene FF1 Porsangmoen og FF2 Banak er militære forlegnings- og leirområder. Innenfor områder
tillates bebyggelse, anlegg, veger og andre trafikkarealer i tråd med Forsvarets behov, samt den
aktivitet som følger av Forsvarets behov jf. § 11-10 nr.1 og nr.5.

854
855

Innenfor områdene kan Forsvaret i medhold av § 20-7 selv fatte vedtak om virksomhet, bygg og
anlegg i området jf 11-10 nr 5.

856
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857

6 Landbruk-, natur- og friluftsliv, samt reindrift

858

6.1 LNFR med gårdstilknyttet næringsvirksomhet

859
860
861
862

6.1.1 Tillatt landbruksbebyggelse jf §11-11 nr 1
Oppføring av bygg eller iverksettelse av anlegg eller andre tiltak som er nødvendige for drift av
næringsmessig landbruk, det vil si jordbruk, skogbruk og reindrift, herunder gårdstilknyttet
næringsvirksomhet tillates.

863
864

Tiltak knyttet til gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag kan tillates
innenfor LNFR.

865
866
867

Retningslinjer for tillatt bruk - landbruksbebyggelse:
Ved vurdering om tiltaket er i tråd med formålet skal vurderingskriterier angitt i veileder «Garden
som ressurs» utgitt av KMD og LMD.

868
869
870

6.1.2 Tillatt reindriftsanlegg og -bebyggelse jf §11-11 nr 1
Tiltak innenfor reindriften som samle-, skille- og merkeanlegg, gjeterhytter og feltslakteanlegg tillates
i tråd med gjeldende distriktsplan som er oversendt til kommunen jf reindriftslovens § 62.

871
872

Generelle regler for plassering av spredt bebyggelse gjelder også så langt de passer for gjeterhytter
og bygg for nødvendig husvære jf reindriftslovens § 21.

873
874

Retningslinjer for reindriftsanlegg og -bebyggelse
Tiltak skal være godkjent etter reindriftsloven før det kan gis byggetillatelse.

875
876
877
878

6.1.3 Eksisterende boligbebyggelse innenfor LNFR jf 11-11 nr 2 og § 11-9 nr 5 og 6
For lovlig oppført boligbebyggelse innenfor områder for LNFR uten tillatt spredt bebyggelse tillates
tiltak i tråd med bestemmelser som for eksisterende spredt boligbebyggelse angitt i Feil! Fant ikke
referansekilden.. Maksimal utnyttelse skal ikke overstige 25 %-BYA og mønehøyde 9,0 m.

879
880
881

6.1.4 Eksisterende fritidsbebyggelse innenfor LNFR jf 11-11 nr 2 og § 11-9 nr 5 og 6
For lovlig oppført fritidsbebyggelse innenfor LNFR-områder tillates ikke tilbygg, påbygg, eller
bruksendring. Vedlikehold og utbedringer av fasade mv tillates.

882
883

Ved ev. brann i fritidsbolig kan det tillates gjenoppbygging av tilsvarende fritidsbolig som lovlig
oppført.

884
885
886
887

Retningslinjer for eksisterende fritidsbebyggelse innenfor LNFR
Ved søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterende fritidsboliger innenfor LNFR vil bestemmelsene
for spredt fritidsbebyggelse anvendes mht. vurdering av maksimal tomteutnyttelse, byggehøyder,
utforming mv. der disse vurderes som relevante.

888
889
890
891
892

Kommunen vil ved søknad om dispensasjon søke «like vilkår for lik fritidsbebyggelse» og vil med dette
kunne tillate tiltak i tråd med retningslinjene så lenge det finnes hjemmel for dispensasjon.
Kommunen vil være streng ved vurdering av dispensasjon for tiltak som medfører større
inngrep/bebyggelse enn det kommunen har gitt tillatelse til for tilsvarende fritidsbebyggelse. Ved
vurdering av dispensasjon vurderes tilsvarende bebyggelse ut ifra en rekke forhold som:

893

-

Sikkerhet mht. naturfare – ras og skred, flom

Side 30

182

Planbestemmelser – Kommuneplanens arealdel – Porsanger kommune,
Forslag til 2. gangs behandling etter offentlig ettersyn – 28.4.2022
894
895
896
897
898

-

Trafikksikkerhet - avkjørselsforhold
Landskapsforhold – åpent landskap, landskapsinngrep, silhuettvirkning
Omkringliggende bebyggelse og naboforhold – utsikt, estetikk, tilgjengelighet mv
Andre inngrep i området – grad av urørthet
Atkomstforhold – etablert kjørevei eller ikke

899
900

I områder med landbruks-, natur- og friluftslivsverdier forutsettes videre at tiltaket i seg selv ikke
medfører ny, eller økt konflikt av betydning.

901
902
903
904
905

6.1.5 Eksisterende næringsbebyggelse innenfor LNFR jf § 11-11 nr 2 og § 11-9 nr 5 og 6
For lovlig oppført næringsbebyggelse innenfor LNFR-områder kan det tillates mindre vesentlige
tilbygg, påbygg mv jf § 11-10 nr 1. Tillatelse forutsetter at hensynet til LNFR-formålet ikke
tilsidesettes. Ved ev brann i næringsbebyggelse kan det tillates gjenoppbygging av tilsvarende
næringsbygning som lovlig oppført.

906
907
908
909
910
911
912
913

6.1.6 Skogs- og utmarkskoier og gammer LNFR jf 11-11 nr 2 og 11-9 nr 5 og 6
Skogs- og utmarkskoier tillates ikke utvidet. Restaurering eller gjenoppbygging etter skade tillates så
lenge bygget ikke utvides. Ved gjenoppbygging kan kommunen tillate flytting av bygg inntil 200
meter dersom ny plassering vurderes bedre egnet. Flytting av bygg forutsetter at det tas nødvendig
hensyn til landbruk, natur og friluftsliv, samt reindrift og at bygget ikke flyttes nærmere vassdrag
med årssikker vannføring enn gjeldende bygg. Skogs- og utmarkskoier skal utformes med sort matt
tak eller torvtak. Størrelse på lysåpning skal ikke overstige 0,5 m2 og samlet 1,0 m2. Maksimal
byggehøyde skal ved restaurering/gjenoppbygging ikke overstige 3,5 meter.

914
915
916

Gammer tillates ikke utvidet. Restaurering eller gjenoppbygging etter skade tillates så lenge bygget
ikke utvides. Gammer skal utformes tradisjonelt i tråd med reglene nedfelt i jordsalgsbestemmelsene
§ 17 som var gitt i medhold av jordsalgsloven av 1965.

917

6.2 Spredt bebyggelse (LS)

918
919
920
921

6.2.1 Tillatelse til spredt bebyggelse og reguleringsplankrav jf § 11-11 nr 2.
Spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen bebyggelse i tråd med bestemmelsene under
kan tillates gjennom behandling av enkeltvise søknader eller reguleringsplan. Følgende tiltak utløser
krav om regulering i tillegg til reguleringskrav angitt i 1.2.2.

922

Tabell 16 Tiltak som utløser krav om regulering innenfor spredt bebyggelse (LS)
Tiltak som utløser plankrav
Fradeling av flere fritids- eller boligtomter fra samme
grunneiendom enn angitt andel av totalt nye enheter som
tillates i området:
1-3 tillatt totalt = 1 pr eiendom
4-6 tillatt totalt = 2 pr eiendom
7-9 tillatt totalt = 3 pr eiendom
10+ tillatt totalt = 4 pr eiendom
Fradeling av byggetomt større enn 5 dekar, eller flere
tilgrensende tomter som til sammen er større enn 5 dekar.
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Nye boliger, fritidsboliger eller næringsbygg som ikke
plasseres iht. angitte krav til plassering av spredt
bebyggelse

Bestemmelsen skal hindre at viktige
hensyn ikke blir tilsidesatt uten et
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag og
medvirkning.

923
924
925
926

6.2.2 Omfang av ny bolig- fritids- og næringsbebyggelse innenfor LS jf 11-9 nr 5
Antall nye enheter boliger, fritidsboliger og næringsbygg, samt tillatt utbyggingsvolum for
fritidsbebyggelse innenfor områdene for spredt bebyggelse (LS) er angitt i Tabell 17.

927

Tabell 17 Tillatt utnyttelse ny spredt bebyggelse – bolig- fritids- og næringsbebyggelse
Feltnr

Sted
B

LS01
LS02
LS03
LS04

LS05
LS06
LS07

LS08
LS10
LS11
LS12
LS13
LS14
LS15
LS20
LS21
LS22
LS23
LS24
LS25
LS26
LS27

Ant nye enheter (totalt)
F
N

Tillatt utnyttelse,
byggehøyde (fritidsbeb.)

Tidl. Olderfjord skolekrets
Ytre Nordmannset
0
2 (6)
0 (1)
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
naustområde
3 (4)
Indre Nordmannset
0 (2)
3 (14)
0
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
naustområde (2 parseller)
13 (16)
Seljenes
0 (2)
5 (14)
0
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
naustområde
9 (16)
Smørfjord
0 (40)
10 (28)
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
naustområde 1
5(10)
naust og fiskehjell
20 % BYA
naustområde 2
5 (6)
naustområde 3
14 (15)
Bringnes
1 (8)
4 (7)
1 (2)
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Russenes
1 (14)
6 (19)
1 (1)
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Olderfjord (3 parseller)
0 (31)
0 (50)
0 (2)
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
hytteområde 1
0
4
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
hytteområde 2
0
4
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
hytteområde 3
0
2
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Kistrand
2 (39)
20 (33)
1 (3)
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Billefjord skolekrets (Ytre Billefjord, Indre Billefjord, Valdak-Igeldas, Stabbursnes)
Ytre Billefjord
0 (15)
5 (14)
1 (4)
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Indre Billefjord (2 parseller)
15 (84)
0 (28)
0 (1)
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
naustområde
10 (10)
Kolvik
2 (23)
0 (19)
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
naustområde
2 (6)
Gåradak og Anopset
2 (30)
0 (11)
0 (1)
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Igeldas
2 (10)
5 (15)
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Stabbursnes (2 parseller)
2 (13)
0 (3)
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Lakselv skolekrets
Øvre Smørstad
0 (36)
0 (2)
0 (1)
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Sløkeng
4 (14)
0 (3)
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Stangnes
0 (9)
0 (2)
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Gjøkenes
0 (12)
3 (8)
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Repokoski
0 (7)
2 (5)
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Klemetstadveien
0 (15)
0 (3)
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
Brennelvsletta
4 (14)
0
0
Ildskogveien
3 (21)
0 (1)
0
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
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LS28
LS29
LS30
LS31
LS32
LS33
LS40
LS41
LS42
LS43
LS44
LS45
LS46
LS47
LS48
LS50
LS51

Ildskog
Solhøgda
Ruud-Lyngmo
Hamnbuktveien (2 parsel.)
Øvre Brennelv
Fossestrand

10 (31)
0
0 (0)
0 (5)
0
0
3 (15)
0
0
6 (47)
0 (8)
0
2 (34)
0 (2)
1 (1)
2 (16)
0
0 (3)
Børselv skolekrets
Vækker (2 teiger)
0 (12)
3 (6)
0
Børselv (2 teiger)
5 (112)
0 (53)
3 (12)
hytteområde
0
5 (14)
0
Hestnes
0 (5)
0 (2)
0 (1)
naustområde (2 parseller)
19 (20)
Holmfjord
0 (6)
3 (9)
0 (2)
naustområde
4 (5)
Leirpollen
0 (8)
0 (6)
0
naustområde
4 (6)
Mårnes
0 (6)
0 (5)
0 (1)
Brenna
0 (18)
4 (11)
0
naustområde (3 parseller)
20 (26)
Styrnes
0 (5)
3 (9)
0
naustområde
10 (12)
Kjæs
0 (2)
0 (10)
0
Tidl. Skoganvarre skolekrets
Skoganvarre (2 parseller)
2 (42)
5 (41)
0 (2)
Grøtterud
0 (3)
3 (17)
0

150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m

120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m
150 m2-BYA, 7,0 m/5,0 m
120 m2-BYA, 6,0 m/4,5 m

928
929
930

*B = bolig, F = fritidsbolig, N = næring
Ant nye enheter (totalt) = Antall nye enheter som tillates er angitt. Totalt antall inklusiv eksisterende er angitt i parentes.
Tillatt utnyttelse, byggehøyde =

931
932
933

Flermannsbolig regnes kun som én enhet jf Tabell 17 og ved utvidelse av eksisterende bolig regnes
ikke nye boliger med i maksimalt antall nye enheter i området. Dette gjelder selv om boligene
seksjoneres.

934
935
936

6.2.3 Krav til plassering av ny bebyggelse innenfor spredt bebyggelse
Følgende krav gjelder for plassering av ny bebyggelse og eiendommer for bebyggelse innenfor
områder for spredt bebyggelse (LS):

937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948

-

-

Ny bebyggelse skal plasseres minimum 50 meter fra fulldyrka og overflatedyrka jord og
minimum 30 meter fra innmarksbeite. Ny bebyggelse skal ikke plasseres på dyrkbar jord jf
11-9 nr 5.
Ny bebyggelse skal ikke plasseres på myr, på områder med utvalgte naturtyper, eller på
områder med kartlagt naturtype verdi A eller B jf 11-9 nr 6.
Ny bebyggelse tillates ikke lavere enn kote 3,0, med unntak av bygg i sikkerhetsklasse F1 jf
TEK17 § 7-2 jf 11-9 nr 5.
Nye eiendommer for fritids- eller boligbebyggelse skal plasseres slik at det ikke behøves å
opprette ny avkjørsel fra riksvei jf 11-9 nr 3.
Nytt boligbygg, eller ny fritidsbolig skal ligge minimum 150 meter fra eksisterende bolig eller
fritidsbolig. Næringsbygg skal ligge minimum 300 meter fra eksisterende bolig eller
fritidsbolig. Unntak fra minimum avstand kan tillates der byggetomten er fradelt fra samme
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949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974

-

-

grunneiendom med boligen som ligger nærmere enn angitt minsteavstand, eller der terreng
og vegetasjon skaper skjerming mellom enhetene (men ikke under 50 meter) jf § 11-9 nr 6.
Ny bebyggelse skal ikke plasseres slik at utsikt fra annen bebyggelse for varig opphold
reduseres vesentlig jf § 11-9 nr 6.
For områder med byggegrense eller bestemmelsesgrense med anvist plassering må
bebyggelsen i begge tilfeller plasseres innenfor eller langs angitte bestemmelses-/
byggegrenser vist på plankartet og i samsvar med gitte bestemmelser jf § 11-9 nr 5. Der det
ikke er angitt byggegrense i planen (kart og/eller bestemmelse), vil de byggegrenser som
følger av sektorlover, bestemmelser etter pbl § 1-8 mot sjø og vassdrag, og av pbl § 29-4 mot
nabogrense, gjelde.
Ny bebyggelse tillates ikke nærmere sjø, eller vassdrag enn angitt forbudsgrense i plankart jf
11-9 nr 5. Unntak gjelder for bestemmelsesområder som angitt i bestemmelse 8.6.2
Ny bebyggelse skal ikke plasseres slik at det skapes silhuettvirkning ved å bryte horisontlinjer
(åsprofiler, bakkekanter med mer), eller på annen måte slik at bygget kommer i
konflikt/konkurranse med markerte landskapstrekk jf 11-9 nr 6.

6.2.4 Ny boligbebyggelse innenfor spredt bebyggelse (LS) jf § 11 nr 5 og 6
Boligbebyggelse innenfor områder for spredt bebyggelse (LS) omfatter frittliggende
småhusbebyggelse.
-

-

Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av ny boligtomt:
- småhusbebyggelse med inntil tre boenheter tillates fradelt inntil 3000 m2.
- boligtomt til flermannsbolig med mer enn tre boenheter tillates inntil 5000 m2.
Maksimal tillatt tomteutnyttelse er 20 %-BYA for tomter på 1,5 dekar eller større. For tomter
mindre enn 1,5 dekar er maksimal tillatt tomteutnyttelse 300 m2-BYA.
Maksimal mønehøyde er 7,0 meter for bygg på flat mark og 9,0 meter for bygg med
sokkeletasje.
Minste uteoppholdsareal er 200 m2-MUA.

975
976
977

I områder for spredt bebyggelse hvor det tillates nye boliger tillates ikke bruksendring fra bolig til
fritidsbolig. Der bruksendring til fritidsbolig tillates vil bruksendring ikke redusere antall nye tillatte
fritidsboliger i området.

978
979
980
981

Retningslinje for ny boligbebyggelse innenfor spredt bebyggelse (LS):
Ved fradeling til «uendret bruk» kan det tillates større eiendommer der uendret bruk kan
dokumenteres. Fradeling av landbrukseiendommer krever særskilt tillatelse etter jordloven og tillates
ikke dersom fradelingen er til hinder for landbruk.

982
983
984

6.2.5 Fritidsboliger innenfor spredt bebyggelse (LS)
Fritidsbebyggelse innenfor områder for spredt bebyggelse (LS) omfatter frittliggende fritidsboliger og
tilhørende sekundærbygg.

985
986
987
988
989

-

Maksimal tomtestørrelse er 1500 m2. Innenfor bestemmelsesområder for hytteområder er
maksimal tomtestørrelse 1000 m2.
Maksimal tillatt tomteutnyttelse og byggehøyde (mønehøyde og gesimshøyde) er angitt i
Feil! Fant ikke referansekilden.Tabell 9
For sekundærbygg tilknyttet fritidsbolig gjelder maksimal mønehøyde 4,0 meter.
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990
991
992
993
994
995

6.2.6 Næringsbebyggelse innenfor spredt bebyggelse (LS)
Næringsbebyggelse innenfor områder for spredt bebyggelse (LS) omfatter frittliggende
næringsbebyggelse jf 11-9 nr 5.
-

Maksimal tomtestørrelse er 5000 m2.
Maksimal tillatt tomteutnyttelse skal ikke overstige 20 %-BYA eller 800 m2-BRA
Maksimal mønehøyde er 9,0 meter.

996

6.3 Spredt fritidsbebyggelse (LSF)

997
998
999

Områder for spredt fritidsbebyggelse LSF omfatter frittliggende fritidsboliger med tilhørende
sekundærbygg. Innenfor områdene kan det også tillates nødvendig anlegg for atkomstvei, parkering,
og kraftfremføring til fritidsboligene.

1000
1001
1002

6.3.1 Omfang av ny spredt fritidsbebyggelse jf 11-9 nr 5 og 6 og 11-10 nr 2
Antall nye fritidsboliger som tillates innenfor områder for spredt fritidsbebyggelse LSF er angitt i
Tabell 18. For naustområder tillates oppført maksimalt antall naust som angitt tabellen.

1003
1004

Nye fritidsbygg skal plasseres i tråd med bestemmelser angitt i 6.2.3 og minimum 50 meter fra
nærmeste fritidsbolig.

1005

Maksimalt tillatt tomtestørrelse er 1000 m2.

1006

Maksimal tillatt tomteutnyttelse, mønehøyde og gesimshøyde er angitt i Tabell 18.

1007
1008

For sekundærbygg tilknyttet fritidsbolig gjelder maksimal størrelse 30 m2-BYA, med unntak for
fjellområder der maksimal størrelse på sekundærbygg er 15 m2-BYA.

1009

Bestemmelsene gjelder så fremt annet ikke er angitt i reguleringsplan for området.
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1010

Tabell 18 Utnyttelse - områder for spredt fritidsbebyggelse (LSF)
Nye enh* Tillatt utnyttelse, byggehøyde
Feltnr Sted
LSF01 Eidevann
0 (12) 120 BYA (6,0 m 4,5 m)
LSF02 Olderfjorddalen
1 (16) 120 BYA, 5,0 m/3,5 m
LSF03 Treviknes
7 (17) 120 BYA, 5,0 m/3,5 m
naustområde
14 (17)
LSF04 Oterberget (2 parseller)
0 (7)
120 BYA, 5,0 m/3,5 m
LSF05 Sálletjohka
0 (8)
150 BYA, 5,5 m/4,0 m
LSF06 Snekkernes
0 (13) 120 BYA, 5,0 m/3,5 m
LSF07 Rochi
0 (10) 120 BYA, 5,0 m/3,5 m
LSF08 Otermoen
2 (8)
150 BYA, 6,0 m/4,5 m
LSF09 Luovosvárri
13 (14) 120 BYA, 5,0 m/3,5 m
LSF10 Lauvkavann
1 (15) 120 BYA, 5,0 m/3,5 m
LSF11 Bjørnnesbukta (3 parseller)
1 (17) 120 BYA, 5,0 m/3,5 m
LSF12 Roddenes
10 (26) 150 BYA, 6,0 m/4,5 m
LSF13 Čahppiljohka
4 (21) 150 BYA, 6,0 m/4,5 m
naustområde
16 (21)
LSF14 Ligajohka
5 (8)
150 BYA, 6,0 m/4,5 m
LSF15 Gjøkhaugen
5 (14) 150 BYA, 6,0 m/4,5 m
LSF16 Børselvneset
0 (9)
120 BYA, 5,0 m/3,5 m
LSF17 Ailgas
0 (14) 120 BYA, 5,0 m/3,5 m

Utforming
Skogområde
Skogområde
Fjellområde
Skogområde
Skogområde
Skogsområde
Skogsområde
Skogsområde
Fjellområde
Fjellområde
Skogsområde
Strandområde
Fjellområde
Strandområde
Skogsområde
Fjellområde
Fjellområde

1011
1012

Nye enh = Antall nye fritidsboliger er angitt med totalt antall inklusive eksisterende angitt i parentes.

1013
1014
1015
1016

6.3.2 Krav til utforming av spredt fritidsbebyggelse jf § 11-9 nr 5, 6 og 11-10 nr 2
For fritidsboliger innenfor områder for spredt fritidsbebyggelse gjelder krav til utforming som for
fritidsboliger innenfor fritidsformål som angitt i bestemmelse 2.2.3. Utformingshensyn er angitt i
Tabell 18 jf. bestemmelse 2.2.3.

1017

7 Bruk og vern av sjø og vassdrag

1018

7.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BSV)

1019

Området er fellesområde for fiske, ferdsel, natur, friluft og akvakultur.

1020

Områder for oppdrett av anadrome fiskearter (laks og ørret) tillates ikke.

1021

7.2 Farled (FA)

1022

Oppankring eller andre tiltak som kan være til hinder for farleden tillates ikke.

1023
1024

Utdypinger av farleder kan tillates uten reguleringsplan dersom virkninger for naturmangfold,
kulturminner og strømforhold er tilstrekkelig utredet. § 11-11 nr. 3

1025
1026
1027

Retningslinjer for farled:
Farleder reguleres gjennom havne- og farvannsloven. Tiltak i farleden krever tillatelse etter havne- og
farvannsloven.
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1028

7.3 Havneområde i sjø (HOS)

1029
1030
1031

Innenfor områdende tillates etablert forankringsanlegg, flytebrygger, kaianlegg, molo,
bølgedempere, båtutsett/båtrampe, båtopptrekk mv nødvendig for havneformålet. Nødvendig
mudring/utdypning av havneområder i sjø kan tillates der tiltaket er tilfredsstillende utredet.

1032
1033

Havner med servicebrygge/slipp og sjønære opplagsområder skal det etableres oljeskiller og
oppsamlingsanordning med fast dekke for avvirket materiale fra vedlikehold av båter.

1034

Innenfor havneområdene skal det tas særlig hensyn til havneformålene nevnt i Tabell 19.

1035

Tabell 19 Havneområder sjø
Feltnr
Områdenavn
HOS1
Hamnbukt havn
HOS2
Billefjord havn
HOS3
Klubben havn
HOS4
Russenes havn
HOS5
Smørfjord havn
HOS6
Holmfjord havn
HOS7
Tjeldgrunn havn
HOS8
Veines havn

Etablert havneformål
Flerbrukshavn, cruise, fiskerihavn, logistikk og småbåthavn
Fiskerihavn, logistikk og småbåthavn
Logistikk
Fiskerihavn og småbåthavn
Fiskerihavn
Fiskerihavn og småbåthavn
Logistikk
Logistikk

1036

7.4 Småbåthavn (SH)

1037
1038

Innenfor områder for småbåthavn tillates etablering av båtutsett/båtrampe, fortøyning, flytebrygger,
kaianlegg for småbåter, bølgebrytere og andre tiltak nødvendige for småbåthavn.

1039
1040

Småbåthavner med servicebrygge/slipp og sjønære opplagsområder skal det etableres oljeskiller og
oppsamlingsanordning med fast dekke for avvirket materiale fra vedlikehold av båter.

1041
1042

Retningslinjer for småbåthavn
Områder for småbåthavn omfatter SH1 Smørfjord småbåthavn og SH2 Kolvik småbåthavn.

1043

7.5 Fiske (FI)

1044
1045
1046

Områder for fiske omfatter områder for aktive og passive redskaper, kaste- og låssettingsplasser og
gytefelt. Tiltak som er til hinder for næringsmessig eller fritidsrettet fiske etter havressursloven er
forbudt.

1047
1048
1049
1050

Retningslinjer for fiske
Fiskeområdene omfatter arealer i samsvar med Fiskeridirektoratets kystnære fiskeridata, herunder
gyte- og oppvekstområder, låssettingsplasser, områder for aktive og passive redskap, samt gytefelt
for torsk verifisert av Havforskningsinstituttet.

1051

Ferdsel og friluftsliv tillates så lenge det ikke er til vesentlig ulempe for fiskerivirksomheten.

1052

7.6 Drikkevann (DV)

1053
1054
1055

Områder avsatt til drikkevann DV1-DV8 omfatter drikkevannskilder som har vern etter
drikkevannsforskriften § 12 jf. vannressursloven som gir rammer og begrensninger for tiltak som
ligger til disse områdene.
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1056
1057

All motorisert ferdsel på drikkevannene DV1 (Civvajávri) og DV2 (Jeahkirjávri) er forbudt både på
åpent og islagt vann jf §11-11 punkt 6.

1058
1059
1060

Retningslinjer for drikkevann:
Områder for drikkevann omfatter overflatevann ved Smørfjord, Lakselv og Skoganvarre vannverk.
Porsanger kommune/vannverkseier kan etablere egne regler for drikkevann jf. drikkevannsforskriften.

1061

7.7 Naturområde vann (NO)

1062
1063

Innenfor naturområder vann NO1 og NO2 tillates ikke tiltak som strider mot vernehensynene etter
naturmangfoldloven jf § 11-11 punkt 3.

1064
1065

Retningslinjer:
Naturområdene omfatter Børselvosen naturreservat og Stabbursnes naturreservat.

1066

7.8 Friluftsområde vann (FV)

1067
1068
1069

Innenfor området for friluftsområde i vann FV kan det tillates tiltak som fremmer friluftsliv og
rekreasjon. Tiltak som hindrer allmennheten tilgang eller foringer områdets verdi som friluftsområde
tillates ikke.

1070
1071

Retningslinjer for friluftsområde vann
Planen omfatter ett friluftsområde vann som omfatter Skoganvarre badestrand.

1072

8 Bestemmelser til hensynssoner

1073

8.1 Sikring- støy- og faresoner

1074
1075
1076

8.1.1 Sikringssone for nedslagsfelt drikkevann (H110)
Innenfor sikringssoner for nedslagsfelt drikkevann H110_1-10 som vises på vedlagt temakart er det
forbud mot:

1077
1078
1079
1080

-

lagring av farlige kjemikalier og farlig avfall,
høstpløying,
søppeldeponering
virksomheter som inngår i forurensningsforskriftens vedlegg I eller § 37-2.

1081
1082
1083
1084

Fare for forurensning skal utredes dersom tiltaket kan medføre fare for forurensning av drikkevann.
Vurderingene skal gjøres med basis i drikkevannsregelverket, restriksjonsbestemmelsene og
kunnskap om kilden. Før tillatelse til slike tiltak kan gis skal det foreligge godkjenning fra
vannverkseier og vannverkets tilsynsmyndigheter.

1085
1086
1087
1088
1089
1090

Retningslinjer for nedslagsfelt drikkevann
Mattilsynets temaveileder «Drikkevannshensyn i kommunalt, regionalt og statlig planarbeid legges til
grunn ved vurdering, samt relevante veiledere fra Folkehelseinstituttet. Før det gis tillatelse til tiltak
skal godkjenning foreligge fra vannverkseier og vannverkets tilsynsmyndigheter. Vurderingene skal
gjøres med basis i drikkevannsregelverket, Folkehelseinstituttets veiledere,
restriksjonsbestemmelsene og kunnskap om kilden.
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1091
1092
1093

For grunnvannskildene er det ikke utarbeidet tilstrekkelig sikringssoner. Porsanger kommune vil
oppdatere sikringssonene. Inntil sikringssoner for grunnvannskildene er oppdatert vil kommunen føre
strenge til krav om utredning jf kommunens beredskapsplan for drikkevann.

1094

Tabell 20 Sikringssone - nedslagsfelt drikkevann
Feltnr
Nedslagsfelt drikkevann
H110_1
Lakselv vannverk
H110_2
Porsvannet reservekilde
H110_3
Drikkevann Lakselv reservekilde
H110_4
Billefjord vannverk
H110_5
Olderfjord vannverk
H110_6
Smørfjord drikkevann – Civvajávri
H110_7
Børselv vannverk
H110_8
Skoganvarre vannverk
H110_9
Skoganvarre reservekilde
H110_10 Skoganvarre reservekilde

Type vannkilde
Grunnvann
Overflatevann (ikke i bruk)
Overflatevann (ikke i bruk)
Overflatevann
Grunnvann
Overflatevann
Grunnvann
Grunnvann
Overflatevann (ikke i bruk)
Overflatevann (ikke i bruk)

Status sikringssone
Uavklart grense

Uavklart grense
Uavklart grense
Uavklart grense

1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103

8.1.2 Hensynssone – Høyderestriksjoner ved Lakselv lufthavn (H190_1)
Innenfor hensynssone H190_1 gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte
streksymboler) på gjeldende restriksjonsplan for Lakselv lufthavn, Avinors tegning ENNA-P-08. For
områder som ligger mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen beregnes gjennom interpolasjon.
Innenfor hensynssonen kan det ikke etableres hinder (bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre
innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som angitt på plankartet. Vegetasjon skal holdes
under hinderflatene, og nødvendig fjerning av vegetasjon kan bli gjennomført av Avinor. Det gjelder
egen saksbehandlingsrutine for håndtering av utsjekk mot hinderflatene rundt rullebanen på
lufthavnen.

1104
1105
1106
1107

Alle nye reguleringsplaner innenfor hensynssone H190_1 skal innarbeide høyderestriksjonene i form
av egne hensynssoner på reguleringsplanene. Alternativt må det i nye reguleringsplaner angis
bestemmelser med maksimal tillatt byggehøyde (mønehøyde) på bygninger og anlegg som ikke
overstiger høyderestriksjonene i restriksjonsplanen ENNA-P-08 for lufthavnen.

1108
1109

Dersom det skal benyttes byggekraner som bryter høyderestriksjonene i restriksjonsplanen, skal
Avinor Lakselv lufthavn varsles på forhånd og godkjenne bruk av byggekran.

1110
1111

Retningslinjer
Restriksjonsplan for Lakselv lufthavn, Avinors tegning ENNA-P-08 er vedlagt som eget temakart.

1112
1113
1114
1115
1116
1117

8.1.3 Hensynssone – Byggerestriksjoner ved Lakselv lufthavn (H190_2)
Alle søknader om etablering av nye bygninger og anlegg innenfor hensynssonene H190_2, dvs.
områder med byggerestriksjoner rundt flynavigasjonsanlegg ved Lakselv lufthavn vist med koter
(røde streksymboler) på Avinors tegning ENNA-P-09, skal håndteres etter egen
saksbehandlingsrutine. For områder beliggende mellom de viste koter, skal byggerestriksjonen
beregnes gjennom interpolasjon.

1118
1119

Retningslinjer
Avinors tegning ENNA-P-09 er vedlagt som eget temakart.
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1120
1121
1122
1123
1124

8.1.4 Støysoner for Lakselv lufthavn (H210 og H220)
Innenfor rød støysone (H210) bør det ikke oppføres støyfølsom bebyggelse. Innenfor gul støysone
(H220) kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold i henhold til retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging eller
senere gjeldende retningslinje.

1125
1126
1127
1128

Ved søknad om byggetillatelse innenfor hensynssonene, skal det utarbeides rapport med
bygningstegninger og utomhusplan som viser støyisolering/støyavskjerming i henhold til gjeldende
retningslinjer og forskrifter. Nødvendige støyreduserende tiltak skal være gjennomført før
ferdigattest kan gis.

1129
1130
1131
1132
1133

Retningslinjer for støysoner
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, legges til grunn ved behandling av
tiltak innenfor støysoner. Med særlig risiko for utendørs støy på uteoppholdsarealer menes utsatte
områder hvor mange personer samles/oppholder seg. Ansvarlig søker skal sørge for at støynivåer
utendørs og innendørs er i tråd med planbestemmelser.

1134

Tabell 21 Støysoner
Feltnr
Støysone
H210_1
Lakselv lufthavn – Rød sone
H220_1
Lakselv lufthavn – Gul sone

1135
1136
1137

8.1.5 Faresone – Ras og skred (H310)
For tiltak innenfor faresoner for ras og skred angitt som hensynssoner H310 med angitt skredfare
skal sikker byggegrunn dokumenteres i tråd med gjeldende veiledere.

1138
1139
1140
1141

Innenfor områder H310_0 som vist på temakart kvikkleire med mulig fare for kvikkleire er det
generelt forbud mot bygging, sprengning, masseoppfylling, andre inngrep i grunnen. Tillatelse kan gis
ved dokumentasjon av sikker grunn gjennom geologisk undersøkelse og eventuell sikring av rasutsatt
område.

1142

Tabell 22 Faresoner ras og skred
Feltnr
Type skredfare
H310_0
Kvikkleire
H310_1-17
Kombinert snø, stein- og jordskred
H310_18-35
Snøskred
H310_36-38
Jordskred

1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153

Retningslinjer:
Veiledere og retningslinjer som legges til grunn:
-

NVEs retningslinjer for flaum- og skredfare i arealplaner
NVEs veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng
NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred

8.1.6 Faresone – Flomfare (H320)
Ved søknad om tillatelse til tiltak innenfor områder angitt med hensynssone H320 skal flomfare
utredes og nødvendige sikrings- og eller risikoreduserende tiltak beskrives. Utredning skal
gjennomføres av fagkyndig i henhold til byggeteknisk forskrift TEK17 § 7-2 med tilhørende veiledere.
Krav om utredning kan unntas der det åpenbart ikke er flomfare, eksempelvis for areal langs vassdrag
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1154
1155

uten årssikker vannføring, eller der aktsomhetskart er beregnet for vassdrag med feil eller mangelfull
geometri.

1156
1157
1158

Retningslinje
Hensynssoner H320 er utarbeidet på bakgrunn av NVE sine aktsomhetsområder for flom. NVEs
retningslinjer for flaum- og skredfare i arealplaner legges til grunn.

1159
1160
1161

8.1.7 Faresone – Militær virksomhet (H380)
Innenfor angitte faresoner H380_1 og H380_2 er det i perioder og stedvis permanent ferdselsforbud
eller begrensninger. All ferdsel må avklares med skytefeltadministrasjonen.

1162
1163

Retningslinjer for faresone Militær virksomhet:
Området omfatter nedslagsfelt i skytefelt og er merket med skilt i terrenget.

1164

8.2 Hensynsoner

1165
1166
1167

8.2.1 Hensynsone – Reindrift (H520)
Innenfor angitte hensynsoner for reindrift H520_1-11 skal det tas særlig hensyn til reindriftas bruk av
områdene.

1168
1169
1170

Retningslinjer for hensynsone reindrift
Tiltak som kan komme i konflikt må vurderes i samråd med berørte reindriftsaktører og
reindriftsmyndighetene.

1171

Tabell 23 Hensynssoner reindrift
Feltnr
Sted
H520_1
Smørfjord
H520_2
Stabbursdalen
H250_3
Snekkernes
H250_4
Stabbursnes
H250_5
Stabbursdalen øvre
H250_6
Leavnnjaš
H250_7
Hálkavárri
H250_8
Časkil
H250_9
Čáhppil
H250_10 Láppar
H250_11 Guhttorvárri

Anlegg
Gjerdeanlegg som brukes både ved merking og ved slakting av rein.

Beitehage
Gjerdeanlegg som brukes både ved merking og ved slakting av rein.

Beitehage
Beitehage
Beitehage
Beitehage
Beitehage
Beitehage og skilleanlegg
Gjerdeanlegg som brukes både ved merking og ved slakting av rein.

Skilleanlegg og teltplass

1172
1173

8.2.2 Hensynsone – Bevaring av naturmiljø - (H560)
Innenfor hensynssoner for bevaring av naturmiljø (H560) skal naturmiljøhensyn vektlegges særskilt.

1174
1175
1176

8.2.3 Hensynsone – Bevaring kulturmiljø (H570)
Innenfor hensynssoner for bevaring av kulturmiljø H570_0, som omfatter ikke freda registrerte
kulturminner, skal kulturminnemyndigheten få saken til uttalelse før det kan gis tillatelse til tiltak.

1177
1178
1179

Innenfor hensynssoner for bevaring av kulturmiljø H570_1-10 gjelder bestemmelse 1.8 for alle tiltak.
Innenfor områdene tillates ikke tiltak som bryter med hensynet til kulturmiljøet jf Tabell 24Feil! Fant
ikke referansekilden..

1180

Innenfor området H570_9 Kistrand kirke tillates det ikke oppført ny bebyggelse.
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1181
1182

Innenfor området H570_10 skal det ved utvendige tiltak på av bygg tas hensyn til kulturhistorisk
bygningsmiljø.

1183

Tabell 24 Bevaringsverdig kulturmiljø
Feltnr
Områdenavn
H570_0
Ikke freda registrerte kulturminner
H570_1
Gåradak og Sandvikhalvøya
H570_2
Ytre Sandvik
H570_3
Indre Sandvik
H570_4
Anopset
H570_5
Gåradak
H570_6
Jonsnes
H570_7
Skallenes
H570_8
Lasarettmoen
H570_9
Kistrand Kirke
H570_10 Banak leir

Kulturverdier
UKL*
UKL*
UKL*
UKL*
UKL*
Kulturlandskap
Krigsminner
Krigsminner
Bevaringsverdig bygningsmiljø
Bevaringsverdig bygningsmiljø

1184
1185

*UKL = utvalgte kulturlandskap (biologi/naturmangfold, arkeologi, kulturhistori, formidling)

1186
1187
1188

Retningslinje for hensynsone – bevaring kulturmiljø
Innenfor hensynsonene angitt med H570_0 finnes registrerte kulturminner som ikke er automatisk
fredet etter kulturminneloven.

1189

8.3 Båndlagte områder

1190
1191
1192

8.3.1 Båndlagte områder etter lov om naturvernloven (H720)
Innenfor områder båndlagt etter lov om naturvern H720_1-10 skal det foreligge tillatelse etter lov
om naturvern før tiltak kan tillates etter plan- og bygningsloven.

1193

Tabell 25 Naturvernområder
Feltnr
Naturvernområde
H720_1
Stabbursdalen nasjonalpark
H720_2
Stabbursdalen landskapsvernområde
H720_3
Stabbursnes naturreservat
H720_4
Reinøya naturreservat
H720_5
Børselvosen naturreservat
H720_6
Vækker naturreservat
H720_7
Børselvdalen naturreservat
H720_8
Bihkkacohkka naturreservat
H720_9
Roddinesset naturreservat
H720_10 Skoganvarre naturreservat

1194
1195
1196

8.3.2 Båndlagte områder etter lov om kulturminner (H730)
Innenfor områder båndlagt etter kulturminneloven (H730) skal det foreligge tillatelse etter
kulturminneloven før tiltak kan tillates etter plan- og bygningsloven.

1197
1198

Retningslinjer for båndlagte områder etter kulturminneloven
Områdene gjelder freda kulturminner.
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1200
1201

8.3.3 Båndlagte områder etter andre lover energiloven (H740)
Innenfor områder båndlagt etter andre lover - energiloven (H740) skal det foreligge tillatelse etter
energiloven før tiltak kan tillates etter plan- og bygningsloven.

1202
1203

Retningslinjer for båndlagte områder etter andre lovverk
Områdene gjelder sentralt og regionalt høyspentanlegg båndlagt etter energiloven.

1204

8.4 Gjennomføringssoner (H810)

1205
1206

For områder merket med gjennomføringssone H810 skal det utarbeides felles reguleringsplan for
hele området.

1207
1208
1209
1210

Retningslinjer for gjennomføringssoner:
Felles reguleringsplan for flere eiendommer skal sikre en helhetlig god utnyttelse av området. Krav
om felles plan er angitt med bakgrunn i en vurdering av eiendomsstrukturen og mulig utnyttelse.
Kommuneplanen omfatter 3 gjennomføringssoner med krav om felles planlegging.

1211

Tabell 26 Gjennomføringssoner
Feltnr
Områdenavn
H810_1
Lakselv sentrum
H810_2
Saarila
H810_3
Holmenveien

Eiendommer/sted
Sentrum
16/405, 16/415, del av 16/202
393, 406, 415, 575

Type plan
Områderegulering
Detaljregulering
Detaljregulering

1212

8.5 Detaljeringsone – områder hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde (H910)

1213
1214
1215

Områder hvor vedtatt reguleringsplan fortsatt skal gjelde er avmerket detaljeringsone H910.
Reguleringsplanene som fortsett skal gjelde er angitt i Vedlegg A Planer som fortsatt skal gjelde –
uendret.

1216

8.6 Bestemmelsesområder

1217
1218
1219
1220

8.6.1 Bestemmelsesområder for hytteområder
Innenfor bestemmelsesområder for hytteområder gjelder bestemmelser om antall nye fritidsboliger,
maksimal utnyttelse og krav til utforming som angitt i Feil! Fant ikke referansekilden. og
bestemmelser Spredt fritidsbebyggelse (LSF)6.3.

1221
1222
1223
1224
1225
1226

8.6.2 Bestemmelsesområder for naustområder
Innenfor naustområder kan tiltak gjennomføres uten plankrav jf §11-10 nr 1. Innenfor
bestemmelsesområder for naustområder tillates etablert naust og andre mindre tiltak som båtspill
med videre. Maks antall naust som tillates er angitt i tabell Feil! Fant ikke referansekilden. og Feil!
Fant ikke referansekilden.. Utsettingsplass for småbåter kan tillates i områder hvor det er lovlig
etablert veiatkomst.

1227
1228
1229
1230
1231
1232

Krav til utforming og tillatt bruk av naust jf 11-9 nr 5 og 6 og § 11-10 nr 2:
a) Maksimal størrelse skal ikke overstige 50 m2-BYA.
b) Maks mønehøyde er 4 meter. Gesimshøyde skal ikke overstige 3 meter.
c) Taktekket skal være mørkt og matt. Torvtak kan også tillates.
d) Tak skal utformes som saltak med takvinkel mellom 35 og 45 grader.
e) Vindusåpning skal maksimalt utgjøre 20 % av veggflate.
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1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246

f) Veranda eller opparbeidet uteoppholdsareal tilknyttet naust tillates ikke.
g) Naust skal ikke innredes eller benyttes til beboelse, og skal ikke ha faste innretninger med
tanke på overnatting.
h) Naust og andre tiltak skal plasseres såpass langt fra sjø at allmennheten kan benytte
fjæresonen, og ellers komme uhindret forbi.
i) Naust som oppføres i naustrekke skal i størrelse, utforming, farge- /materialbruk og
lokalisering tilpasse seg eksisterende bebyggelse.
Krav til plassering av naust jf 11-9 nr 5 og 6 og § 11-10 nr 2
- Forbudsgrenser mot sjø gjelder ikke for naust, båtspill mv jf 11-9 nr 5.
- Ved plassering av flere enn ett naust i et område for spredt fritidsbebyggelse (LSF) skal
naustene plasseres maksimalt 4 meter fra hverandre
- I områder for spredt bebyggelse (LS) skal naust innenfor samme grunneiendom plasseres
maksimalt 10 meter fra hverandre.

1247
1248

Naustområder innenfor områder for spredt fritidsbebyggelse LSF skal være felles formål tilknyttet
fritidseiendommer innenfor området jf 11-10 nr 3.

1249
1250

Retningslinjer for naust:
Utdypning i sjø for etablering av farled tillates ikke.

1251
1252
1253

8.6.3 Bestemmelsesområde for sjødeponi
Innenfor bestemmelsesområde for sjødeponi tillates det deponert overskuddsmasser fra utdypning
av farled.

1254
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Vedlegg
A. Planer som fortsatt skal gjelde – uendret
Kommuneplanens arealdel er ikke gjeldende for områdene som omfattes av reguleringsplanene
angitt i tabellen under.
Tabell 27 Planer som fortsatt skal gjelde - uendret
PlanID
Plannavn

Hovedformål

2015001 E6 Ny Skarvbergtunnel
2016002
2016003
2017001
2016001

Infrastruktur
Bolig
Detaljregulering for Kirkeveien 23
Reguleringsplan for Peder Sivertsen vei nord Bolig
Detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde Bolig
Infrastruktur
Reguleringsplan for Vuolmasjohka bru

Vedtatt

Type
plan
2016.06.16 Detalj
Detalj
Område
Detalj
Detalj

B. Planer som fortsatt skal gjelde – delvis
Kommuneplanens arealdel gjelder foran reguleringsplanene angitt i tabellen under ved motstrid i
kart eller bestemmelser.
Tabell 28 Planer som fortsatt skal gjelde - delvis
PlanID
Plannavn
1974001 Reguleringsplan for Boligfelt 1 (Smørstadbrinken).
1974002 Sentrum
1976001 Reguleringsplan for Lakselv Felt 5
1979001 Opstadfeltet, endring sentrum
1980001 Reguleringsplan for Saarela
1980003 Reguleringsplan for Østerbotnhalsen
1981001 Eidevann hyttefelt
1981002 Reguleringsplan for Bakkelyveien, Felt 5
1981003 Reguleringsendring for Falas
1982001 Tomt 6 og 6a endring sentrum
1982002 Laatasveien endring sentrum
1982003 Salletjokka hyttefelt
1983001 Del av Saarela, Felt IV
1983002 Tomt nr. 584, Bakkelyveien
1983003 Oterberget hyttefelt
1983004 Børselvneset hyttefelt
1984001 Saarela Vest
1984002 Reguleringsplan for Østerbotnhalsen endring
1984003 Saarela - Endring av plan stadfestet 27.02.80
1984004 Reguleringsplan Nedre Brennelv Østgårdfeltet
1985001 Reguleringsendring Olderfjord, Forretningstomt
1985002 Reguleringsendring for Bakkelyveien Vest (Felt 5)
1986001 Saarela Felt IV - Elveringen
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Hovedformål
Bolig
Sentrum
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Fritidsbolig
Bolig
Fritids- turisme

Sentrum
Sentrum
Fritidsbolig
Bolig
Bolig
Fritidsbolig
Fritidsbolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Forretning
Bolig
Bolig

Vedtatt
17.06.1974
14.06.1974
26.04.1976
21.06.1979
27.02.1980
13.10.1980
30.04.1981
16.06.1981
24.08.1981
19.01.1982
18.05.1982
23.06.1983
13.06.1983
13.06.1983
17.10.1983
24.04.1984
10.01.1984
20.02.1984
12.03.1984
22.10.1984
05.08.1985
19.08.1985
30.06.1986
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PlanID
1989002
1990001
1993001
1993003
1993004
1994001
1995001
1996001
1996002
1996003
1996004
1997002
1998001
1998002
1999001
1999002
1999003
2001002
2001003
2001004
2001005
2002001
2002002
2002003
2003001
2005001
2005002
2006001
2006002
2007002
2007003
2007004
2008001
2011002

Plannavn
Reguleringsplan for Sentrum
Gaggavann hyttefelt
Peder Sivertsensv. endring sentrum
Reguleringsendring Skole/barnehage Olderfjord
Treviknes hyttefelt
Bakkelyveien Vest
Reguleringsplan for Felt 2 Bjerkland
Lavkajavri hyttefelt
Reguleringsplan - endring for Saarela
Reguleringsplan for Vuolmmassuovka hyttefelt
E6 Gamle Rådhus-Brennelv bru, E6 Meierivn.-Sennagr.
Rázzi hyttefelt
Reguleringsplan for Ildskogmoen
Reguleringsplan Motorsportsbane Gairasmoen
Reguleringsplan for Bakkelyveien nord
Reguleringsplan for torget
Reguleringsplan for Peder Sivertsen vei
Reguleringsplan for Sjøsamisk Tun - Smørfjord
Reguleringsplan for Opstadveien Nord
Reguleringsplan Golfbane ved Banak flyplass
Sivilt område på Banak flyplass
Caskil Masseuttak
Reguleringsplan for Lakselvmoen Nord
Bebyggelsesplan Gaggavann Vest
Cahppirjohka hyttefelt
Smørfjord fiskerihavn
Ailegas-/Roancejavrit hyttefelt
Gairasmoen Mottaksanlegg
Roddenes hyttefelt
Reguleringsendring Holmenveien Nord
Lavkavann Nord hyttefelt
Solbakken og Sennagressbekken
Myrland (5-85) hyttefelt
Reguleringsplan for Børselv kirkegård

Hovedformål
Sentrum
Fritidsbolig
Sentrum
Tettsted
Fritidsbolig
Bolig
Bolig
Fritidsbolig
Bolig
Fritidsbolig
Infrastruktur
Fritidsbolig
Næring
Idrett
Bolig
Sentrum
Bolig
Næring/tjenes.
Bolig
Idrett
Infrastruktur
Råstoffutv.
Bolig
Fritidsbolig
Fritidsbolig
Havn
Fritidsbolig
Næring
Fritidsbolig
Fritidsbolig
Fritidsbolig
Bolig
Fritidsbolig
Gravlund

Vedtatt
13.03.1989
10.12.1990
03.05.1993
09.02.1993
29.04.1993
29.09.1900
29.04.1995
26.02.1996
01.04.1996
25.11.1996
03.06.1996
28.04.1997
03.04.2002
15.03.1999
28.06.1999
27.09.1999
29.05.2002
29.05.2002
19.12.2001
19.12.2001
30.04.2003
15.05.2002
26.05.2005
15.12.2010
04.05.2005
28.06.2006
13.12.2011
23.04.2008
11.02.2010
16.12.2009
26.09.2013

Retningslinjer for planer som skal fortsette å gjelde delvis:
Planer som skal fortsette å gjelde delvis har fortsatt juridisk betydning, men gjelder ikke dersom
reguleringsplanen er i strid med arealformål og/eller bestemmelser i kommuneplanen.
Kommuneplanens arealdel gjelder foran reguleringsplanen ved motstrid.
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C. Planer som oppheves
Reguleringsplanene angitt i tabellen under oppheves ved vedtak av kommuneplanen.
Reguleringsplanene vil ikke lenger ha juridisk betydning. Berørte hjemmelshavere underrettes ved
høring og gis klageadgang.
Tabell 29 Reguleringsplaner som oppheves
PlanID
Plannavn
1977001
Reguleringsplan for Olderfjord
1978001
Olderfjordalen - Felt I
1978002
Bjørnelv Hytteområde Felt 1
1978002
Bjørnelv Hytteområde Felt 2
1978002
Bjørnelv Hytteområde Felt 3
1980002
Reguleringsplan for Indre Billefjord
1984004
Nedre Brennelv Østgårdfeltet
1992002
Rasteplass i Skarvbergvika
1993002
Samvirkekrysset endring sentrum
1997001
Reguleringsplan Brennelvnesset/Lohtiniemi friluftsomr.
2001001
Reguleringsplan for Klubben
2006003
Reguleringsplan Deponiområde i Klubben
2007001
Reguleringsplan Banak Camping Sør

Side 47

199

Hovedformål
Tettsted
Fritidsbolig
Fritidsbolig
Fritidsbolig
Fritidsbolig
Bolig
Bolig
Infrastruktur
Infrastruktur
Naturområde
Næring
Annet
Fritids- turisme

Vedtatt
1977-12-14
1979-02-15
?
?
?
1980-07-20
1984-10-22
1992-06-15
1993-06-14
1997-07-01
?
?
2008-04-29
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62

Forord

63
64
65

En god plan er grunnlag for en positiv samfunnsutvikling. Det er derfor med stor glede jeg skriver
forordet til ny arealdel i kommuneplanen, som nå er klar til behandling i Porsanger. Den kommer til
erstatning for kommuneplanens arealdel av 2000 og kommunedelplanen for Lakselv fra 1992.

66
67
68

Vi legger bak oss 20 år med omstilling bort fra forsvaret, og selv om det har tatt tid å utarbeide nye
planverk, er tida gunstig for å lage realistiske planer for en kommune i vekst, med forsvarets
oppbygging som ett av premissene for en positiv utvikling.

69
70
71

Mye har endret seg de siste 20 – 30 årene, og hvis vi ser tilbake på utviklinga av Porsangersamfunnet
i disse årene, ser vi at mye av det kommunestyret mente var viktig i 1989, da forrige samfunnsplan
ble vedtatt, fortsatt er gjeldende.

72
73
74

Det handler om attraktive arbeidsplasser, utdanningstilbud, barn og unge, å tilrettelegge for et
variert næringsliv, aktivitet knyttet til flyplassen, reiseliv og i sum attraksjonskraft for kommunen og
bolyst.

75
76
77
78
79

Ny arealplan har hovedfokus på å legge til rette for økt bolig- og næringsbebyggelse. Den åpner også
for nye fritidsboliger, i tråd med kommunens mål knyttet til egne innbyggeres trivsel og som
vertskommune for innbyggere fra andre kommuner. I sum vil dette styrke det lokale
næringsgrunnlaget. I forlengelsen av arealplanarbeidet legges det også opp til ny felles
områderegulering for sentrum.

80
81
82
83
84

Administrasjonen har gjort et solid og grundig arbeid, og de har også foreslått og sørget for en god
plan for medvirkning. Vi har vært gjennom en runde med høringer, gode diskusjoner og innsigelser,
og planen er på tur inn i en høringsrunde nummer to. Det har vørt til stor inspirasjon å møte
næringsliv, bygdelag, frivillighet, forsvaret og andre berørte parter til dialog og innspill til hva vi
ønsker oss for fremtidas Porsanger.

85
86
87
88

Spesielt har jeg vært opptatt av at de unges stemme skal bli hørt. De må være vårt viktigste fokus når
vi skal planlegge for ei positiv utvikling mot Porsanger 2033. Hva skal til for at de unge velger å
etablere seg i Porsanger og bli her, og hvordan kan vi legge til rette for at Porsanger er en god
kommune å bli eldre i?

89
90
91
92

Dette vil det gis enda bedre anledning til når vi om ikke lenge skal i gang med å diskutere de store
ideene, også i samfunnsplanen, om hva vi ønsker oss i Porsanger 2033. Politisk har det vært bred
enighet så langt om en visjon som bygger opp under at vi skal strekke oss etter å fortsatt være «Det
gode vertskap i hjertet av Finnmark.»

93
94
95
96

Takk til alle som har bidratt med gode innspill. Vi går nå inn i en andres høringsrunde, og dette vil
være en ytterligere og viktig forankring av kommuneplanens arealdel. Den danner grunnlaget for å
ivareta og skape forutsigbarhet for næringslivet vårt, og for innbyggernes behov for tjenester, bolig,
fritidstilbud og utmarksbruk i fremtida.

97

Lakselv, 27. april 2022

98

Aina Borch

99

Ordfører

100
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101

Innledning

102

Generelt om rulleringen

103
104
105
106
107
108
109
110

Porsanger kommune har helt siden 2007 jobbet med å utarbeide en ny kommuneplanens arealdel.
Arbeidet har i perioder stoppet opp grunnet manglende ressurser. Sist gang i 2017 varslet
kommunen oppstart av kommuneplan med hensikt å rullere hele kommuneplanen. Planprosessen
har vært samkjørt med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet har vært krevende å få
sluttført. Samfunnsdelen er satt på vent til kommuneplanens arealdels er ferdigstilt. Porsanger
kommune la ut forslag til ny arealdel til 1. gangs offentlig ettersyn i mai 2021. Planforslaget mottok
flere innsigelser. Planforslaget er nå revidert og flere av innsigelsene er imøtekommet. Alle
innsigelsene er dog ikke imøtekommet.

111
112
113
114

Kommunens arealstrategier er innarbeidet som del av arealdelen. I forbindelse med ferdigstillelse av
ny samfunnsdel vil kommunen vurdere justeringer og utfyllinger av disse arealstrategiene. Ved
førstkommende rullering av kommunens planstrategi vil man vurdere temavise endringer av
arealdelen på bakgrunn av de endelige arealstrategiene vedtatt i samfunnsdelen.

115

Plandokumenter

116
117

Planbeskrivelse med vedlegg (dette dokument) – retningslinjer
- Konsekvensutredning enkeltområder

118
119
120
121
122

Plankart – juridisk bindende
- PDF Hele Porsanger (målestokk 1:50 000 - skalerbar)
- PDF Lakselv omegn (målestokk 1:10 000)
- PDF Hele Porsanger (målestokk 1:110 000)
- www.kommunekart.com

123
124

Planbestemmelser med vedlegg – juridisk bindende
- Tabell enkeltområder

125

Rammer for planarbeidet

126

Planprogram

127

-

Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret 12.10.2017.

128

Planressurser

129
130
131

Planen er i hovedsak utarbeidet med kommunens egne ressurser. I tillegg til kommunens
ledergruppe og plankompetanse er det benyttet kompetanse fra skole/barnehage, landbruk, miljø
kommunalteknikk, samfunnssikkerhet og brann.

132

Eksterne ressurser:
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133
134
135

-

Kartteknisk bistand fremstilling innhentet fra Rambøll.
Havnekompetanse - Nordkapp region havn
Samråd sektormyndigheter og andre instanser jf beskrevet medvirkningsprosess

136

Nasjonale rammer og forventninger

137
138

Nasjonale forventinger til kommunal planlegging er sist vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019
for perioden 2019-2023. Hovedutfordringer som vektlegges er:

139
140
141
142
143

-

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og
en forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for alle

144

Nasjonale forventninger til kommunenes planlegging omfatter:

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

1. Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling
1.1. Tydelig retning for samfunnsutviklingen
1.2. Effektive og kunnskapsbaserte planprosesser
1.3. God gjennomføring av arealplaner
1.4. Økt bruk av digitale verktøy i planleggingen

166

Statlige planretningslinjer og bestemmelser videreføres mht:

167
168
169
170
171
172

2. Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
2.1. Næringsutvikling gir grunnlag for velferd
2.2. Et samfunn med lave utslipp, som er trygt og tilpasset klimaendringene
2.3. Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier
2.4. Ressursbasert næringsutvikling
3. Bærekraftig areal- og transportutvikling
3.1. Styrket knutepunktsutvikling
3.2. Mer vekt på regionale løsninger
4. Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve
4.1. Åpne og inkluderende
4.2. Trygge og helsefremmende
4.3. Kvalitet i våre fysiske omgivelser
4.4. Levende sentrumsområder

-

verna vassdrag,
rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
klima og energiplanlegging og klimatilpasning
samordnet bolig- areal- og transportplanlegging
retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (planlegges revidert)

Nye retningslinjer for sjøareal og fjellområder vil utarbeides.
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173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Regionale føringer
-

-

Regional transportplan for Finnmark (2014-2023):
o Trafikksikkerhet (barn og unge, G/S-vei):
o Riksveier (prioritering av transportkorridorer og fjerne flaskehalser - OlderfjordLakselv og bruer)
o Lufthavner – reiseliv – frekvens Lakselv lufthavn
o Havner og farleder: utvikle fiskerihavner og industrihavner/cruise + utbedre farled og
transportsammenheng havn/veg/flyplass – utbedre farled Hamnbukt (i tråd med mål
Kystverket), snuhavn for cruise prioritert,
Regional plan for Finnmark vannregion og tiltaksprogram Lakselvvassdraget og
Porsangerfjorden:
o Ny avløpsplan – utbedre avløpsnett
o Landbruk nær vassdrag
o Beskyttelse drikkevann
o Plan overvannshåndtering Lakselv sentrum
o Fysiske hinder – fiskepassasjer mv

189

Statusbilde Porsanger - folketallsutvikling og demografi – grove trekk

190

Fylkesmannen i Finnmark oppdaterte sist statusbilde Porsanger i 2014. Nye oppdaterte prognoser for
191
befolkningsframskriving fra SSB ble
sist
oppdatert august 2020.

192
193

194
195
196

Figur 1 Befolkningsframskriving per august 2020 (SSB)

197

Følgende momenter ut over statusbilde fra 2014 og befolkningsprognoser 2020 vurderes om viktig:

198
199
200
201
202

-

Forsvarets reetablering på Porsangmoen og Forsvarets langtidsplan
Senere års forsiktig positiv befolkningsutvikling i bygdesamfunn utenfor Lakselv
Merkbar økt etterspørsel etter boliger og næringsarealer Lakselv senere år
Merkbar økt interesse for reiselivs og turistsatsing i kommunen og regionen
Merkbar økt interesse for sjørettet industriutvikling

203

Det er samlet settflere usikkerhetsmomenter med hensyn til langsiktig befolkningsutvikling.

204
205

Kommunen vil tilrettelegge for vekst og stabilisering og samtidig håndtere demografiske utfordringer
med hensyn til usikker befolkningsutvikling og forventet demografisk utvikling.
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206

Planprosessen frem til 2. gangs behandling

207

Medvirkning og informasjon

208
209
210

Varsel om oppstart og høring av planprogram
Oppstart av kommuneplan ble igangsatt 6.2.2017. Oppstart ble kunngjort og planprogrammet lå ute
til høring i perioden 3. mars – 19. april 2017.

211

Innspill ved høring omtales i vedlegg.

212
213
214

Politisk deltakelse/medvirkning
Arbeidsmøter/seminar og informasjonsmøter med Formannskapet (hovedutfordringer/mål,
arealstrategier, viktige bestemmelser)

215
216
217

Informasjon
Statusoppdateringer på Facebook og kommunens hjemmeside med foreløpig utkast til plankart
publisert høst 2020.

218
219
220
221
222
223
224
225

Dialog og møter
Det er avholdt dialog/møter med en rekke parter som Statens vegvesen, Forsvaret (Forsvarsbygg),
Avinor, Reindrifta (berørte distrikt og siidaer i RBD 16), lokale bønder ved Porsanger bondelag og
Porsanger bonde- og småbrukarlag, Fefo, NVE, Kystverket, Troms og Finnmark fylkeskommune,
særlig berørte grunneiere (ved omfattende tiltak), utvalg lokale lag og foreninger (PIL,
hytteforeninger, UKL m.fl.), næringsforening, Havforskningsinstituttet, lokale aktører i byggebransjen, næringsaktører (eksterne og lokale interessenter), Kvensk institutt og Mearrasiida (tidligere
sjøsamisk kompetansesenter).

226
227
228

Regionalt planforum
Det er avholdt regionalt planforum 20.2.2018 (tidlig fase – utfordringstrekk og fokusområder) og et
regionalt planforum 12.11.2020 (foreløpige presentasjon og åpen drøfting av planutfordringer).

229
230
231

1. gangs offentlig ettersyn
Kommunestyret vedtok den 11. mai 2021 å legge planforslag ut til høring og offentlig ettersyn.
Planforslaget lå ute til høring i perioden mai til oktober

232

Under høringsperioden ble det gjennomført følgende medvirkningstiltak:

233
234
235
236
237
238
239

-

Folkemøter: Olderfjord, Billefjord, Skoganvarre, Børselv og Lakselv.
Møter med bygdelag og reindriftsaktører i Olderfjord, Billefjord, Skoganvarre og Børselv.
Barn- og unge: barnetråkk ved barne- og ungdomsskolene i Billefjord, Børselv og Lakselv.
Eldre: Informasjonsmøte eldreråd

Etter høringen er det gjennomført ytterligere dialog med innsigelsesmyndighetene og berørte parter
særlig innenfor reindrifta. Det er gjennomført dialogmøter med alle direkte berørte sidaer og distrikt
mht innsigelser.

240
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241

Videre planprosess – ny høring og sluttbehandling

242

2. gangs offentlig ettersyn

243
244

Planforslaget er vesentlig endret fra 1. gangs offentlig ettersyn og forslaget må derfor sendes på ny
høring/offentlig ettersyn før sluttbehandling.

245

Sluttbehandling

246
247
248
249
250

Ved sluttbehandling vil kommunen vurdere innspill og innarbeide ev. forbedringer og
ukontroversielle innspill. Ev. kontroversielle innspill drøftes med berørte parter. Innspill i strid med
angitte arealstrategier registreres og aktuelle problemstillinger tas videre som del av det videre
samfunnsplanarbeidet. Ved ev. senere endringer av arealstrategier vil relevante innspill revurderes i
forbindelse med temavise revisjoner av arealdelen.

251
252

Dersom det igjen må gjøres vesentlige endringer sendes planforslaget på 3. gangs høring før
sluttbehandling.

253

Ev behandling av innsigelser

254
255
256
257
258
259
260
261

Ved 1. gangs offentlig ettersyn mottok planforslaget flere innsigelser. Innsigelsene er delvis
imøtekommet ved forslag til 2. gangs behandling. Alle innsigelsene som ikke omfatter klart
avgrensede deler av planen er søkt imøtekommet. Nytt planforslag opprettholder enkelte av de
områdene for bebyggelse som mottok innsigelse. Dersom innsigelsesmyndigheten ikke trekker
innsigelsene ved 2. gangs offentlig ettersyn kan kommunen likevel vedta planen for øvrig med rettslig
bindende virkning, jfr. plan- og bygningsloven § 11-16 første ledd. De områder eller deler som det er
fremmet innsigelse til, vil ikke få rettslig virkning og skilles da ut for videre behandling. Slikt
planvedtak før behandling av innsigelser forutsetter at det ikke fremmes nye «generelle» innsigelser.

262
263
264

Innsigelser behandles ved mekling mellom kommunen og innsigelsesorganet. Målet med meklingen
vil være å komme til enighet om planløsningen. Dersom plankonflikten ikke kan løses ved mekling vil
forslaget sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig planvedtak.
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265

Overordnete arealstrategier

266
267
268
269
270

Arealstrategiene skal gi overordnede føringer for hele kommunens fysiske utvikling. Videre skal
arealstrategiene skape en tettere kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen, samt
gi et bedre grunnlag for strategiske diskusjoner og dermed demokratisk forankring av
arealdisponeringen i kommunen. Arealstrategiene er utarbeidet og presentert som del av igangsatt
samfunnsplanarbeid og arbeidsmøter med Formannskapet.

271
272
273
274
275
276

Overordnete målsettinger fra samfunnsplanarbeidet:
- Styrke og stabilisere Porsangers kommunes innbyggertall, samt legge til rette for vekst og
etablering i Porsanger.
- Styrke og ivareta innbyggernes trivsel og helse i et langsiktig perspektiv.
- Trygge og trivelige oppvekstmiljø for barn- og unge og et aldersvennlig sted - et godt sted å
bo for alle.

277

Lakselv tettsted og sentrum

278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

Porsanger ønsker å videreutvikle og styrke Lakselv som et handels- og servicesenter i Midt-Finnmark
og fremme et attraktivt og aktivt sentrum.
• Kommunen skal styre nye kontorvirksomheter og detaljhandel til Lakselv sentrum.
• Gang- og sykkelveinettet skal videreutvikles med fokus på trygg skolevei og
fremkommelighet til skole, jobb og fritidsaktiviteter i nærområdet.
• Viktige lekeområder og grøntområder skal ivaretas og det skal jobbes for flere nærmiljøtiltak.
• Kommunen skal jobbe for god byggeskikk, fortetting og flere urbane kvaliteter i sentrum.
• Kommunen skal åpne for leiligheter innenfor sentrumskjernen av Lakselv.
• Kommunen skal jobbe for økt offentlig-privat samarbeid knyttet til sentrumsutvikling.
• Sentrumsutvikling skal bygge videre på Lakselv sine regionale fortrinn som handelssenter.

288
289

Mål og strategier for stedsutviklingen av Lakselv skal løftes opp som del av det videre
samfunnsplanarbeidet.

290

Bygde- og tettstedsutvikling

291
292
293

Porsanger ønsker levende og robuste bygdesamfunn. Bygdesamfunnene i Porsanger er en viktig del
av Porsanger sin identitet. Samfunnene har blant annet en viktig rolle for videreføring og styrking av
samisk og kvensk kulturutøvelse i kommunen.

294
295
296
297
298
299
300
301

•
•
•

Hensynet til lokalbefolkning, samisk og kvensk kulturutøvelse, samt primærnæring skal
vektlegges tungt i bygdesamfunnene.
Kommunen skal tilrettelegge arealer for næringsutvikling i hele Porsanger og mulighet for å
utnytte naturlige fortrinn.
Kommunen skal åpne for økt småskala næringsutvikling og særlig bærekraftig utvikling av
reiseliv og annet naturressursbasert næringsliv.

Mål og strategier for utviklingen av bygdesamfunnene i Porsanger skal løftes opp som del av det
videre samfunnsplanarbeidet.
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302

Landbruk, fiskeri og reindrift

303
304

Primærnæring er og skal være en viktig del av Porsanger. Porsanger ønsker at
landbruksvirksomhetene videreføres og styrkes og at jordbruksarealene holdes i drift.

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

•
•
•
•

•

•

Kommunen vil utøve strengt jordvern i områder med dyrka jord og hindre utbygging i
områder med viktig nydyrkingspotensial.
Porsanger ønsker fast bosetting i viktige landbruksområder i kommunen. Kommunen skal
være åpen for næringsutvikling og boligbebyggelse i områdene med aktivt landbruk.
Porsanger ønsker et landbruk som utnytter utmarksressursene. Kommunen vil hindre unødig
inngrep i viktige utmarksbeiteområder.
Porsanger ønsker økt landbruksbasert næringsutvikling. Kommunen vil åpne for variert
næringsvirksomhet innenfor landbruksarealer med mål om mereffekt for både landbruket og
lokalsamfunnet.
Porsanger ønsker at viktig kulturlandskap holdes i hevd. Kommunen vil jobbe for å
imøtekomme lokale og nasjonale landbruksinteresser og hindre skadelige inngrep i
kulturlandskapet.
Egnete skogbruksarealer skal bevares for mulig økt skogdrift.

Porsanger ønsker at reinbeitedistriktenes beitegrunnlag opprettholdes og kommunen videreføres
som en viktig reindriftskommune.
•
•

Kommunen skal jobbe for en forutsigbar arealutvikling og begrense dispensasjoner innenfor
reinbeiteområder.
Kommunen skal jobbe for et godt samspill mellom reindrifta og kommunen, samt bidra til
god informasjon og dialog også med andre parter som lokalbefolkning, landbruket og
Forsvaret knyttet til arealbruk og motorferdsel.

Porsanger ønsker å styrke kommunen som fiskerikommune
•
•
•

Kommunen skal jobbe for fiskerihavneutvikling hvor en utnytter kommunens logistikkfortrinn
og sikrer lokalflåte og gjesteflåte gode havnevilkår der båten er.
Kommunen skal utnytte potensielle synergimuligheter knyttet til Kystverkets planlagte
utdypning av Hamnbukt
Nødvendige havnearealer skal avklares og videre havnestrategi skal prioritere havneformål
og angi viktige havner som bør innlemmes i regionale fiskerihavner

332

Boligarealer

333
334
335

Porsanger ønsker til enhver tid å ha god tilgang til byggeklare tomter for å møte fremtidig vekst.
Porsanger ønsker å være en attraktiv kommune for folk som vil bo sentralt og folk som vil bo landlig.
Porsanger ønsker et godt og variert boligtilbud tilpasset innbyggernes behov.

336
337
338
339
340
341

•
•
•

Porsanger vil avsette mer areal til boligformål. Det skal avsettes nok areal som muliggjør
sunn konkurranse i boligbyggemarkedet og som gir rom for variasjon av tomtekvaliteter.
Porsanger kommune skal være en aktiv part som bidrar til realisering av sentrale boligfelt.
Kommunen vil åpne for spredt boligbebyggelse og romslige boligtomter både i Lakselv
omegn og andre områder med fast bosetting og få arealkonflikter. Samlet arealtilgang skal
være tilstrekkelig for å dekke etterspørsel.
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342
343
344
345
346
347
348

•
•
•
•

Porsanger ønsker høy utnyttelse av sentrumsnære boligtomter med få arealkonflikter.
Kommunen skal sikre høy/effektiv tomteutnyttelse i sentrale boligområder.
Kommunen skal jobbe for å fremme gode kvaliteter i både nye og etablerte boligområder
med særlig vekt på trafikksikkerhet og barn- og unges behov.
Kommunen skal jobbe for økt boligvariasjon med særlig hensyn til økende antall eldre og
mulige tilflyttere.
Kommunen skal jobbe for god tilgjengelighet av boliger for vanskeligstilte.

349
350
351

Boligbebyggelse i områder med begrenset tjenestetilbud (skole, barnehage, helsetjenester og teknisk
infrastruktur) skal drøftes nærmere i samfunnsdelen. Kommunen sin rolle med hensyn til utbygging
av boliger skal også drøftes nærmere.

352

Næringsarealer

353
354

Porsanger kommune ønsker å styrke næringsutviklingen i kommunen og ha tilgjengelige egnete
arealer til næringsvirksomhet.

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

•
•
•
•
•

Kommunen skal avsette mer næringsarealer og særlig fokus på arealer egnet for produksjon,
reiselivsnæring, lager og logistikk, samt sjømatnæring.
Porsanger vil åpne for etablering av flere småskala næringsvirksomheter innenfor områder
med spredt utbygging, særlig innen naturbasert reiselivsnæring.
Porsanger kommune skal være en aktiv part i å realisere sentrumsnære næringstomter med
god infrastruktur og tilgjengelighet.
Porsanger ønsker å tilrettelegge for større næringsvirksomheter med behov for
sjøtilknytning.
Kommunen vil avsette og jobber for realisering av egnete næringsarealer ved sjøen med god
tilgjengelighet og dypvannskai.

365
366

Kommunal havnestrategi med blant annet satsing på fiskeri og sjømatsnæring, samt om kommunen
skal åpne for akvakultur (anadrom fisk / ikke anadrom fisk) skal drøftes nærmere i samfunnsdelen.

367

Fritidsboliger

368
369

Porsanger ønsker at flere skal ha mulighet for å bygge hytte i Porsanger. Det skal tas lokale hensyn og
negative virkninger skal begrenses ved utbygging av nye fritidsboliger.

370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

•
•

•

•
•

Kommunen skal åpne for utvikling av attraktive hytteområder i ulike deler av kommunen
med gode og varierte kvaliteter både ved fjord, skog og fjell.
Ny fritidsbebyggelse skal tilpasses naturlige omgivelser og i hovedsak bygges som del av
hyttefelt. Ny spredt fritidsbebyggelse skal konsentreres til fortetting i områder med
eksisterende fritidsbebyggelse uten vesentlige arealkonflikter.
I områder med spredt bebyggelse i sårbar natur eller i åpent landskap skal unødig store
inngrep unngås. I områder med konsentrert fritidsbebyggelse og i tidligere boligområder
aksepteres noe større grad av opparbeidelse og terrenginngrep.
Inngrep i hyttefelt skal i hovedsak skje med bakgrunn i reguleringsplaner for området.
Porsanger ønsker å åpne for at flere av dagens hytteeiere gis anledning til modernisering av
eldre hytter.
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381
382
383
384

•
•

Kommunen vil åpne for større hytter og fremføring av vei til etablerte hytter i områder der
inngrepene er akseptable.
I områder med fast bosetting skal nye områder for fritidsbebyggelse søkes lagt til områder
hvor det er bred lokal aksept.

385

Naturområder og naturverdier

386

Porsanger ønsker å ta vare på naturmangfoldet på land og i vann.

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

•
•
•
•
•
•

Kommunen skal hindre ødeleggende inngrep i våtmarksområder.
I høyereliggende fjellområder og viktige naturområder skal fysiske inngrep begrenses og
motorferdsel kanaliseres.
Porsanger skal legge til rette for jakt- fiske og friluftsliv med ønske om å fremme bærekraftig
og tradisjonell naturbruk, naturopplevelser og folkehelse.
Porsanger ønsker bærekraftige bestander av naturlig tilhørende arter i fjorden.
Fjorden og strandsonen skal beskyttes mot forurensning og inngrep som kan skade livet i
fjorden.
Lokal forvaltning skal sikre fremtidige generasjoner et bedre grunnlag for næring og
naturopplevelser.

Prosjekt for «Porsangerfjorden tilbake til livet» (Porsangerfjorden 3.0) med vern av deler av fjorden
skal drøftes nærmere. Grad av tilrettelegging av nærturområder i Lakselv og tilrettelegging for
fritidsbåter skal også drøftes nærmere.
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400

Planens hovedgrep

401

Tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og fritidsbebyggelse

402
403
404

Porsanger kommune er en kommune med forventet vekst de neste 10-15 år. For å lykkes med en
langvarig positiv befolkningsutvikling må kommunen fremme et attraktivt fremtids-Porsanger både
for dagens og nye innbyggere.

405
406
407

Ny arealplan har hatt hovedfokus på å legge til rette arealer for boligbygging og næringsutvikling.
Arealplanen åpner også for nye fritidsboliger i tråd med kommunens mål knyttet til innbyggeres
trivsel, vertskommune-tanken og styrking av lokalt næringsgrunnlag.

408

Overordna rammer for Lakselv sentrum – krav om regulering

409
410

Ny kommuneplan legger opp til at kommunen utarbeider en ny felles områderegulering for sentrum.
Kommuneplanens arealdel gir dermed ikke detaljerte føringer for videre utbygging i sentrum.

411
412

Planen inneholder retningslinjer for vurdering av hvilke tiltak som utløser krav om reguleringsplan og
overordnete føringer for ny reguleringsplan.

413

Rammer for eksisterende spredt bebyggelse

414
415
416
417
418
419
420
421
422

Spredt bebyggelse utgjør en stor andel av dagens bebyggelse i Porsanger. Dette gjelder særlig
boliger, men også fritidsbebyggelse og enkelte næringsbygg. I kommuneplan fra 2000 er de fleste
spredte bolig- og fritidsbygg avsatt til LNF-formål hvor det ikke tillates annen bebyggelse enn
landbruksbebyggelse. Mange atkomstveier er aldri behandlet etter plan- og bygningsloven og ligger
heller ikke inne i kommuneplanen fra 2000. Denne mangelen på rammer for spredt bebyggelse er
utfordrende med hensyn til god forvaltning og medfører ulemper for grunneiere. Den nye
kommuneplanen angir rammer for en stor andel av kommunens spredte bebyggelse som er mer i
tråd med kommunens målsetninger. For særlig frittliggende bebyggelse utenfor grend- og
bygdesamfunn vil tiltak fremdeles måtte vurderes i hver enkelt sak.

423

«Fornye» eldre utdaterte areal- og reguleringsplaner

424
425

Ved vedtak av ny kommuneplanens arealdel vil kommuneplanens arealdel av 2000 og
kommunedelplanen for Lakselv og omegn av 1992 oppheves i sin helhet.

426
427
428
429
430
431

Ny arealdel vil som hovedregel gjelde foran tidligere vedtatte reguleringsplaner. Dog vil eldre
reguleringsplaner fortsatt gjelde og disse bør oppdateres mer i tråd med kommuneplan. Nyere
reguleringsplaner som vurderes å være innenfor rammen av nasjonal, regional og kommunal politikk
videreføres slik at disse vil fortsette å gjelde foran ny kommuneplanens arealdel. Kommunen har en
rekke gamle utdaterte reguleringsplaner. De mest utdaterte vil foreslås opphevet ved vedtak om ny
kommuneplan.

432
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433

Områder for bebyggelse

434

Boligbebyggelse – konsentrert bebyggelse

435

Status boligbehov – konsentrert boligbebyggelse

436
437
438
439
440
441
442
443

Fortetting med åpning for variert bebyggelse Lakselv
- Tilrettelegge for nye boligområder med høy utnyttelse sentrumsnært
- Tilrettelegge for flere leiligheter og større boligvariasjon
- Avsette en tilfredsstillende arealreserve som både sikrer et langsiktig utviklingspotensial
samtidig som det gir tilfredsstillende forutsigbarhet for utbyggere/grunneiere og kommune.
- Vekte områder som gir god egnethet, lav konflikt, sørger for konkurranseforhold
(boligbyggemarked) og høy realiseringsmulighet (lave drift og utbyggingskostnader)
- Åpne for spredt boligbebyggelse på egnete og attraktive områder rundt Lakselv

444
445
446
447
448
449
450

Beregnet boligbehov og boligvariasjon
Minimum boligbehov i planperioden er beregnet med bakgrunn i SSB- sine befolkningsprognoser og
snitt beboere per bolig, gjeldende arealreserver og er vurdert med bakgrunn i senere års etterspørsel
og utviklingstrekk. Kommunen har i dag svært liten arealreserve for spredt eneboligbebyggelse.
Etterspørselen i planperioden forventes å være beskjeden, men det vurderes likevel som svært viktig
å åpne flere områder for boligbebyggelse for å sikre mulighet også for attraktive frittliggende tomter.
Beregning av boligbehov har gitt visse føringer for antall boliger som foreslås tillatt.

451

Tabell 1 Beregnet samlet boligbehov planperiode

Samlet
Distrikt
Lakselv omegn
Lakselv

250

Høy vekst
250

250

200

Middels vekst
200
200

Lav
fortetting

Middels
fortetting

Høy
fortetting

Lav
fortetting

Middels
fortetting

12
38
200

12
26
212

12
13
225

10
30
160

10
20
170

150

Lav vekst
150

150

Høy
fortetting

Lav
fortetting

Middels
fortetting

Høy
fortetting

10
10
180

8
22
120

8
15
127

8
7
135

452
453

Tabell 2 Minimum arealbehov bolig Lakselv

Høy vekst
Samlet Lakselv
Regulert
Min arealbehov

Middels vekst

Lav vekst

Lav
fortetting

Middels
fortetting

Høy
fortetting

Lav
fortetting

Middels
fortetting

Høy
fortetting

Lav
fortetting

Middels
fortetting

Høy
fortetting

200
114
86

212
114
98

225
114
111

160
114
46

170
114
56

180
114
66

120
114
6

127
114
13

135
114
21

454
455
456
457
458
459

Dagens boligvariasjon 80 % eneboliger. Dagens boligvariasjon er dårlig tilpasset demografien i
kommunen. Forventet demografisk utvikling vil forsterke dette. Det merkes økt etterspørsel etter
leiligheter og mindre boenheter de siste årene og dette forventes videre i planperioden. Det bør
tilrettelegges for økt andel leiligheter og mindre boenheter (tilpasset yngre førstegangskjøpere, eldre
og aleneboere).
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460
461
462
463

Bygdesamfunn med spredt bebyggelse
For bygdesamfunnene utenfor Lakselv er det sporadisk etterspørsel etter boliger. Det er ikke vurdert
nye konsentrerte områder for boliger utenfor Lakselv. Kommunen ønsker å åpne for boligbebyggelse
i etablerte boområder. Det vises til vurderinger under spredt bebyggelse.

464

Planløsning – konsentrert boligbebyggelse

465
466
467

Lokalisering – kvaliteter og attraktivitet
Nye områder for konsentrert bebyggelse er foreslått lagt til Lakselv. I bygdesamfunnene utenfor
Lakselv angis rammer hvor det åpnes for noe spredt boligbebyggelse på egnete områder.

468

Planen prioriterer:

469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

-

Områder med etablert infrastruktur mht kostnader opparbeidelse og drift
Trygg skolevei og trygge omgivelser
Mulige transformasjonsområder prioriteres mht fortetting og byggeskikk
Sentrale områder med nærhet til tjenesteyting
Planen åpner for leiligheter innenfor sentrum Lakselv

Samlet omfang nye boligområder
Kommuneplanen foreslår i alt 6 nye områder for konsentrert boligbebyggelse. Totalt
legges det ut arealgrunnlag for 200-300 nye boliger (konsentrert småhusbebyggelse) pluss
fortetting med leiligheter i sentrum og 20-30 spredt boliger. Dette gir en samlet stor
arealreserve ift. forventet boligetterspørsel. Behov for stor arealreserve er knyttet til:
-

Usikkerhet knyttet til realisering enkeltområder
Konkurransehensyn
Usikkerhet knyttet til befolkningsframskriving /boligetterspørsel
Behov for fleksibilitet knyttet til tilbud / attraktivitet

Nye boligområder og transformasjonsområder (samlet reserve ca 200)
Størrels Tetthet
Egnet type
e
(boliger/dek boligbebyggelse
(dekar)
ar)
Saarila transformasjon
16
2-4
Flermannsboliger,
(støperitomta)
leiligheter
Holmenveien transformasjon
14
2-4
Flermannsboliger,
leiligheter
Kirkegårdsveien transformasjon 7
2-4
Flermannsboliger,
(barnehagetomta)
leiligheter
Haukibrinken
15
1-3
Blandet
Sandmo
63
0,5-1,5
Småhus
Gjestgiveribrinken
66
0,5-1,5
Småhus
Langmyr
10
0,5-1,5
Småhus

Boligpotensial
(antall)
30+
30+
14+
15+
30+
30+
5+

483
484
485
486
487
488

Nye boliger Lakselv sentrum
Fortettingspotensial for nye boliger vurderes nærmere i områderegulering. Sentrum har flere med
lav utnyttelse i dag, men med variert egnethet for ny boligbebyggelse. Nye boliger i sentrum ville
vært positivt for sentrumsutvikling og gitt mer aktivitet i sentrum. Det er behov for å gjøre sentrum
mer attraktivt for boligformål noe som bør vurderes i forbindelse med samfunnsplan og
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489
490
491
492

områderegulering for Lakselv sentrum. Kommunen vurderer at det er en viss etterspørsel etter
boligutvikling i dag og det vurderes som sannsynlig med enkelte boligprosjekter i planperioden. Med
hensyn til boligbehov og etterspørsel i kommuneplanen er det dog ikke lagt til grunn omfattende ny
boligbebyggelse i sentrum i planperioden.

493
494
495
496

Områder med eksisterende konsentrert boligbebyggelse
Områder med konsentrert boligbebyggelse i Olderfjord, Billefjord og Lakselv og omegn er videreført.
Rene boligområder som er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen er omgjort til boligformål.
Dette gjelder boligbebyggelsen i Kirkeveien, Idrettsveien, Nordlysveien og del av Meieriveien.

497
498
499

Legge til rette for økt boligvariasjon
Kommuneplanen stiller krav til minimum utnyttelse i sentrumsnære boligområder og angir krav til
blandet utnyttelse/flermannsboliger. Utforming må vurderes og avklares nærmere i reguleringsplan.

500
501

Viktige bestemmelser knyttet til boligområder

502
503
504

Krav om reguleringsplan
Det kreves reguleringsplan for all ny boligbebyggelse i områder for konsentrert boligbebyggelse.
Allerede fradelte tomter tillates bebygd uten plankrav.

505
506
507
508

Ny boligbebyggelse innenfor eksisterende boligområder
Nye boliger kan tillates innenfor områder med eksisterende konsentrert boligbebyggelse, men
utløser krav om regulering dersom tiltaket endrer utbyggingsmønster eller på annen måte medfører
omfattende virkninger.

509
510
511

Krav til opparbeidelse av teknisk infrastruktur
For nye boligområdene Kirkegårdsveien (barnehagetomta), Sandmo, Lyngbakken og kreves utbedring
av gang- og sykkelvei og teknisk infrastruktur.

512

Nye boligområder og transformasjonsområder

513
514
515
516
517
518
519

Følgende områder er foreslått til ny konsentrert boligbebyggelse:
- Saarila støperitomt – transformasjonsområde
- Holmenveien – transformasjonsområde
- Kirkegårdsveien – transformasjonsområde (barnehagetomta)
- «Haukibrinken»
- Sandmo
- Gjestgiveribrinken (Lyngbakken)
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520
521

Figur 2 Ny boligområder - konsentrert bebyggelse (Ildskog videreføres)

522
523
524
525

Saarila - støperitomta
Ca 16 dekar transformasjonsområde på Saarila ved tidligere støperitomt avgrenset av E6,
Saarilaveien og Olderøveien. Området vurderes meget godt egnet til nytt boligformål med høy
utnyttelse.

526
527
528
529
530
531

Holmenveien transformasjonsområde
Ca 18 dekar transformasjonsområde ved Holmenveien. Området har liten begrenset utnyttelse som
næringsareal i dag og vurderes godt egnet til boliger og høy utnyttelse (flermannsboliger). Eneboliger
bør unngås. Grøntområde i nordøstre del vurderes godt egnet for lek. Området omfatter flere
eiendommer som bør vurderes samlet. Eneboliger med direkte atkomst til E6 er innlemmet i
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532
533

området uten felles plankrav. Ved transformering bør atkomster til disse søkes lagt inn til
Holmenveien. Fremtidig G/S vei langs Holmenveien må hensyntas.

534
535
536
537
538
539
540
541

Kirkegårdsveien – barnehagetomta
Dagens «Barnehagetomt» er på ca 11 dekar og langt større enn nødvendig for barnehage. Nordre del
avurderes bedre egnet til boligformål. Ved bygging av ny barnehage sør for dagens barnehage vil
man kunne frigi ca 7 dekar til ny konsentrert boligbebyggelse. Eiendommen eies av Porsanger
kommune og er egnet for høy tomteutnyttelse. Boliger til vanskeligstilte bør vurderes særskilt.
Utbygging forutsetter realisering av G/S-vei langs Kirkegårdsveien. Boligområde er justert fra første
gangs høring for å bedre ivareta friområde.

542
543
544
545
546
547

Haukibrinken
Ca 18 dekar stort område. Sentralt område i utvidelsen av Opstadfeltet retning Saarlia. Planforslaget
foreslår utbygging på de to nedre nivåene inn mot skrent til nivå Banak flystasjon. Dette vil ivareta
hensynet til «folkestien». Området vurderes meget godt egnet til blandet høy utnyttelse med
kombinasjon av eneboliger og flermannsboliger. G/S-vei Saarila-sentrum og folkesti må ivaretas.

548
549
550

Reguleringsplan er igangsatt og inkluderer øvre nivå som omfatter areal mot Banak flystasjon. G/Svei Saarila-sentrum og deler av «folkestien» inngår i reguleringsplanområdet. Konsekvenser av
foreslått ny utvidelse på øvre nivå skal utredes.
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551
552
553
554
555

Sandmo
Området utgjør ca 63 dekar og vurderes egnet til ny eneboligbebyggelse og annen
småhusbebyggelse. Utbygging utløser krav om G/S-vei tilknytning til G/S-vei ved Klemetstadveien for
trygg skolevei. Området utgjør dyrkbar jord og foreslås prioritert etter en realisering av Haukibrinken.

556
557
558
559
560
561
562
563
564

Gjestgiveribrinken (Lyngbakken)
Ca 70 dekar stort området. Området vurderes som godt egnet til boligbebyggelse med gode
bokvaliteter i området. Gjennomførbarhet vurderes som sannsynlig, men med viss usikkerhet knyttet
til grunnforhold og grunneierforforhold. Middels store etableringskostnader, men samlet lav
infrastrukturkostnad per boenhet vil kreve høy prioritering dersom området skal bygges ut. Området
foreslås til konsentrert boligbebyggelse med middels utnyttelse. Området utgjør dyrkbar jord og
foreslås prioritert etter en realisering av Haukibringen og Sandmo. Privat del av området (ca 20
dekar) er i dag avsatt til næring, men inkluderer to tidligere fradelte boligtomter.
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565
566

Boligområde som videreføres fra KPA 2000

567
568
569
570
571

Konsentrert boligområde på Ildskog videreføres delvis. Område som i dag er bebygd med konsentrert
småhusbebyggelse opprettholdes for konsentrert bebyggelse og krav om regulering tas ut.
Resterende ubebygd del omgjøres til LNF med tillatt spredt bebyggelse. Det vil da være tillatt med
fradeling av inntil 4 nye boliger per eiendom. Området vurderes bedre egnet til spredt bebyggelse
enn konsentrert. Endringen er gjort i dialog med grunneier som ønsker å unngå plankrav.

572

Regulerte igangsatte boligområder som videreføres

573
574

Reguleringsplaner for boligbebyggelse Peder Sivertsens vei, Kirkegårdsveien og Kirkeveien
videreføres.

575

Regulerte utbygde boligområder

576
577
578
579

Regulerte utbygde boligområder Saarila, Smørstadbrinken, Bjerklandfeltet, Opstadfeltet,
Østgårdfeltet, Bjørkåsveien, Sennagressbekken innlemmes videreføres med generelle føringer.
Arealgrenser mot fellesområder/grøntområder og offentlige areal er gjennomgått og justert med
hensyn til etablert bruk.

580

Uregulerte utbygde områder

581
582

Boligbebyggelsen ved Lakselvmoen med Bakkelyveien, Holmenveien, Lyngveien, Bjørneveien,
Silfarveien, Ulveveien, Porsveien og Meieriveien mangler reguleringsbestemmelser.

583
584

Det samme gjelder sentrumsboligbebyggelsen ved Nordlysveien, Idrettsveien, Kirkeveien. Disse
områdene endres fra sentrumsformål til boligformål.

585

Ved vesentlig økt utnyttelse kreves reguleringsplan.

586

Spredt boligbebyggelse

587

Spredt boligbebyggelse beskrives under spredt bebyggelse.
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588

Fritidsboliger

589

Status og behov

590
591

Kommunen har som mål å øke tilgjengeligheten for fritidsboliger med variert tilbud og attraktive
tomter. Viktige momenter som er vurdert:

592
593
594
595
596
597
598

-

Kommunen merker jevn og økende etterspørsel
Etterspørsel i områder uten tilknytning til snøskutertrasé er lav
Særlig populære pressområder Gagga, Olderfjord
Behov for å revurdere bestemmelser i eldre planer og åpne for høyere utnyttelse, samt
vurdere mulig veiatkomst
Behov for å fastsette generelle føringer for ulike typer fritidsbebyggelse
Nye områder bør ha snøskutertilknytning og mulighet for sommervei og ev. vintervei.

599

Planløsning fritidsboliger

600
601

I tråd med arealstrategier for Porsanger legger kommuneplanens arealdel ut nye områder for
fritidsbebyggelse.

602
603
604
605
606
607
608

-

Kommuneplanen foreslår 5 nye områder for fritidsbebyggelse. Områdene åpner for til
sammen 100 nye fritidsboliger og forutsetter utarbeidelse av reguleringsplan.
I tillegg tillates 90 nye fritidsboliger innenfor i alt 18 områder for spredt bebyggelse.
Om lag 50 regulerte ubebygde tomter fordelt på 6 områder videreføres.
Om lag 25 regulerte eldre ubebygde fritidstomter tas ut da disse anses uaktuelle/uegnet.
Samlet arealreserve for nye fritidsboliger er dermed om lag 250 nye fritidsboliger.

Fordeling av samlet mulige fritidstomter på områder:
Gjeldende
regulert
Ytre Porsangerfjorden vest
(Smørfjord-Ytre Normannset)
Olderfjord omegn
(Bringnes – Kistrand +
Olderfjorddalen)
Indre Porsangerfjorden vest
(Ytre Billefjord-Snekkernes)
Lakselv omegn
Nedre Lakselvdalen
(Gjøkenes-Nedrevann)
Øvre Lakselvdalen
(Skoganvarre – Lavkavann, inkl
Gagga)
Indre Porsangerfjorden øst
(Caskil – Ligajohka)
Børselv/Vækker
Ytre Porsangerfjorden øst
(Hestnes-Kjæs)
Samlet

Nye
regulert

Nye spredt

Nye tot

Samlet

0

0

20

20

20

7

60

40

100

107

0

0

20

20

20

0

0

4

5

4

14

30

10

40

54

15

10

5

15

20

0

0

10

10

10

0

0

10

10

10

36

100

120

220

256

609
Side 20

221

Planbeskrivelse - Kommuneplanens arealdel – Porsanger kommune
Forslag ved 2. gangs behandling etter offentlig ettersyn - 28.4.2022
o
o
o
o
o

610
611
612
613
614

ca 50 i Kistrand, Olderfjord, Smørfjord,
ca 10 i Billefjord omegn,
et fåtall nye i nedre Lakselvdalen øst for Lakselva (Repokoski, Gjøkenes)
et fåtall nye i øvre Lakselvdalen (Skoganvarre – Grøtterud)
ca 15 i Børselv – Kjæs

615
616

Olderfjord omegn ca 50 innenfor spredt bebyggelse og

617

Billefjord omegn 21

618

Lakselvdalen 4

619

Skoganvarre og Lavkavann 8

620

Børselv-Kjæs 13 nye

621
622
623

Planforslaget har redusert antall områder for ny fritidsbebyggelse fra 1. gangs høring etter innsigelser
og merknader ved høring. Ved 1. gangs høring ble det foreslått i alt 10 nye områder med åpning for
omlag 470 nye fritidsboliger totalt innenfor nye og eksisterende områder.

624

Planforslaget omfatter utvidelse av eksisterende hyttefelt ved Gaggavann i Lakselvdalen.

625

På østsiden av fjorden er det

626

Område Otermoen som ble foreslått ved 1. gangs høring er tatt ut etter innsigelse.

627

På østsiden av fjorden er det foreslått et nytt kombinert område for fritidsboliger og fritids/turisme.

628
629

Hyttefeltet ved Rautajankka sør for Børselv kalt Gjøkhaugen videreføres og utvides noe sørover med
et fåtall nye enheter. Området er redusert fra 1. gangs høring og plankrav er tatt ut.

630
631

Hytteområdene ved Tjeldgrunnen, Cahppiljohka og Chaskilbekken utvides også noe. På vestsiden av
fjorden foreslås også nye områder for fritidsbebyggelse ved Bringnes, Olderfjord og ved Igeldas.

632
633

For utenom dette åpner planen for ny spredt fritidsbebyggelse som fortetting av eksisterende spredt
bebyggelse. Ny spredt bebyggelse forutsetter at området har god egnethet og lavt konfliktnivå.

634

Regulerte utbygde og delvis utbygde hyttefelt

635
636

Det er per i dag totalt 18 regulerte hyttefelt i Porsanger fra 1976-2013. Kun ett av disse feltene er
regulert på privat eiendom. Til sammen er det 50 ledige hyttetomter (foreslått videreført).
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Regulert hyttefelt
1970-1979
Bjørnelv felt 1, 2 og 3
Olderfjordalen
1980-1989
Eidevann
Salletjokka
Oterberget
Børselvneset
1990-1999
Gaggavann
Treviknes
Lavkajavri
Vuolmmassuovka
Råzzi
2000-2009
Cahppiljohka øvre
Gaggavann vest
Ailegasjávri/Roancejavri
Roddenes
Lavkavann nord
Myrland (5-85)
2010-2019
Luostejok
Totalt

Tillatt Eksist. Tas ut Tillatt
Planvedtak RP
KPA
1976
1979

17
17

17
14

1981
1983
1983
1984

12
8
9
9

12
8
8
9

1990
1993
1996
1996
1997

71
22
29
7
12

71
10
14
3
12

2003
2004
2005
2011
2010
2009

7
27
14
27
17
11

5
27
14
15
1
2

2013

15
331

6
248

1

2

1

12
15
4

2

1
1

11
15

24

9
50

637

Tabell 3 Oversikt - regulerte hyttefelt - antall regulerte hyttetomter – antall bygd, antall som tas ut – videreført antall tillatt

638
639
640
641

Potensialet for nye fritidsboliger som fortetting i regulerte felt
Områdene Gaggavann og Myrland vurderes å ha et visst potensial for økt antall hytter. Øvrige
områder vurderes uegnet eller minimalt potensial for fortetting. Dersom det skal legges ut flere
tomter vil det kreves ny reguleringsplan.

642
643
644
645

Tomter som tas ut
Innenfor områdene Olderfjorddalen, Oterberget, Lavkajavri, Vuolmmassuovka, Roddenes og
Lavkavann nord tas det ut enkelte tomter grunnet høy konflikt /lite egnethet og manglende
etterspørsel over lang tid.

646
647
648
649

Økt tillatt utnyttelse regulerte felt
Innenfor flere av områdene er det over tid innvilget flere dispensasjoner for større hytter enn maks
tillatt etter reguleringsplanen. Kommuneplanen foreslår økt tillatt utnyttelse i tråd med
arealstrategier.
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Regulert hyttefelt
1970-1979
Bjørnelv felt 1, 2 og 3
Olderfjordalen
1980-1989
Eidevann
Salletjokka
Oterberget
Børselvneset
1990-1999
Gaggavann
Treviknes
Lavkajavri
Vuolmmassuovka
Råzzi
2000-2009
Cahppiljohka
Gaggavann vest
Ailegas-/Roancejavrit
Roddenes
Lavkavann nord
Myrland (5-85)
2010Luostejok

Maks utnyttelse RP

Maks utnyttelse KPA

Fefo*
Fefo*

110 (80) BRA
130 (110) BRA

Fefo*
Fefo*
Fefo*
Fefo*

130 (110) BRA
130 (110) BRA
110 (80) BRA
110 (80) BRA

80 BRA,
80 BRA
80 BRA
100 BRA
80 BRA

130 (110) BRA
100 (80) BRA
100 (80) BRA
130 (110) BRA
100 (80) BRA

80 BRA
80 BRA
80 BRA
110 BRA
110 BRA
150 BRA

130 (110)
130 (110)
110 (80)
130 (110)
130 (110)
180 (150)

150 (120)** BRA,

180 (150)

650
651
652

Tabell 4 Økt tillatt utnyttelse regulerte hyttefelt
*Fefo = reguleringsplanen oppgir maks størrelse iht festekontrak med Fefo (normalt 80 m2-BRA)
** (120) = maks tillatt størrelse fritidsbolig (hovedbygg) = 120 m2 BRA

653

Uregulerte utbygde hyttefelt

654
655
656
657

Kommuneplan 2000 omfatter 3 områder for fritidsbebyggelse som er bygd ut uten reguleringsplan.
Dette gjelder Gjøkhaugen, Ytre Billefjord og Ytre Billefjordelva. Områdene videreføres i ny
kommuneplan med oppdaterte bestemmelser knyttet til utnyttelse. Det tillattes ikke ny
fritidsbebyggelse i disse områdene.

658

Områder for fritidsbebyggelse som tas ut

659
660

Områdene Vuolmasjoka (Veines), Laukajavri – vestre del og Chappiljohka nord tas ut som
fritidsbebyggelse. Områende er ikke etterspurt og vurderes lite egnet for ny bebyggelse.

661

Viktige bestemmelser til fritidsboliger

662
663
664

Bestemmelser til nye hyttefelt
For nye og vesentlig utvidelse av etablerte hyttefelt kreves reguleringsplan. Kommuneplanen angir
maks antall nye fritidsboliger i området. Øvrige føringer angis i reguleringsplanen.
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665
666
667
668
669

Bestemmelser til etablerte hyttefelt
Kommuneplanen erstatter føringer i gjeldende reguleringsplaner for fritidsboliger. For etablerte
hyttefelt angis maks antall nye fritidsboliger (plassering angitt i reguleringsplan), maks
tomtestørrelser, samlet utnyttelse, størrelse på hovedbygg og restriksjoner knyttet til særlige hensyn
til landskap, landbruk og friluftsliv.

670
671
672
673

Landskap (snaufjell, skog og sjø):
I områder med spredt og frittliggende fritidsbebyggelse er det angitt ulike restriksjoner for hensyn til
å begrense terrenginngrep og bebyggelse/inngrep skadelige for landskapet. Restriksjoner av
landskapshensyn er fordelt fritidsboliger ved/på snaufjell, skog og sjø.

674
675

Snaufjell: Hytter på snaufjellet har begrensninger knyttet til byggehøyde, antall bygg på tomta,
utendørs opparbeidelse/terrenginngrep, fremføring av ny kjørevei

676
677
678
679
680

-

681
682

Skog: Hytter i skogområder har begrensninger knyttet til antall bygg på tomta, utendørs
opparbeidelse,

683
684
685
686

-

687

Sjø: Fritidsboliger i strandsonen

688
689

-

690
691
692
693

Begrense byggehøyde
Tradisjonell utforming med saltak
Begrense antall bygg
Minimere utendørs opparbeidelse og terrenginngrep
Ikke tillate ny kjørevei

Begrense utendørs opparbeidelse og terrenginngrep
Krav til «tradisjonell utforming» med saltak
Begrense antall bygg
Vei kun i egnete områder

Begrense inngjerding og andre inngrep i strandsonen (utmark mellom fritidsbolig og
strandlinjen)

Friluftsliv:
Der fritidsboliger ligger i områder med stor verdi for friluftsliv (som nær mye brukte stier,
utfartsområder og andre friluftsområder) er det angitt begrensninger knyttet til opparbeidelse av
uteoppholdsarealer. Begrensningene er også gitt for frittliggende hytter på snaufjellet

694
695

Nye områder for fritidsbebyggelse og utvidelser av eksisterende områder

696
697
698

Det foreslås totalt 7 nye områder for konsentrert fritidsbebyggelse inkludert utvidelser av
eksisterende områder. Samlet er områdene egnet for totalt om lag 130 nye fritidsboliger. Antall
områder og antall fritidsboliger er redusert etter 1. gangs offentlig ettersyn.
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Nye hyttefelt
Luostejohka/Gagga hyttefelt - utvidelse
Časkil
Čáhppiljohka - utvidelse
Gjøkhaugen hyttefelt - utvidelse
Åsheim
Bringnes sør
Bringnes nord

Nye
30
10
10
10
40
20
10

699
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30 Bringnes
40 Åsheim

10 Gjøkhaugen

10 Čáhppiljohka

10 Časkil

30 Luostejohka/Gagga

700
701

Figur 3 Lokalisering av nye områder for fritidsbebyggelse (nye/utvidete felt med reguleringsplankrav)
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702
703
704
705

Luostejohka hyttefelt - utvidelse
Luostejohka hyttefelt ligger ved Luostejohka med atkomst fra Gaggavannveien. Området ligger i
skogområde og har gode kvaliteter med hensyn til lokalklima friluftsliv, jakt og fiske samt tilknyttet
foreslått snøskutertrasé.

706
707
708

Området Luostejohka er regulert med i alt 15 fritidstomter med maks tillatt utnyttelse på 150 m2.
Disse har alle strøm, vei, vann og avløpstilknytning. Gagga består av to hytteområder med tilsammen
omlag 90 fritidsboliger. Av disse har kun et fåtall vei, vann og avløp. Hyttene er tilknyttet strøm.

709
710
711
712
713
714
715

Området for foreslått utvidelse utgjør omlag 150 dekar. Finnmarkseiendommen er grunneier.
Området er egnet for en kombinasjon av konsentrert og spredt bebyggelse med mulig veiatkomst til
hyttene nærmest Gaggavannveien mot nord og felles parkering inne i feltet. Området vurderes egnet
for mellomstore til store fritidsboliger. Samlet vil det kunne tilrettelegges for om lag 30 nye
fritidsboliger. Området for utvidelse er redusert fra 1. gangs offentlig ettersyn både for å redusere
negative konsekvenser mht reindrift og for å imøtekomme innspill fra lokale i Skoganvarre som
ønsker noe færre hytter.

716
717
718
719
720
721

Časkilbekken
Foreslått Časkilbekken hyttefelt ligger ved sørøstre del av Porsangerfjorden sør for Časkilbekken.
Området ligger ved fjorden, men har også utfart mot fjellområdene mot øst. Området har gode
kvaliteter med hensyn til lokalklima, utsiktsforhold, friluftsliv, fjordtilknytning, jakt og fiske samt nær
tilknytning til etablert snøskutertrasé og barmarksløype til Suoidnejávri.

722
723
724
725
726

Området utgjør om lag 26 dekar. Det er i dag 4 fritidsboliger i området. Området for utvidelse er
fordelt på både Finnmarkseiendommen og privat eiendom. Området er ikke regulert og mangler
bestemmelser for utnyttelse. Området for utvidelse er egnet for nokså konsentrert bebyggelse og
kan tilrettelegges for om lag 10 nye fritidsboliger. Området vurderes egnet for mellomstore til store
fritidsboliger med veiatkomst.

727
728
729

Lavereliggende områdene ned mot fjorden er viktig trekklei for rein på våren. Hensynet til reindrift
må vurderes særskilt ved regulering av området. Det må også tas hensyn til eksiterende bebyggelse i
området.
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730
731
732
733
734
735

Čáhppiljohka med utvidelse
Čáhppiljohka hyttefelt ligger ved Porsangerfjorden i skogområdene på sørsiden av Čáhppiljohka.
Området har utfart mot fjellområdene mot øst, men også god tilknytning til fjorden ved etablert
naustområdet. Området har gode kvaliteter med hensyn til lokalklima, utsiktsforhold, friluftsliv,
fjordtilknytning, jakt og fiske. Området er tilknyttet etablert snøskutertrasé.

736

Området for eksiterende fritidsbebyggelse utgjør om lag 200 dekar med 18 fritidsboliger.

737
738
739

Området for foreslått utvidelse utgjør om lag 18 dekar. Finnmarkseiendommen er grunneier for
foreslått utvidelse. Det er egnet for noe spredt bebyggelse med om lag 10 nye fritidsboliger. Området
vurderes egnet for små til mellomstore fritidsboliger med felles parkering vinter og sommer.

740
741
742
743
744
745

Åsheim
Foreslått nytt Åsheim hyttefelt ligger ved Olderfjord i åssiden sør for dagens tettstedsbebyggelse.
Området ligger nær fjorden, men med utfart mot fjellet. Området har gode kvaliteter med hensyn til
lokalklima, utsiktsforhold, nærturområder, friluftsliv, ski, jakt og fiske samt nær tilknytning til etablert
snøskutertrasé.

746
747
748

Området utgjør om lag 190 dekar. Det er i dag 9 fritidsboliger innenfor området. Området er fordelt
på tre større private eiendommer og to parseller av Finnmarkseiendommens eiendom. Eksiterende
fritidsboliger er ikke regulert.

749
750
751
752
753

Området er egnet for lav til middels konsentrert bebyggelse med samlet om lag 40 nye fritidsboliger.
Antall atkomstveier fra hovedvei bør begrenses. Samleveier bør ta opp høydeforskjell og
atkomstveier legges parallelt med åssiden. Det vurderes egnet til mellomstore til store fritidsboliger
med veiatkomst og ev felles vinterparkering. Antallet nye fritidsboliger er noe redusert etter 1. gangs
offentlig ettersyn med bakgrunn i hensynet til reindrift.
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754
755

Ved regulering må hensynet til dagens bebyggelse i området og lokalbefolkning i Olderfjord vurderes
særskilt.

756
757
758
759
760
761
762

Bringnes sør
Foreslått nytt hyttefelt ligger ved Olderfjorden øst for Bringneshalsen. Området har særlig god
tilknytning til fjorden og også utfartsområder mot fjellområdene mot vest. Området innehar gode
kvaliteter med hensyn til lokalklima, utsiktsforhold, nærturområder, friluftsliv, jakt og fiske. Området
er ikke tilknyttet etablert snøskutertrasé men det er foreslått ny skutertrasé til området tilknyttet
Olderfjord/Smørfjord.

763
764

Området utgjør om lag 80 dekar. Det er i dag 3 fritidsboliger i området uten bestemmelser for
utnyttelse. Eiendommen er i helhet privat eiendom fordelt på tre eiendommer.

765
766

Området vurderes egnet for nokså konsentrert bebyggelse og vil kunne tilrettelegges for om lag 1520 nye fritidsboliger. Området vurderes egnet for mellomstore til store fritidsboliger.

767
768
769
770
771
772
773

Bringnes nord
Foreslått nytt Bringnes nord hyttefelt ligger ved sørsiden av Smørfjorden nordøst for Bringneshalsen.
Området har god tilknytning til fjorden, nærturområder på Bringnes og også utfartsområder mot
fjellområdene mot vest. Området innehar gode kvaliteter med hensyn til lokalklima, utsiktsforhold,
friluftsliv, jakt og fiske. Området er også tilknyttet etablert snøskutertrasé. Det er i dag 5 nærliggende
fritidsboliger uten bestemmelser for utnyttelse. Området er privat eid.

774
775
776
777
778

Området utgjør om lag 70 dekar. Området er egnet for konsentrert utbygging i rekker og kan
tilrettelegges for om lag 10 nye fritidsboliger. Området er egnet for små til mellomstore fritidsboliger
med felles parkering og gangsti siste 100-200 meter. Hensyn til nærliggende bebyggelse og landbruk
(utmarksbeite) må vurderes nærmere ved regulering. Området er justert etter 1. gangs offentlig
ettersyn og flyttet noe nordover (lenger vekk fra Bringneshalsen).
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779
780
781

Spredt fritidsbebyggelse

782

Spredt fritidsbebyggelse er omtalt under spredt bebyggelse.

783

Næringsbebyggelse

784

Status og behov næring jf arealstrategi

785

Viktige momenter som vurderes særlig aktuelle:

786
787
788
789

-

Sjørettet næringsareal
Noe utvidelse av næringsarealer Lakselv
Egnete arealer og rammer for ny fritids- og turismevirksomhet
Rammer for spredt næringsbebyggelse

790

Planløsning næring

791
792

Det er i kommuneplanen fokusert på sjørettet industri, lager og industri (ikke kundeintensiv), service
(kundeintensiv), hotell og overnatting, fritids- og turisme.

793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807

-

-

-

Kommuneplanen foreslår å avsette et areal på 600 dekar til sjørettet næringsvirksomhet på
Klubben mellom Ytre og Indre Billefjord.
Næringsområdet ved Ildskogmoen foreslås utvidet for å dekke fremtidig etterspørsel etter
areal til lager og industri (ikke forurensende industri). Forslaget innebærer også at det i deler
av området tillates servicevirksomhet (kundeintensiv).
For utenom Lakselv sentrum er det avsatt et areal til nytt hotell og overnatting sør for
golfbanen ved Lakselv lufthavn.
Planen omfatter flere nye arealer til fritids- og turismevirksomheter. I tillegg åpner planen for
flere småskala reiselivsvirksomheter i områder med eksisterende spredt bebyggelse. Det gis
bestemmelser og retningslinjer for bruksendringer av eksisterende bygg. Grunnet store
interessemotsetninger er det ikke foreslått ny spredt næringsbebyggelse langs Lakselva nord
for Holmen bru. En eventuell åpning for økt næringsvirksomhet knyttet til Lakselva frarådes
uten at det er gjennomført ytterligere medvirkning (bred samfunnsdebatt).
Av områder avsatt til ny fritids- og turisme er blant annet tidligere Olderfjord skole, samt
Børselv skole.
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808

Nye områder for næringsbebyggelse

809
810
811

Klubben sjørettet industriområde
Området utgjør om lag 600 dekar (ca 1,2 km lengde og 300-400 meter bredde). For etablering av
byggetomt krever utsprenging av fjell og utfylling av landarealer i sjø.

812
813
814
815

Området har god tilgjengelighet til E6, mulighet for dypvannskai, etablert offentlig vannforsyning og
strøm, fiber, samt god mulighet for utbedret kapasitet. Kvalitet på fjellmasser og bunnforhold i sjø
bør kartlegges nærmere (miljø og geoteknisk) som grunnlag for videre mulighetsstudier,
forprosjektering og regulering.

816
817

Området ligger ved nasjonal Laksefjord. Konsekvenser for nasjonal Laksefjord må utredes særskilt i
reguleringsplan.

818
819

Av eksisterende bebyggelse i området vil to-fire fritidsboliger måtte kjøpes ut (to innenfor området
og to nærliggende).

820
821
822
823

Alternative industriområder som er forkastet (Veines og Holmfjord)
Ved utvelgelse av næringsområder er Veines og Holmfjord vurdert særskilt som alternative arealer
for større næringsarealer. Veines og Holmfjord ligger begge utenfor grensen for nasjonal laksefjord.

824
825
826
827
828
829
830
831

Fordeler med Klubben fremfor Veines/Holmfjord:
- Styrker lokal bosetting ytterligere (økt rekruttering av lokale ansatte) pga nærhet til Lakselv
(kjøretid Klubben = 35 min, Veines = 50 min, Holmfjord = 60 min)
- Bedre etablert infrastruktur og lettere oppgradering (vei, vannforsyning og strømforsyning)
- Godt egnet for dypvannskai.
- Mindre konflikt med reindrift, natur, friluftsliv og landskap, samt eksisterende bebyggelse.
- Nærhet til større bosettingsområder i Lakselv og Billefjord gir redusert transportbehov.
- Allerede etablert næringsbebyggelse i område.

832
833
834

Fordeler med Veines:
- Utenfor nasjonal laksefjord.
- Større landareal tilgjengelig for utvidelse.

835
836
837
838

Grunnet Veines sine fordeler knyttet til størrelse og nasjonal laksefjord kan området fremdeles anses
som aktuelt for virksomheter som av hensyn til størrelse eller restriksjoner (nasjonal laksefjord) ikke
kan etableres på Klubben. Det er i kommuneplanen dog ikke funnet grunnlag for å foreslå området til
næring. Kommunen vil imøtese et fremtidig planinitiativ fra større utbyggere med god begrunnelse
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839
840

for valg av lokasjon. En eventuell planprosess for etablering av større sjørettet næringsvirksomhet på
Veines bør vurdere samlete konsekvenser opp mot en etablering på Klubben.

841
842

Holmfjord foreslås forkastet da området anses å ha få/ingen vesentlige fordeler fremfor
Klubben/Veines og er vesentlig mindre egnet med hensyn til infrastruktur og nærhet.

843
844

Figur 4 Alternativt Veines industriområde

845
846
847
848
849

Utvidelse av Ildskog industriområde med døgnhvileplass for tungtransport
Området mellom kommunale næringsarealer ved Ildskogveien og nytt etablert Ildskogmoen
næringsareal foreslås til mulig utvidelse. Deler av området foreslås til døgnhvileplass for
tungtransport i tråd med lokal satsing på logistikknæring og vegvesenets ønske om etablering av
døgnhvileplass i Lakselv.

850

Området har enkel tilrettelegging av byggetomter og infrastruktur og god tilgjengelighet til hovedvei.

851
852
853
854
855
856

Ved regulering av området må det særlig tas hensyn til:
- Grøntdrag og tursti gjennom området fra boligfelt (Meieriveien) og turområdene mot øst
- Estetisk kvalitet langs hovedfartsåren (E6).
- Tillatt type virksomheter med hensyn til støy (flyplass) og eventuelt ny
virksomhetsstøy/annen forurensning.
- Plassering og utforming av døgnhvileplass og god tomtearrondering.

857
858
859

Figur 5 Ildskog næringsområde (etablert markert sort, og nytt område markert lilla)
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860
861
862
863
864
865

Olderfjord hotell - utvidelse
Olderfjord turistsenter eier i dag tidligere Olderfjord skole og barnehage og naboeiendom sør for
hotellet. Olderfjord turistsenter ønsker areal for utvidelse av etablert virksomhet. Skolen og arealet
mellom skolebygget og hotellet er foreslått til næringsformål. Naboeiendommen består av spredt
boligbebyggelse og et jordstykke på 5,8 dekar overflatedyrka jord. Jordkvalitet er ikke kartlagt, men
ifølge gårdbruker er jordet av dårlig kvalitet.

866
867
868
869

Figur 6 Olderfjord hotell og camping avsatt til næring/fritids/turisme. Olderfjord skole og barnehage merket med rødt
omriss, inneklemt areal merket med grønt omriss og "naboeiendom" merket med blått omriss

870

Regulerte områder for ny næringsbebyggelse som videreføres

871

For regulerte næringsområder vil bestemmelser for utnyttelse mv videreføres:

872

-

Ildskogmoen næringsområde.

873

Næringsområder som tas ut (endres til annet formål)

874
875

Områder som tas ut
Følgende næringsområder tas ut:

876
877
878
879
880
881
882

-

-

Ildskog industriområde - østre del:
Østre del av regulert industriområde ved Ildskog foreslås tatt ut. Dette gjelder området øst
for høyspent. Området erstattes av nytt område for utvidelse som vil ha bedre utnyttelse og
reduserte opparbeidelseskostnader.
Øvre Smørstad:
Område ved Øvre Smørstad avsatt til næring i kommunedelplan fra 1992 anses ikke som
egnet til næring og foreslås tatt ut.
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883
884
885
886
887
888
889

Transformasjonsområder og områder som omgjøres til bolig
Følgende områder omgjøres fra næring til boligformål som beskrevet under bolig:
-

Næringsarealer med lav utnyttelse ved Holmenveien/Lyngveien
Tidligere næring ved Saarila
Ubebygd avsatt næringsareal ved Gjestgiverbrinken omgjøres til boligformål som beskrevet
under bolig. Grunneier ved gjestgiverbrinken ønsker å videreføre næringsformålet.

890

Etablerte næringsvirksomheter innenfor områder for boligformål og annen bebyggelse

891

Etablerte næringsvirksomheter i boligområder

892
893
894
895
896
897

Kommuneplanens arealdel er ikke grunnlag for ekspropriasjon. Etablerte virksomheter som ligger i
områder som er avsatt til boligformål vil kunne videreføres i tråd med gitte tillatelser. Dog vil det ikke
gis tillatelse til vesentlige utvidelser eller tiltak som forhindrer fremtidig utnyttelse til avsatt
boligformål. Bruksendringer til annen type næringsvirksomhet vil heller ikke tillates. Dette gjelder
blant annet tannlege i Bjørneveien og konsulentbedrift i Kirkeveien som begge er uregulert og avsatt
til boligformål også i kommunedelplan for Lakselv og omegn.

898

Mindre næringsvirksomheter kombinert med boligbebyggelse

899
900
901
902
903

I boliger er det som hovedregel ikke tillatt å drive næringsvirksomhet. Enkelte unntak kan tillates så
lenge virksomheten ikke er til sjenanse for omkringliggende boligbebyggelse med hensyn til
byggeskikk og estetisk, støy, trafikk mv. Næringsvirksomheten skal heller ikke hindre bruken som
bolig som f.eks. ved ombygging til rent kontorbygg. Hjemmekontor reguleres ikke av plan- og
bygningsloven.

904

Fritids- og turisme

905

Status og behov jf arealstrategi

906
907
908

Porsanger kommune har ønske om økt reiselivsvirksomhet i kommunen. Kommunen har blant annet
satset på å videre utvikles som snuhavndestinasjon for cruisebåter med fortrinn med nærhet til
Hamnbukt og Lakselv lufthavn. Hotell med varme senger er etablert i Olderfjord og Lakselv.
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909
910

Campingplasser finnes i Olderfjord, Stabbursnes, Lakselv, Børselv og Skoganvarre. I tillegg er det
etablert flere småskala utleievirksomheter, forretning, bevertning, opplevelsesturisme mv.

911
912
913

For økt satsning på reiseliv og turisme vurderes det som viktig å tilgjengeliggjøre flere egnete
områder for overnatting (for både varme og kalde senger), samt forenkle etablering av småskala
næringsvirksomheter innenfor områder med etablert spredt bebyggelse.

914

Planløsning fritids- og turisme

915
916
917
918
919

Kommuneplanen avsetter flere egnete områder til fritids- og turismevirksomheter. Særlig ved Lakselv
nærområdet med nærhet til Hamnbukt cruisehavn, lufthavna, Lakselva, fjorden og sentrum.
Områdene er avsatt med bakgrunn egnethets- og konfliktanalyse, innspill fra grunneiere og i dialog
med profesjonelle reiselivsaktører. Områder som kan utnytte fortrinn knyttet til naturopplevelser,
samisk og kvensk kultur, utvalgte kulturlandskap, Lakselva, Nordkapp prioriteres.

920
921

For å unngå omfattende privatisering av Lakselva (til hinder for lokale brukere) er nye områder for
fritids- og turisme ved Lakselva begrenset til områder nord for Holmen bru.

922

Områder for ny fritids- og turismeanlegg krever utarbeidelse av reguleringsplan for realisering.

923

Nye områder for fritids- og turisme

924
925
926
927
928

Bergbukt – utvidelse av etablert camping
I kommunedelplan for Lakselv og omegn er området øst for etablert camping avsatt til fritids- og
tursime. Området vest for campingen vurderes bedre egnet og er etter ønske fra grunneier foreslått
til fordel for arealet øst for campingen som tas ut. Området vurderes godt egnet til ny fritids og
turisme (utvidelse av camping/overnatting).

929
930
931

Figur 7 Nytt område for fritids og turisme ved Bergbukt. Området marker med svart stiplet linje er i kommunedelplan for
Lakselv og omegn avsatt til camping, men området tas ut/erstattes av nytt område.

932
933
934
935

Olderø
Olderø er etablert med utleiehytte i dag. Området er foreslått avgrenset og åpnet for utbedring av
atkomst. Ny utvidelse krever reguleringsplan. Ny veikryssing over Lakselva (sidevassdrag) som verna
vassdrag må vurderes ifm regulering.
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936
937
938

Holmenveien
Eiendommen ved Holmenveien vurderes godt egnet for overnatting/turisme. Hensynet til Lakselva
med kantsonevegetasjon, naturmangfold og allmennhetens tilgjengelighet til elva og grøntområdet.

939
940

Sonen mot elva er foreslått som grøntområde og forholdet til turområder langs elva og
opparbeidelse av tursti mv må utredes nærmere.

941

Planlagt fjerning av høyspent over eiendommen gir potensiell økt utnyttelse.

942
943

Figur 8 Holmenveien fritids- og turismeområde

944
945
946
947
948

Hamnbuktveien
Området ved Hamnbuktveien vurderes som meget godt egnet for etablering av overnatting. Gode
solforhold, utsikt og nærhet til Hamnbukt cruisehavn og Lakselv (sentrum/lufthavn). Arealet er
vurdert i samråd med aktører innen reiseliv. Området er flyttet til nedlagt grustak for å imøtekomme
innsigelse. Dette vil også kunne gi en god gjenbruk av området for tidligere masseuttak.

949
950

Figur 9 Hamnbuktveien fritids- og turismeområde. Foreslått område ved 1. gangs offentlig ettersyn til høyre.

951
952
953

Banakkrysset
Eiendom ved rundkjøringen er nylig innvilget konsesjonsfritak fra jordloven. Området vurderes egnet
til næringsutvikling knyttet til fritids- og turisme. Grunnet beliggenhet ved innfart til Lakselv fra
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954
955
956

flyplass og hovedvei vurderes krav om god byggeskikk som særlig viktig. Eiendommen ligger også
innenfor rød-sone flystøy som må vurderes ved reguleringsplan og som særlig begrenser utendørs
aktivitet på eiendommen.

957
958
959

Gohččavárit LIgajohka
Planen foreslår et område på om lag 230 dekar til fritids- og turismeanlegg ved Gohččavárit (sør for
grussutaket ved Liikajonmellat sør for Børselv. Området krever ny atkomst fra Liikajonmellat.

960
961

Området er ikke tilknyttet snøskuterløype og det er derfor naturlig at mulighet for en eventuell ny
lokal tilknytning til løype ved Čáhppiljohka med sikker kryssing av fv. 98 vurderes.

962
963
964
965
966

Området omfatter negative konsekvenser særlig for reindrift og hensyn til naturmangfold,
kulturminner og reindrift må vurderes nærmere ved regulering. Etter 1. gangs offentlig ettersyn er
området endret fra kombinert fritidsbolig og fritids- og turisme til rent fritids- og turistanlegg.
Området for kun næring vil redusere negative konsekvenser for reindrift da det letter dialog og
reduserer konfliktnivå.

967
968
969

Figur 10 Gohččavárit (Kommunekart 3D)

970

Etablerte fritids- og tursimeområder

971

Etablerte områder fritids- og turisme som avseettes omfatter:

972
973
974
975
976
977
978
979

-

-

Campingplasser
o Olderfjord
o Skoganvarre
o Bergbukt (Fjordutsikten)
o Børselv
o Stabbursdalen
Hotell: Olderfjord
Overnatting: Karalaks avsettes som LNF-spredt næring

980

For vesentlig utvidelse av eksisterende virksomheter kreves reguleringsplan.

981

Kombinert bebyggelse

982

Status og planbehov – kombinert bebyggelse

983

Følgende momenter vurderes viktig:
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984
985
986
987
988

-

Kartlegge områder med etablert kombinert bebyggelse og avsette egnete rammer for videre
bebyggelse
Detaljere sentrumsformål fra kommunedelplan for Lakselv og omegn
Vurdere egnete områder for kombinert fritidsbolig/utleievirksomheter for å imøtekomme
kommunens mål innen fritidsbolig/næringsutvikling reiseliv/tursime

989

Planløsning kombinert bebyggelse

990
991
992
993
994

Planforslaget innebærer i hovedsak:
- Ett nytt område for kombinert fritids- og turismeanlegg Gohččavárit
- Kombinerte formål ved havneområdene ved Billefjord og Russenes
- Billefjord og Børselv skole foreslås til kombinert tjenesteyting, bolig og fritids- og turisme
- Detaljering av formål i sentrum i tråd med gjeldende bruk

995
996
997
998

Kombinerte formål ved havneområdene ved Billefjord og Russenes
Områdene ved Billefjord kai benyttes i dag til havne- og næringsformål med nærliggende
boligbebyggelse. Kommuneplanen foreslår å utvide dagens byggeområde noe, samt åpne fritids- og
turisme, samt bolig i tillegg til havn og næring.

999

Tilsvarende foreslås etablert havne-næringsområdet ved Russenes åpnes for fritids- og turisme.

1000
1001

Billefjord og Børselv skole foreslås til kombinert tjenesteyting, bolig og fritids- og turisme
Det vises til beskrivelsen i kapittel om tjenesteyting.

1002
1003
1004

Detaljering av formål i sentrum i tråd med gjeldende bruk
Områdene Banak leir, Helsetun, Kirkeveien og Idrettsveien foreslås til kombinert bruk i tråd med
gjeldende tillatt bruk.

1005

Tjenesteyting

1006

Status og behov

1007
1008

Kommunen har i hovedsak rikelig med arealer tilgjengelig og lite behov for nye/utvidete områder for
tjenesteyting. Følgende momenter vurderes relevant:

1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

-

Kommunen vurderer å bygge ny Lakselv barnehage, samt sammenslåing av Ájanas og Lakselv
barnehage.
Behov for nye/flere boliger for eldre/vanskeligstilte med særlige behov (institusjon/bolig).
Billefjord og Børselv skole har uforholdsmessig store bygningsmasser. Børselv skole er solgt
til privat aktør.
Olderfjord skole er lagt ned og solgt til næringsaktør.
Uavklart arealbruk/eiendomsforhold ved skole/idrettsområde:
o Videregående skole (campus studiespes) har noe uegnet parkering /uteområde
o Uavgrensete /ubenyttede arealer ved skole/idrettshall

1018

Planløsning

1019

Kommuneplanen:

1020

-

avsetter nytt område for ny Lakselv barnehage og omgjør Ajanas barnehage til boligformål.
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1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027

-

åpner for nye formål for deler av bygningsmassene ved Billefjord og Børselv skole
(reguleringsplankrav)
tidligere Olderfjord skole avsettes til næring
nye bolig/institusjonsplasser innenfor helse løses som fortetting i sentrum innenfor
sentrumsformål
områder ved skolen/idrettsområde avgrenses /detaljeres
o felles områderegulering for skoleområdet og idrettsarenaen i Lakselv bør vurderes.

1028

Skoler og barnehager

1029
1030
1031
1032

Lakselv videregående skole
Område for Lakselv videregående skole omfatter bygg for studiespesialisering ved Lakselv
barneskole, administrasjonsbygg/kantine vest for PIAS og bygg for yrkesfaglig utdanning øst for
Kirkeveien.

1033
1034
1035
1036
1037

Begge områdene er uregulert og inngår i sentrumsformålet i kommunedelplanen av 1997. For
yrkesfagbygget foreslås eiendommen endret til offentlig eller privat tjenesteyting i ny kommuneplan
med areal til fremtidig gang- og sykkelvei mot Kirkeveien. Område for studiespesialisering foreslås
også til offentlig eller privat tjenesteyting. Bygg for studiespesialisering mangler egen atkomst og
egnet parkerings/utearealer.

1038
1039
1040
1041

Lakselv ungdomsskole
Område for Lakselv ungdomsskole er uregulert og inngår i sentrumsformålet i kommunedelplan fra
1997. Området foreslås avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting og avgrenset mot foreslått
område for idrettshallsom foreslås til idrettsanlegg.

1042
1043
1044
1045
1046
1047

Lakselv barneskole
Området for Lakselv barneskole er uregulert og inngår som del av sentrumsformålet i
kommunedelplan fra 1997. Deler av barneskolen inngår i kombinert formål sammen med kino og
svømmehall. Området som omfatter kombinert barneskole, kino og svømmehall inkludert
parkeringsplass foreslås til kombinert formål. Barneskolebygg fra 1997 med tilhørende uteareal er
foreslått til tjenesteyting.

1048
1049
1050
1051

Børselv skole og barnehage
Børselv skole har de senere årene vært omdiskutert. Skolestrukturen i kommunen er en viktig faktor i
arealplanlegging med særlig stor betydning for boligplanlegging og andre tjenester. Ny arealplan tar
utgangspunkt i vedtatt skolestruktur med Børselv skole.

1052
1053
1054
1055

Skolebygget er uhensiktsmessig stort i forhold til elevtall. Ved videreføring av skole i Børselv er det
vurdert både ny skole eller finne muligheter for flerbruk av bygningene. I arealplanen foreslås
skolearealet omgjort til kombinert arealformål som åpner for flerbruk. Det er ikke avsatt alternativt
areal til ny skole i Børselv da hovedalternativet omfatter videreføring av skole i dagens skolebygg.

1056
1057
1058

Billefjord skole og barnehage
Område for Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter er regulert til skole i reguleringsplanen for Billefjord.
Ny kommuneplan vil oppheve reguleringsplanen og justere arealavgrensningene noe.

1059
1060

Også Billefjord skole har i dag stor bygningsmasse og areal i forhold til elevtall. Det er vurdert både
nytt skolebygg og oppdeling av skolen hvor man ser på annen utnyttelse.
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1061
1062
1063

Skolen består av fire hovedbygninger hvorav ett av byggene kun delvis er i bruk til skoleformål og ett
benyttes til andre formål. Det er vurdert at begge disse byggene også kan tas i bruk til annet formål.
Deler av skolearealet foreslås avsatt til kombinert formål.

1064
1065
1066
1067
1068

Olderfjord skole og barnehage
Tidligere Olderfjord skole og barnehage er i en eldre masterplan for Olderfjord avsatt til skole. Bygget
eies i dag av lokal camping/hotell-virksomhet. Det anses ikke som aktuelt å ta i bruk bygget til
skole/undervisning i løpet av planperioden. Området er avsatt til næringsformål. Det er vurdert som
lite hensiktsmessig å avsette nytt areal til skole eller barnehage i Olderfjord i kommuneplanen.

1069
1070
1071

Lakselv og Ájanas kommunale barnehager
Lakselv barnehage er foreslått revet og flyttet. Arealer til ny Lakselv barnehage foreslås vurdert i en
ny reguleringsplan. Område for eksisterende barnehage foreslås omgjort til boligformål.

1072
1073
1074

Østerbotn naturbarnehage, Fagertun og Bærtua private barnehager
Østerbotn naturbarnehage, Bærtua (Saarila) og Fagertun (Smørstad) private barnehager avsettes til
tjenesteyting i tråd med etablert bruk.

1075

Helse og omsorg og annen tjenesteyting

1076

Helsetun Lakselv med institusjonsområde videreføres uten vesentlige endringer.

1077

Solbrått (Børselv) avsettes som spredt bebyggelse (blandet formål).

1078

Kirker/forsamlingshus

1079

Kiker og kapell er ikke vurdert særskilt. Områder avsatt til i tråd med gjeldende bruk.

1080
1081

Forsamlingshus i tettbebyggelse foreslått til tjenesteyting. Forsamlingshus i spredt bebyggelse
foreslås til generell spredt bebyggelse.

1082

Gravlunder

1083
1084

Områder for gravlunder er gjennomgått. Områdene som avsattes er i tråd med eiendommer og
inkluderer tilstrekkelig utvidelseskapasiteter i planperioden.

1085

Idrettsanlegg

1086

Dagens situasjon og behov

1087
1088

Kommunen har i hovedsak rikelig med arealer tilgjengelig og lite behov for ny/utvidete områder for
idrettsformål. Følgende momenter vurderes relevant:

1089
1090
1091
1092
1093

-

En rekke etablerte anlegg uten planbestemmelser / føringer for utvidelse/bruk og uavklare
avgrensninger
Ingen omfattende behov for nye anlegg
Uavklarte grunneierforhold/grenser for Lakselv stadionområdet
Utvidelse av idrettshallen er vurdert og vil kunne imøtekommes
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1094

Planløsning idrettsanlegg

1095
1096
1097
1098

Områder for nye idrettsanlegg har ikke vært et prioritert tema i kommuneplanen. Planen viderefører
og angir rammer for etablerte anlegg. Områdeavgrensninger er vurdert med hensyn til mulige
utvidelser. Kun ny skytebane på Hestnes foreslås. Deler av regulert golfbane (ubebygd) omgjøres til
annet formål.

1099

Foreslåtte nye idrettsanlegg

1100
1101
1102

Ny skytebane på Hestnes
Det foreslås et område for ny skytebane ved tidligere grusuttak ved Hestnes. Området foreslås etter
lokalt initiativ fra lokalbefolkning i Børselv.

1103

Etablerte idrettsanlegg – endret arealformål

1104
1105

Lakselv idrettsanlegg
Lakselv idrettsanlegg inngår i sentrumsområdet i kommunedelplanen fra 1997.

1106
1107
1108
1109

Lakselv idrettshall
Området for idrettshallen inkludert parkering og areal øst for hallen foreslås omgjort fra
sentrumsformål til idrettsanlegg. Arealet gir rom for en fremtidig utvidelse av hallen med plass til
café mv.

1110
1111
1112

Lakselv travbane
Lakselv travbane er avsatt til LNF-område i kommunedelplan fra 1997. Området foreslås omgjort til
idrettsanlegg.

1113
1114
1115

Igeldas skianlegg
Igeldas skianlegg er avsatt til LNF-formål i arealdelen fra 2001. Området foreslås endret til
idrettsformål i tråd med etablert bruk.

1116
1117
1118

Billefjord fotballstadion/Jekkir stadion
Området for Billefjord fotballstadio er avsatt til LNF-formål i arealdelen fra 2001. Området foreslås
endret til idrettsformål.

1119
1120
1121
1122

Gairasmoen skytebane
Etablert skytebane ved Gairasmoen er avsatt til LNF-formål med avmerket symbol for skytebane uten
områdeavgrensning. Område for etablert skytebanene og foreslått ny Leirduebane er avsatt til
idrettsanlegg.

1123
1124
1125

Billefjord skytebane
Etablert skytebane på Klubben er avsatt til LNF-formål med avmerket symbol for skytebane uten
områdeavgrensning. Område for skytebanene er avsatt til idrettsanlegg.

1126
1127
1128

Olderfjord idrettsanlegg
Olderfjord idrettsanlegg er regulert til offentlig formål (skole og barnehage) i reguleringsplan for
Olderfjord. Område for fotballbanen foreslås til idrettsanlegg.
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1129

Etablerte idrettsanlegg avsatt til idrettsformål

1130
1131
1132
1133
1134

Lakselv golfbane
Lakselv golfbane er regulert til golfbane i reguleringsplan fra 2001. Området foreslås avsatt til
idrettsanlegg. Sørlig del av regulert golfbane som ikke er opparbeidet foreslås omgjort til
næringsformål og grønnstruktur. Strandsonen endres også til grønnstruktur. Området for
brannøvingsfeltet justeres til etablert område.

1135
1136
1137
1138

Børselv idrettsanlegg
Børselv idrettsanlegg er avsatt til idrettsområde i kommuneplanen fra 2001. Områdets avgrensning
tilpasses etablert bebyggelse med mulighet for utvidelse sørover for ev parkering/klubbhus eller
annet.

1139
1140
1141

Gairasmoen motorcross
Området for Gairasmoen motorcrossbane som er regulert til motorcrossbane i reguleringsplan fra
1998. Området er foreslått til idrettsformål. Arealavgrensning er justert i tråd med etablert bruk.

1142

Ubebygde områder for idrettsanlegg som tas ut - uaktuelle

1143
1144

Idrettsområde ved Vilgesčohkka
Avsatt idrettsområde ved Vilgesčohkka ved Børselv tas ut. Området anses ikke relevant.

1145
1146

Børselv idrettspark
Område nord for Børselv avsatt til Idrettspark tas ut da dette ikke anses som relevant.

1147

Avmerkede skytebaner ved Olderfjorddalen og Hesteskovannet

1148
1149

Symboler for skytebaner fjernes ved Hesteskovannet sør for Klubben og i Olderfjorddalen da
områdene ikke lenger er aktuelle. Begge områdene var avsatt til LNF-formål.

1150

Råstoffutvinning – masseuttak

1151

Dagens situasjon og behov

1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159

Mineralutvinning
Kommuneplanen har ikke grunnlag for å vurdere områder for mineralutvinning i kommuneplanen da
det ikke er kartlagt drivverdige mineralforekomster av interesse i kommunen. Slik ressurskartlegging
og avklaringer med grunneier overlates i hovedsak til private aktører og deres markedsvurderinger.
Dersom det gjøres funn av drivverdige forekomster og privat aktør melder interesse for drift vil
kommunen ta stilling til en eventuell arealavsetting enten ved revisjon av kommuneplan eller egen
reguleringsplanprosess. Prinsipper for mineralutvinning vil drøftes ifm kommuneplanens
samfunnsdel.

1160
1161
1162

Grusuttak
Kommunen har i dag et høyt antall grusuttak hvor flere ikke er i drift. Alle uttakene er etablert på
Finnmarkseiendommens grunn.

1163
1164

Det mest sentrale uttaket ved Lakselv som også har størst årlig uttak har begrenset levetid med
dagens avgrensning. Det er også tre andre større grusuttak hvorav to har direkte tilgang til kai.
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1165

Enkelte mindre «bygdeuttak» i drift vurderes lokalt viktig.

1166
1167
1168
1169

Pukkverk
Kommunen mangler i dag tilgang til pukk/storstein. Pukk/storstein er viktige i store fyllinger og andre
byggeprosjekter med store krav til kvalitet. Mangelen på pukk/storstein gjør flere større
byggeprosjekter mer kostbare.

1170
1171
1172
1173

Annen råstoffutvinning
Annen råstoffutvinning har ikke blitt vurdert ifm ny kommuneplan. Kommunen har ikke mottatt
etterspørsel, eller innspill knyttet til kommersielle torv-, jord-, eller annen råstoffutvinning. Eventuell
etterspørsel etter mindre torvuttak av kulturhistoriskbetydning vurderes best enkeltvis.

1174

Planløsning – råstoffutvinning

1175

Kommuneplanen:

1176
1177
1178
1179
1180

-

viderefører og utvider Rappa masseuttak
avsetter areal til pukkverk ved Lakselv
viderefører store konsesjonspliktige uttak
viderefører enkelte viktige «bygdeuttak»
tar ut konfliktfylte, mindre uttak for bedre konkurranse og redusert konfliktnivå

1181

Kommunen har hatt dialog med Fefo angående videreføring av uttak.

1182

Nye områder for råstoffutvinning

1183
1184
1185
1186
1187
1188

Utvidelse av Rappa masseuttak
Etablert masseuttak ved Rappa er et lokalt viktig uttak for Lakselv med gode kvaliteter på masser.
Dagens uttak vil tømmes for uttakbare masser innen få år. Området for Rappa grusuttak foreslås
derfor utvidet i samråd med Finnmarkseiendommen og utvinningsaktøren. Foreslått utvidelse utgjør
om lag 53 dekar og strekker seg ca 180 meter nordover fra dagens uttaksområde. Utvidelse av
dagens uttak krever utarbeidelse av reguleringsplan.

1189
1190

Hensynet til friluftsliv og rekreasjon, landskap, overvannshåndtering, etterbruk og istandsetting
vurderes viktig å ivareta i reguleringsplan.

1191
1192
1193
1194
1195
1196

Østerbotn pukkverk
Lakselv og Porsanger mangler pukkverk med mulighet for uttak av blokkstein og pukk. Nærmeste
pukkverk er i Karasjok og medfører unødig store transportkostnader. For å kunne tilby en etterspurt
savnet kvalitet er det vurdert egnete områder for pukkverk. Kommunen har hatt dialog med
Finnmarkseiendommen og lokale entreprenører for lokalisering av egnet område. Det anbefales å
avsette kun ett område for uttak av fjellmasser.

1197
1198
1199
1200
1201

Det vises også til foreslått næringsareal ved Klubben i Indre Billefjord. En eventuell realisering av
dette området kan medføre store overskuddsmasser av pukk/stein. Et eventuelt pukkverk på
Klubben vil kunne forenkle senere opparbeiding av næringstomter i samme område. Grunnet lang
avstand til Lakselv og større usikkerhet knyttet til kvaliteten på fjell på Klubben er dette området ikke
vurdert som egnet erstatning for nytt pukkverk ved Lakselv i kommuneplanen.

1202
1203

Et område ved Østerbotn vurderes som beste alternativ for nytt pukkverk med egnet nærhet til
Lakselv, relativt lang avstand til bebyggelse, tilgang til strømnett, akseptable atkomstforhold.
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1204
1205
1206

Området har også antatt god kvalitet på fjell, men det forutsettes at det gjennomføres ytterligere
prøver ifm. regulering. Området avsatt til masseuttak er på ca. 30 dekar og har atkomst fra Rv 98 ved
Jolmabakken.

1207
1208

Hensyn til støy, landskap, krigsminner og landbruk må vurderes særskilt ved utarbeidelse av
reguleringsplan.

1209

Ikke regulerte - etablerte områder for råstoffutvinning

1210
1211
1212

Områdene for ikke regulerte - etablerte masseuttak er avsatt til LNF-områder i kommuneplanen fra
2001 og avmerket med symbol for masseuttak. Områdene er markert som nåværende arealstatus og
utredet i KU.

1213
1214
1215

Veineset masseuttak
Uttaket har ikke driftskonsesjon etter mineralloven. Et område på ca. 380 dekar som tilsvarer dagens
uttaksområde jf. avtale med Fefo avsettes til råstoffutvinning.

1216
1217
1218
1219

Tjeldgrunn masseuttak
Driftsoperatør har søkt om driftskonsesjon etter mineralloven for årlig uttak på ca. 12 000 m3 og
totalt 1 400 000 m3. Et område på ca. 130 dekar som tilsvarer dagens uttaksområde jf. avtale med
Fefo avsettes til råstoffutvinning.

1220
1221
1222
1223

Rappa masseuttak
Driftsoperatør har søkt driftskonsesjon etter mineralloven for årlig uttak på ca. 10 000 m3 og totalt
80 000 m3. Området utgjør om lag 200 dekar og er foreslått avgrenset i tråd med etablert
uttaksområde. Østre del av eiendommen er ikke aktuell for uttak og foreslås til LNF-formål.

1224
1225
1226
1227

Ytre billefjord og Gåradakneset
Uttakene er ikke konsesjonspliktig. Områdene har særlige kvaliteter og anses lokalt viktig (særlig for
landbruk og vedlikehold av private veier). Områdene tilsvarende dagens uttak avsettes til
råstoffutvinning.

1228

Regulerte områder for råstoffutvinning som videreføres helt eller delvis

1229

Časkiljohka masseuttak er eneste regulerte masseuttak og videreføres.

1230

Områder for råstoffutvinning som tas ut

1231
1232

Områdene er ikke regulert eller avsatt med formål råstoffutvinning, men avmerket i KPA2000.
Områder for råstoffFølgende områder er tatt ut:

1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239

-

Brennelv
Gairasmoen
Hestnes
Børselvneset
Veineset – 2 av 3 områder på Veines tas ut
Časkil sør
Čahppiljohkka
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1240

Spredt bolig, fritids- og næringsbebyggelse

1241

Status og behov jf. arealstrategi

1242
1243
1244

Porsanger har et stort antall uregulerte boliger og fritidsboliger, samt noe spredt næringsbebyggelse.
En liten andel av disse ligger innenfor områder avsatt til spredt bebyggelse i KPA2000, mens de fleste
ligger på områder avsatt til LNF-uten tillatt bebyggelse.

1245
1246
1247
1248
1249

Flere private grunneiere har over tid fått tillatelser til fradeling av nye bolig- og fritidseiendommer
innenfor LNF-områder uten krav til regulering. Denne uregulerte bebyggelsen mangler bestemmelser
knyttet til vei, størrelser med videre, samtidig som de ligger i områder hvor det etter gjeldende regler
ikke tillates bebyggelse. Dette skaper et høyt konfliktnivå med hensyn til å ivareta både forsvarlig
saksbehandling og eierinteresser.

1250

Spredt boligbebyggelse

1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257

Figur 11 Spredning av bolig i Porsanger. Enkelte reindriftshytter er registert som bolig. (kilde Porsanger kommune og
Kartverket

Hovedandelen av spredt boligbebyggelse ligger i Lakselv omegn, Billefjord omegn, Olderfjord, Børselv
og Skoganvarre. Etterspørsel etter nye spredte boliger er naturlig størst nær Lakselv. Kommunen
ønsker å åpne for ny spredt boligbebyggelse som styrker levende bygdesamfunn og nye attraktive
boligområder ved Lakselv som tiltrekker flere potensielle tilflyttere og gir økt trivsel.
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1258

Utfordringer og viktige momenter i arealplan:

1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270

Utenfor Lakselv:
Status:
- Kombinasjon av relativ lav verdi på boliger utenfor Lakselv, (vanskeliggjør utbygging av nye
boliger) og at flere boliger benyttes til fritidsbolig medfører tidvis boligmangel i tettstedene
utenfor Lakselv.
- En rekke boliger med trafikkfarlige avkjørsler/omgivelser gjør flere boliger lite egnet særlig
for barnefamilier med skolebarn.
- Flere boliger med særlig lang skolevei og lange avstander til helsetjenester og andre tjenester
- Flere områder med relativt lange kjøreveier og få enheter medfører høye driftskostnader per
bolig.
- Sporadisk etterspørsel knyttet til tettstedene – og ofte knyttet til «hjemplass», noe som gjør
det utfordrende å forutse hvilke områder som vil oppleve etterspørsel.

1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294

Vurdert behov:
- Rammer for ny bebyggelse, retningslinjer for dispensasjon og utvalgte egnete områder med
tillatelse til boligbebyggelse innenfor Billefjord og Børselv.
Lakselv omegn:
Status:
- Svært ulik grad av infrastruktur og trafikksikkerhet i nærområdet rundt Lakselv.
Vannforsyning og avløpsnett utbygd østover retning Ildskog og sørover mot Lyngmo. Gangog sykkelvei mot Lyngmo og langs fv. 98 mot Ildskogbekken. Vestover langs Klemetstad mot
Lakselva er det ikke bygd ut offentlig vann- og avløp, eller gang- og sykkelvei.
- Av hensyn til nærhet til sentrum og mulig infrastruktur anses avgrensning av
«kjerneboligområde» Lakselv: øst for Brennelva, sør for Lyngmo, vest for Holmen bru
(inkludert) boliger ved Lakevann og nord for Lakselv bru som vist på Feil! Fant ikke
referansekilden. på side Feil! Bokmerke er ikke definert..
- I tillegg til «kjerneboområdet» er det enkelte «satelitter» med mindre boliggrender ved Øvre
Brennelv, Østerbotn, Hamnbukt/Skogende og Fossestrand.
- Flere områder med trafikkfarlige omgivelser og manglende trygg skolevei.
- En rekke grunneiere som ønsker å fradele tomter til spredt bolig for salg og/eller til familie.
- Relativt få områder med god egnethet og lavt konfliktnivå med hensyn til ny spredt
utbygging.
Vurdert behov:
- Behov for «raske attraktive tomter» uten reguleringsplankrav (vurdert til om lag 20 boliger i
planperioden).
- Av tilgjengelighets- og konkurransehensyn bør nye boligtomter spres på flere
grunneiere/områder og privat/Fefo.
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1295

Spredt fritidsbebyggelse

1296
1297

Figur 12 Spredning av fritidsboliger i Porsanger (kilde Porsanger kommune og Kartverket)

1298
1299
1300

De aller fleste av uregulerte fritidsboliger ligger langs kysten ved hovedveiaksene, men mange ligger
også langs Lakselva og oppover Lakselvdalen. Enkelte mindre uregulerte felt er også bygd ut ved
populære fiskevann/utfartsområder som Kjæsvann, Fransvann og Rochi.

1301
1302
1303

Med unntak av sistnevnte er fritidsboligene normalt bygd ut tilknyttet boligområder og i tidligere
landbruksområder. Disse fritidsboligene har ofte anlagt vei helt frem til hytta og ofte høy grad av
opparbeidet infrastruktur (strøm, vann og avløp).

1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310

Viktige momenter:
- Mange private grunneiere med store landbrukseiendommer som ikke er i drift ønsker å
fradele fritidstomter enten for salg eller til familie.
- Relativt høy etterspørsel etter fritidstomter i områder ved etablerte snøskuterløyper og
attraktive sjønære tomter.
- Liten/begrenset etterspørsel i områder uten tilknytning til etablert snøskuterløype. Flere
eldre ubebygde tomter.

1311
1312
1313
1314

Vurdert behov:
- Avklarte rammer for spredt bebyggelse mht. utforming, veier mv.
- Åpne for videre utbygging/fortetting i egnete områder med eksisterende bebyggelse og økt
forutsigbarhet.
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1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321

Spredt næring
Kommunen har generelt få områder/ingen omfattende spredt næringsbebyggelse. Momenter som
vurderes relevant:
-

Flere områder med endret bruksverdi av eldre bebyggelse (nedlagte landbruksbygg, boliger i
områder med fraflytting) gir muligheter for ny bruk av eksisterende bygningsmasser.
Generelt liten etterspørsel, med unntak av enkelte bruksendringer av etablert bebyggelse
særlig knyttet til reiselivsvirksomhet.

1322
1323
1324
1325

Vurdert behov knyttes særlig til:
- avklaring av rammer for eksisterende bebyggelse.
- ny næring fritids- og turisme.
- i større grad åpne for bruksendring av eksisterende bebyggelse utenfor «kjerneboområder».

1326

Planløsning spredt bebyggelse

1327
1328
1329
1330
1331
1332

Generelt
I Porsanger kommunes høringsforslag sommer 2021 ble etablert bolig-, fritids- og næringsbebyggelse
avsatt til LNF uten tillatt bebyggelse foreslått som spredt bebyggelse med bestemmelser. Ved høring
kom det innsigelse til løsningen. Kommunen har endret forslaget og foreslår heller å avsette arealer
til spredt bebyggelse ved de mange etablerte bygde- og grendesamfunn, samt hytteområdene i
kommunen.

1333
1334
1335
1336

Frittliggende bygg utenom bygde- og grendesamfunnene, samt mindre boligklynger, eller
hytteområder, med et begrenset antall enheter er ikke foreslått til områder for spredt bebyggelse.
For disse er det angitt generelle føringer der det gis tillatelser til tiltak innenfor boliger som for spredt
bebyggelse. Tiltak på fritidsboliger, næring og andre bygg må vurderes i enkeltsak.

1337
1338
1339

Bygde- og grendesamfunn med blandet bebyggelse (bolig-, fritids-, næring mv) er foreslått til
områder for spredt blandet bebyggelse. Hytteområder uten annen bebyggelse er avsatt til spredt
fritidsbebyggelse.

1340
1341
1342
1343
1344

Alle områder for spredt bebyggelse som tidligere er avsatt til LNFR er konsekvensutredet. De
områdene hvor det ikke tillates å opprette nye boliger, fritidsboliger eller næringsvirksomheter vises
som eksisterende spredt bebyggelse selv om områdene har endret formål. Dette gjøres for å enklere
skille mellom områder hvor det tillates og områder hvor det ikke tillates ny bebyggelse. Disse
områdene har vært bebygd i lang tid også før områdene ble avsatt til LNFR.

1345
1346
1347

Innenfor hvert av områdene er det angitt antall nye boliger, fritidsboliger, næringsbygg og andre
bygg. Det er videre gitt rammer for utnyttelse og vilkår for plassering av nye bygg. Av vilkårene er det
blant annet angitt forbudsgrenser mot sjø og vassdrag.

1348
1349
1350
1351

I tillegg til vilkårene for plassering gjelder hensynsoner for å ivareta viktige natur- og
samfunnshensyn. For områder med særlige landskapshensyn er det angitt hensynsone for landskap.
For områdene Børselv som har stor utstrekning og omfatter viktige landbruksarealer hvor det er
angitt hensynsone for landbruk.

1352
1353
1354

Det er også angitt hensynsoner for drikkevann, faresoner for skred, kvikkleire, flom, kulturmiljø,
naturmiljø. Områder som er båndlagt kulturminneloven og energiloven er vist i kart. Områder
båndlagt etter naturvernloven inngår ikke i formål for spredt bebyggelse.
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1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

Områder for spredt blandet bebyggelse
Følgende bygde- og grendesamfunn er avsatt til spredt blandet bebyggelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ytre Nordmannset
Indre Nordmannset
Seljenes
Smørfjord
Bringnes
Russenes
Olderfjord
Kistrand
Ytre Billefjord
Indre Billefjord
Kolvik
Gåradak og Anopset
Igeldas
Stabbursnes
Øvre Smørstad
Sløkeng
Stangnes
Gjøkenes
Repokoski
Klemetstadveien
Solstad
Ildskogveien
Ildskog
Solhøgda
Ruud-Lyngmo
Hamnbuktveien
Øvre Brennelv
Fossestrand
Børselv
Vækker
Børselv
Hestnes
Holmfjord
Leirpollen
Mårnes
Brenna
Styrnes
Kjæs
Skoganvarre
Grøtterud (

Det vises til konsekvensutredning for ytterligere beskrivelse.
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1398
1399
1400
1401

Eksisterende bebyggelse – generelt
Kommuneplanen angir rammer for spredt bebyggelse som bedre ivaretar viktige forvaltningsmessige
forhold som trafikksikkerhet, naturmangfold mv. samtidig som det åpner for at eierinteresser knyttet
til etablert bebyggelse kan ivaretas bedre.

1402
1403

Kommuneplanen skiller på ulike former for spredt bebyggelse. Spredt boligbebyggelse, spredt
fritidsbebyggelse, spredt næringsbebyggelse og områder for spredt bebyggelse med blandet formål.

1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417

-

-

-

Eksisterende godkjent bebyggelse er innarbeidet slik at bebyggelsen er i tråd med planen.
Visse unntak er gjort for bygg som kommer i konflikt med annen fremtidig bebyggelse, eller
av andre særlige grunner.
Det er angitt rammer for tillatt utnyttelse (størrelser og vilkår for utvidelser) og
bruksendringer av eksisterende bebyggelse.
Eksisterende atkomstveier til områder med spredt bebyggelse er lagt inn i planen. Unntak er
gjort dersom atkomstveien vurderes særlig trafikkfarlig samtidig som det finnes bedre
alternativ løsning. Alternativ er da lagt inn som fremtidig atkomstvei. Det er også gjort
unntak for atkomstveier der lovligheten er uavklart.
Eiendommer med konsesjonsplikt og priskontroll etter konsesjonsloven opprettholdes som
LNFR-formål. For bebygde eiendommer uten priskontroll avsettes den del av eiendommen
som fremstår som naturlig byggetomt som LNF-spredt bebyggelse. Da detaljnivå i
kommuneplan ikke gir grunnlag for nøyaktig avgrensning er det angitt retningslinjer for
«justeringer» av tomt innenfor angitte rammer.

1418
1419

Figur 13 Eksempel på avgrensning av spredt bebyggelse

1420

Rammer for spredt fritidsbebyggelse

1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427

Eksisterende bebyggelse
Planforslaget omfatter en gjennomgang av alle fritidsboligene i kommunen. Spredt uregulert
fritidsbebyggelse videreføres som områder for spredt fritidsbebyggelse med tilpassete bestemmelser
knyttet til utnyttelse. I tråd med arealstrategiene tillattes nye fritidsboliger som fortetting i egnete
områder. Tillatt utnyttelse er vurdert med bakgrunn i helhetlig vurdering av bebygde omgivelser og
terrenginngrep, veiatkomst, nærhet til annen fritidsbebyggelse, vegetasjon,
landskapsform/topografi, omkringliggende naturverdier, friluftsliv og sikkerhet (ras, trafikksikkerhet).

1428
1429
1430

Områder med tillatt ny spredt fritidsbebyggelse
Tillatt ny fritidsbebyggelse (fortetting) er vurdert med bakgrunn i innspill og egnethets- og
konfliktanalyser. Områder med veiatkomst og nær skutertraseer er prioritert. Samlet åpner planen
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1431
1432

for 170 nye fritidsboliger innenfor 20 områder med spredt bebyggelse (pluss et fåtall allerede
fradelte «disptomter»). Det stilles ikke krav om reguleringsplan.

1433
1434
1435

Figur 14 Oversikt over områder med ny spredt fritidsbebyggelse. Områder med fet skift omfatter flere eiendommer og mer
enn 10 fritidsboliger. Områder med kursiv skrift omfatter få nye eiendommer/fritidsboliger.

1436
1437
1438
1439

Bestemmelser til ny og eksisterende spredt fritidsbebyggelse
Det er angitt ulike maksimale størrelser ut fra landskapshensyn og 3 kategorier av hensyn/krav til
utforming og inngrep rundt hytta/fritidsbolig basert på naturlandskapet, omkringliggende bebyggelse
(hyttefelt, eller frittliggende) og friluftslivsverdi.

1440
1441
1442
1443
1444
1445

-

-

Fjellandskap:
Hytter i åpent terreng der inngrep rundt hytte skal minimeres. Strenge utformingskrav for å
minimere privatisering og landskapskonflikt.
Skogsterreng:
Noe høyere grad av inngrep tillates, men naturtomt skal bevares rundt bebyggelsen og noe
strenge utformingskrav.
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1446
1447
1448

-

Strandsone:
Færre restriksjoner enn hytter på fjell og i skogområder. Omfattende terrenginngrep skal
unngås og særlig tiltak som hindrer fri ferdsel i strandsonen.

1449

Bestemmelsene er forsøkt forenklet for å imøtekomme lokale innspill.

1450
1451
1452
1453
1454

Rammer for spredt næringsbebyggelse
Kommuneplanen legger i liten grad opp til nye områder med spredt næringsbebyggelse. Men det
foreslås at det gjøres lettere å benytte eksisterende bygningsmasse (som boliger og nedlagte
landbrukseiendommer) med ellers begrenset bruksverdi innenfor byggets opprinnelige formål til å
etablere utleievirksomheter, reiselivsvirksomheter eller annen næringsvirksomhet.

1455
1456
1457

Rammer for spredt boligbebyggelse
Planen åpner for flere nye boliger i etablerte boområder i kommunen. Det åpnes for til sammen flere
boliger enn forventet etterspørsel.

1458
1459

Det foreslås rammer for eksisterende boliger innenfor LNFR som vil medføre at man kan behandle
vanlige tiltak uten dispensasjonsbehandling.

1460
1461
1462

Spredt bebyggelse – blandet formål
Områder med spredt bebyggelse omfatter områder hvor det tillates flere typer bebyggelse. Det
tillates bruksendring av eksisterende bebyggelse til egnet formål.
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1463

Samferdsels- og militærområder

1464

Vegareal og angitte veitraseer

1465

Generelt om detaljering av veiformål og veitrase

1466
1467

Innenfor tettsteder/bygdene Lakselv, Billefjord og Olderfjord er veiformål avgrenset med areal.
Utenfor disse stedene er veitraseer kun avmerket med linje.

1468

Nye veitraseer

1469
1470
1471

Kommuneplanen har ikke hatt fokus på nye veier/utbedring av veier. Ingen nye hovedveier eller
større veiutbedringer foreslås. Kommunen vil i forbindelse med rullering av planstrategi gå i dialog
med Statens vegvesen og vurdere kommunedelplan for utbedringer av E6 Olderfjord - Lakselv.

1472
1473

Kommuneplanen har markert nye veitraseer til nye områder for bebyggelse som mangler atkomstvei
eller hvor atkomstvei må utbedres.

1474
1475

Interne kjøreveier i områder for bebyggelse avklares generelt i forbindelse med reguleringsplan for
området.

1476

Regulerte nye veitraseer

1477

Regulerte nye veitraseer ved Veineset og Skarvbergtunellen er angitt i tråd med reguleringsplaner.

1478

Etablerte uregulerte veier som er tatt med i plan

1479

Atkomstveier til spredt bebyggelse er implementert som beskrevet.

1480
1481
1482
1483

Mange av veiene har aldri blitt gjenstand for saksbehandling i og med at anleggelse av atkomstvei på
privat grunn til bolig/fritidsbolig lenge ble ansett som ikke søknadspliktig tiltak. Slike eldre anlagte
atkomstveier til lovlig oppført bebyggelse anses av kommunen som godkjent så lenge veien ikke er
bestridt.

1484

Tidligere foreslåtte veitraseer som tas ut

1485
1486
1487

Tas ut - ny hovedvei til Hamnbukt
Ny veitrase til Hamnbukt fra Østerbotn tas ut av plan. Ny vei anses ikke som aktuell. Ev. behov for
forbedret atkomst til Hamnbukt bør skje ved utbedring av dagens vei.

1488
1489

Tas ut - ny bru ved Klemmetstad / Revfossnes
Ny bru over Lakselva ved Klemmetstad / Revfossnes foreslås tatt ut da denne ikke anses som aktuell.

1490

Gang- og sykkelveier

1491

Status og behov – gang og sykkelveier

1492

-

Delvis godt utbygd gang- og sykkelveinett i Lakselv, men mangler enkelte strekninger.
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1493
1494
1495
1496
1497

-

Manger trygg skolevei for mange elever (boligområder) i spredt bebyggelse rundt Lakselv.
Mangler gang- og sykkelveier langs hovedveier i distriktene.
Farlige krysningspunkter over hovedveier i Lakselv og ved boområder Billefjord og Børselv.
Enkelte gang- og sykkelveier langs mindre atkomstveier (hvor gang- og sykkelvei ikke
behøves.

1498

Planløsning gang- og sykkelvei

1499

Viktige plangrep:

1500
1501
1502
1503
1504

-

-

Nye gang- og sykkelveier i Lakselv, prioritert trygg skolevei (begrenset til de traseene som det
er mest sannsynlig at kan bli gjennomført. Det totale behovet for utbedring av gang- og
sykkelvegnettet er større enn vurdert gjennomføringskapasitet.)
Gang og sykkelveier ved Billefjord skole
Rekkefølgekrav ved boligutbygging

1505
1506
1507
1508
1509
1510

Nye gang- og sykkelveitraseer Lakselv
Det er angitt i alt 9 nye traseer for gang- og sykkelvei på til sammen om lag 7,3 km. Dette utgjør i snitt
ca 0,6 km per år i planperioden. Med en grovt stipulert kostnad på 8000 kr/lm i spredt bebyggelse og
15 000 kr/lm i tettbebyggelse vil samlet kostnad utgjøre 60-100 millioner (7 millioner per år). Tallene
bør kostnadsberegnes nærmere ifm revidering av trafikksikkerhetsplan. For sannsynlig realisering må
kostnadene vil måtte fordeles mellom stat, fylke, kommune og private utbyggere.

1511

Følgende traseer er tatt med i kommuneplan:

1512

Riksveier:

1513
1514

-

1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530

E6 fra kryss Ildskogveien til rundkjøring, 0,2 km
E6 fra Klemetstadveien til Sagveien, 0,9 km (vestsiden)

Fylkesveier:
-

Fv98 fra Anne Marie Nymos vei til Brennelv bru, 0,6 km (inklusive ny bru Brennelva)
Klemetstadveien fra boliger Øvre Smørstad til Holmen bru, 1,8 km

Kommunale veier:
-

Kirkegårdsveien E6 til – Trosteveien, 0,8 km
Kirkeveien fra snarvei Kirkeveien 23 til Porsveien, 0,2 km
Anne Marie Nymos vei + Ildskogveien fra Anne Marie Nymos vei mot Bergeng, 1,2 km
Idrettsveien fra Sentrum til Kirkeveien + tilknytning Banakveien, 0,2 km
Holmenveien fra E6 til «tilknyntingsvei Bjerkland» 0,8 km

Annet:
-

Ny gang- sykkelvei Idrettsveien – Kirkeveien x Porsveien - gjennom skoleområdet, 0,3 km
Ny gang- og sykkelvei fra Idrettsveien til Kirkegårdsveien, 0,3 km

Nye gang- og sykkelstier utenfor Lakselv
Billefjord:
- Soudiveien
- Billefjordbekken
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1531

Begge for tryggere skolevei og gangvei mellom bebyggelse og nærbutikk.

1532

Parkering

1533

Status og behov

1534
1535
1536
1537

Viktige momenter er vurdert:
- Behov for avklaringer av utfartsparkeringer knyttet til snøskutertraseer og andre
utfartsområder
- Behov for døgnhvileplass

1538

Planløsning

1539
1540
1541
1542

Ny døgnhvileplass
Areal til ny døgnhvileplass er foreslått innenfor område for utvidelse av Ildskog industriområde.
Området reguleres i forbindelse med reguleringsplan for utvidet næringsområde i samråd med
Statens vegvesen.

1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549

Avsatte utfartsparkeringer
Det er avsatt områder for parkeringsplasser ved nærturområder og skuterutfart, samt etablerte
hyttefelt. Følgende utfartsparkeringsplasser er avsatt; Olderø (nærturområde), Ildskogveien (nærtur),
Travbanen (nærtur), Klemetstadveien – Ekornbakken (Skuter), Lassarettmoen, Lavkajavri (Skuter),
Trollholmsund (turområde). Avsatte parkering omfatter både private og kommunale
parkeringsplasser. Kostnader knyttet til kommunale parkeringer er ikke beregnet og må vurderes i
forbindelse med handlingsplan/økonomiplan.

1550
1551
1552

Andre mindre tiltak
Etablering av mindre parkeringsplasser knyttet til utfartsområder (friluftsliv/rekreasjon) vil for øvrig
falle inn under retningslinjer for dispensasjon for tiltak for å fremme friluftsliv/rekreasjon.

1553

Lakselv lufthavn

1554
1555

Deler av Lakselv lufthavn inngår i reguleringsplan for lufthavna. Arealet for Lakselv lufthavn settes av
i tråd med reguleringsplanen og dagens eiendomsgrenser.

1556

Støysoner er angitt iht. nye beregninger som omfatter økt maksstøy fra nye jagerfly.

1557

Etablert restriksjonsområde innarbeides ved høring.

1558

Større utvidelser krever ny regulering.

1559

Havnearealer (land og sjø)

1560

Status og behov havner

1561

Viktige momenter som vurderes aktuelle:

1562

-

Videre satsing på Lakselv som snuhavndestinasjon
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1563
1564
1565

-

Økt satsing på fiskeri – uavklart prioritering (Lakselv, Billefjord, Smørfjord og Børselv)
Få/ingen føringer for småbåthavner og tilrettelegging for fritidsbåter
Generelt behov for bedre arealavgrensninger og rammer for havneformål

1566

Planløsning havner

1567
1568
1569

Etablerte havner (med tilhørende ferdselsområder i sjø) er gjennomgått og avsatt i tråd med
gjeldende bruk. Utvidelser er i liten grad vurdert da områdene i hovedsak vurderes å dekke
planbehovet. Følgende havner er inkludert med retningslinjer iht. dagens bruk:

1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578

Flerbrukshavner og godshavn
- Smørfjord havn (fiskerihavn)
- Kistrand kaiområde (logistikk/fiskeri)
- Billefjord havn (flerbruk, logistikk, fiskeri, småbåt)
- Russenes havn (småbåt, fiskeri)
- Veines kaiområde (logistikk)
- Hamnbukt havneområde (flerbruk, logistikk, fiskeri, cruise, småbåt)
- Tjeldgrunn havneområde (logistikk)
- Holmfjord havneområde (fiskeri og småbåt)

1579
1580

Småbåthavner
Det er avsatt områder for småbåthavn i Smørfjord, Russenes og Kolvik i tråd med etablert bruk.

1581
1582
1583
1584

Videre oppfølging havner
Kommunen bør følge opp videre med kommunedelplan for havnestruktur og regulering av Hamnbukt
havn og jobbe mot fylkeskommunen/Kystverket med hensyn til nye tiltak for fiskerihavner og
utbedring av farled.

1585

Militære områder

1586

Status og planbehov – militære formål

1587
1588
1589
1590

Forsvaret har igangsatt områderegulering av Porsangmoen leir og Halkavarre skyte- og
øvingsområde. Områder for Forsvaret er i gjeldende plan avsatt til LNFR-områder. Gjeldende arealer
for Forsvaret bør avsettes til militære områder med generelle overordna føringer. Mer detaljerte
føringer avklares i reguleringsplan.

1591

Planløsning – militære formål

1592
1593
1594
1595

Banak flystasjon
Banak flystasjon er avsatt til leirområde og avgrenset i tråd med Forsvarets festeareal. Kun generelle
føringer er angitt. Større utbygginger krever regulering. Det foreslås at Forsvaret selv kan avgjøre
mindre tiltak etter plan- og bygningsloven innenfor området.

1596
1597
1598

Porsangmoen leir
Leirområdet er avsatt i tråd med gjeldende bruk. Innenfor «hovedleir» foreslås at Forsvaret selv kan
avgjøre mindre tiltak etter plan- og bygningsloven. Leirområdet vest for E6 avsettes til forlegning.
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1599
1600
1601

Halkavarre skyte- og øvingsfelt
Området for Forsvarets øve- og skytefelt er avsatt til skyte- og øvingsfelt. Området mellom Forsvarets
festeareal og Halkavarreveien er innlemmet i skyte- og øvingsfelt.
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1603

Landbruks-, natur- og
friluftslivsområder, samt grønnstruktur

1604

Viktige landbruksområder

1605

Status og behov

1606
1607
1608

I tråd med arealstrategier vurderes det som viktig å ivareta viktige landbruksarealer. Kommunen
opplever noe press på enkelte områder utenfor Lakselv, men generelt vurderes utbyggingspresset
her som begrenset.

1609

I Lakselvområdet er det utbyggingspress særlig på sentrumsnære landbruksarealer.

1610

Planløsning

1611
1612
1613
1614

Det er i kommuneplanen angitt egne hensynssoner for landbruk. Ordinært LNFR-formål vurderes å
ivareta hensynet tilstrekkelig. Det vises også til løsning knyttet til grønnstruktur (avgrensning av
landbruksarealer mot sentrum/tettsted), vurdering av nye utbyggingsområder og foreslåtte
bestemmelsesområder for boligområder i Billefjord, Børselv og Lakselv.

1615

Grønnstruktur

1616

Status og behov - grønnstruktur

1617
1618

Områder for grønnstruktur omfatter grønne/blå områder nær bebyggelse med ulik grad av
opparbeidelse. Områdene omfatter ikke landbruksområder og jordlova er ikke gjeldende.

1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627

Vurdert behov:
- Avgrense grøntområder/landbruksområder rundt tettsteder.
- Regler for tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon, samt bevaring av grøntverdier som
nærturområder ved tettsteder og etablerte turområder.
- Vurdere verdifulle grønne lunger i tettstedet og samspillet mellom grøntdrag.
- Vurdere mulige sammenhengende traseer for utbedring av nærturanlegg/tursti ved Lakselva
og rundt Lakselv.
- Revurdere Brennelvneset med mål om å ivareta både frilufthensyn, naturverdier og etablert
festivalområde.

1628

Planløsning - grønnstruktur

1629
1630
1631
1632
1633
1634

Generell blå/grønnstruktur
Følgende områder foreslås til blå/grønnstruktur:
Lakselv og omegn:
- Områder ved Lakselva.
- Strandsonen Vesterbotn inkludert «Flyplasstranda».
- Skogkledte skrenter (viktige for landskap).

1602
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1635
1636
1637
1638

-

Brennelv turområde.
Grønne områder mellom tettstedsbebyggelse i Lakselv.
Lysløype og lekeområdet ved Bjørkås/Sennagressbekken.
Brennelvneset

1639

Lysløyper ved Igeldas, Billefjord, Olderfjord, Smørfjord og Brennelv.

1640
1641

Ved Billefjord og Olderfjord er områder ved hhv Billefjordbekken og Olderfjordelva foreslått som
grøntområder.

1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652

Friområder
Friområder er grøntområder hvor en viss grad av opparbeidelse tillates for allmennhetens bruk. Det
er i forbindelse med kommuneplan vurdert områder som bør sikres som friområder for
allmennheten med hensyn til områdets verdi knyttet til lek, friluftsliv og rekreasjon. Friområder er
offentlig formål som innebærer at private eiendommer som hovedregel erverves for eventuell
opparbeidelse. Arealdelen gir ikke grunnlag for ekspropriasjon. For de eiendommer hvor private
grunneier eventuelt ikke lenger kan benytte eiendommen «på regningsvarende måte» kan grunneier
kreve at eiendommen blir innløst basert på skjønnsmessig verdi dersom friområde ikke opparbeides
innen 4 år fra planvedtak. Hovedregelen om erstatning er at grunneierne må tåle redusert
handlefrihet som følge av offentlige restriksjoner og da ikke har krav på erstatning. Mulig grunnlag
for erstatningskrav må vurderes konkret.

1653
1654
1655
1656
1657

Det påpekes at foreslåtte friområder ikke er avklart med private grunneiere. Det anses derfor som
særlig viktig med nærmere avklaringer med grunneiere ifm høring av planforslaget. Foreslåtte
friområder er i dag ikke områder ment for/egnet til bebyggelse og er således av begrenset økonomisk
verdi. Det vurderes likevel som særlig viktig å kartlegge private forhold og ved motforestillinger bør
kommunen vurdere å omgjøre områdene til ordinær grønnstruktur (ikke offentlig formål).

1658
1659
1660
1661

Smørstadbrinken friområde:
Området er privat eid (ca 280 dekar) og er i dag avsatt til tjenesteyting. Tjenesteyting anses ikke
aktuelt per i dag. Området vurderes godt egnet til fremtidig «lekepark» for alle aldre. En ev.
realisering bør avklares i forbindelse med boligutbygging på Grønnmo.

1662
1663
1664
1665

Tivolitomta:
Området eies av Porsanger idrettslag og er mye brukt/allsidig friområde i dag. Alternativt privat
formål kan være idrettsformål med begrenset tillatt bebyggelse, eller grønnstruktur med nærmere
angitte føringer.

1666
1667
1668
1669
1670

Banakkrysset:
Privat eid område (3,4 dekar) som eies av lokal næringsvirksomhet. Området er ikke tillatt bebygd og
benyttes som utendørs lagerareal. Dagens bruk er lite egnet rett ved innfartsvei til Lakselv og
virksomheten bør flyttes til egnet næringsareal. Eventuelt fremtidig etablering av friområde bør
hensynta flystøy.

1671
1672
1673
1674

Brennelvneset friområde:
Festivalområdet som inngår i regulert friluftsområde foreslås avsatt til friområde og grensene justert.
Nærmere angitte føringer bør fastsettes for å redusere ytterligere skade på urørt natur og ivareta
naturmangfold.
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1675
1676
1677

Handelsbukt:
Området benyttes i dag av lokal båtforening og anses godt egnet til friområde knyttet til
fritidsbåt/strand.

1678
1679
1680
1681

Skoganvarre strand:
Området er mye benyttet sommerstid ved varmt vær og anses særlig viktig for friluftsliv da det er
få/ingen områder med tilsvarende kvaliteter i Porsanger. Området er foreslått ved etablert sti (ved
parkering) og vekk fra private fritidsboliger.

1682
1683

Park
Kun Banakkrysset (etablert park) avsettes til park.

1684
1685
1686

Naturområder
Lahtaganbatta ved Østerbotn – tett furuskogområde er foreslått som naturområde for å bevare
særegen furuskog.

1687
1688

Turveitraseer
Forslag til fremtidige turveitraseer er angitt:

1689
1690
1691
1692

-

Lakselva vest: Holmen bru – Olderø/Rappa
Lakselva øst: Holmen bru – Smørstad/Olderø
Vesterbotn: Flyplasstranda – Brennelvnesset
Rappafossen: Justert trasé ved utvidet masseuttak

1693

Det bør utarbeides egen plan for grønnstruktur og turveier i Lakselvområdet.

1694

Sjøarealer og vannområder

1695
1696
1697

Revisjon av kommuneplanen har kun hatt fokus på arealer til havneformål og deponering av rene
masser fra utdypningsprosjekter, ny farled, samt oppdatering av fiskeplasser. Områder for akvakultur
er ikke utredet/vurdert.

1698

Farleder

1699

Etablerte farleder markeres med arealavgrensning.

1700

Ny farled på vestsiden av Reinøya tas med i tråd med forslag fra Kystverket.

1701

Tilknytning fra farled til havneområde ved Klubben.

1702

Fiske

1703
1704

Områder for passive og aktive redskaper inkludert gytefelt for torsk er avsatt til fiske. Innenfor
områdene tillates ikke virksomhet som kan være til hinder for fiskeri.

1705

Drikkevann

1706
1707
1708

Drikkevann (offentlige vannverk) omfatter drikkevannsforsyning til Smørfjord (Civvajávri), to mindre
reservevannkilder til Skoganvarre og to reservekilder til Lakselv («Drikkevannet» og «nedre
Porsvann»).
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1709
1710

Det er angitt generelle restriksjoner knyttet til nedslagsfelt for nevnte åpne drikkevann, samt
vannverkene (ved Gjøkenes, Lakselv), Billefjord og Børselv.

1711
1712
1713

Åpne vann som benyttes som private drikkevannskilder regnes ikke som drikkevann og angis ikke
med særlige restriksjoner. Eiere av private drikkevannsløsninger må selv beskytte vannkilden/rense
jf. drikkevannsforskriften.

1714

Friområder i vann

1715

Skoganvarre badestrand foreslås som friområde i vann med tilhørende friområde på land.

1716

Verneområder og hensynssoner

1717

Naturvernområder

1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728

Naturområder som er båndlagt etter lov om naturvern:
- Stabbursdalen nasjonalpark
- Stabbursdalen landskapsvernområde
- Stabbursnes naturreservat
- Reinøya naturreservat
- Børselvosen naturreservat
- Vækker naturreservat
- Børselvdalen naturreservat
- Bihkkacohkka naturreservat
- Roddinesset naturreservat
- Skoganvarre naturreservat

1729
1730
1731

Innenfor områdene tillates ikke ny bebyggelse. Det er angitt nye føringer for utnyttelse av
eksisterende fritidsboliger innenfor Stabbursdalen landskapsvernområde for å sikre likebehandling
og samtidig ivareta landskapsvernet.

1732

Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap (UKL)

1733
1734
1735
1736
1737

Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap omfatter viktige nasjonale geologiske, biologiske,
og kulturhistoriske verdier, samt formidlingsverdier. Ny kommuneplan angir retningslinjer for ny
bebyggelse innenfor hele UKL-området med særskilte føringer for områdene Gåradak, Anopset, samt
Indre og Ytre Sandvik. Retningslinjene skal hindre at nye tiltak foringer de ulike verdiene i UKLområdet samt gi rom for utvikling som ivaretar og viderefører verdiene.
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1738

Forholdet til gjeldende planer

1739

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Lakselv og omegn

1740
1741

Ved vedtak av ny kommuneplanens arealdel vil kommuneplanens arealdel av 2000 og
kommunedelplanen for Lakselv og omegn av 1992 oppheves i sin helhet.

1742

Tidligere vedtatte reguleringsplaner

1743
1744
1745

Ny arealdel vil som hovedregel gjelde foran tidligere vedtatte reguleringsplaner. Reguleringsplanene
vil fortsatt gjelde, men der annet ikke er tydelig angitt i plankart og bestemmelser vil
kommuneplanen overstyre tidligere vedtatte reguleringsplaner ved motstrid.

1746

Status reguleringsplaner

1747
1748
1749
1750

Per dato er det 78 gjeldende reguleringsplaner i Porsanger kommune. 26 av disse er
reguleringsplaner for hovedsakelig boligformål og 19 reguleringsplaner for hyttefelt. Kun 8 av
reguleringsplanene er vedtatt etter gjeldende plan- og bygningslov fra 2008. Hele 52 av planene er
vedtatt før gjeldende kommuneplanens arealdel fra år 2000. Viktige faktorer:

1751
1752
1753
1754

-

Mange av planene omfatter bebyggelse/utnyttelse i strid med planen
Flere bestemmelser knyttet til eldre planer anses som overflødig, mangler hjemmel, og/eller
er uhensiktsmessige/misvisende
Planer er vurdert som retningsgivende, med flere udokumenterte dispensasjoner

1755

Planløsning for eldre reguleringsplaner

1756

Ved fastsettelse av ny kommuneplan vurderes det hvilke reguleringsplaner som skal

1757
1758
1759

-

Fortsette å gjelde uten endringer
Fortsette å gjelde, men med endringer (ny kommuneplan gjelder over eldre reguleringsplan)
Hvilke planer som skal oppheves

1760
1761

Nyere reguleringsplaner som vurderes å være innenfor rammen av nasjonal, regional og kommunal
politikk videreføres slik at disse vil fortsette å gjelde foran ny kommuneplanens arealdel.

1762

Ved vurdering om en plan foreslås videreført eller opphevet er det lagt vekt på:

1763
1764
1765
1766
1767

-

Gjenstående aktuell utbygging
Bebyggelse i tråd med plan eller ikke (aktuelle plankart og bestemmelser)
Behov for reguleringsplan
Om planen er i tråd med dagens målsetninger og behov

Se vedlegg planbestemmelser for liste over hvilke planer som videreføres og hvilke som oppheves.

1768

1769
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1770

Konsekvensutredning

1771

Planprogram og krav til konsekvensutredning

1772

Utvalg av enkeltområder som utredes

1773

Følgende enkeltområder og tiltak skal utredes jf. vedtatt planprogram:

1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786

-

Nye områder avsatt til utbyggingsformål med arealformål 1-6 (jf. pbl §11-7) der underformål
og bestemmelser åpner for utbygging
Åpning for spredt bebyggelse i LNFR-områder
Endret utbyggingsformål (for eksempel fra næring til bolig)
Vesentlige endringer i utfyllende bestemmelser som endrer rammene for utbygging i
områder for bebyggelse. Dette gjelder for eksempel antall bygg, kriterier for lokalisering,
rammer for utforming, utnyttelse, funksjonskrav med mer.

Fra planprogrammet er også følgende tema tatt med, men ikke aktuelle (planen omfatter ingen nye
slike områder/tiltak):
-

Eventuelle båndlagte områder dersom hensikten er å sikre areal med tanke på senere
utbygging
Ev. områder for akvakultur Ev. nye hovedveitraseer og infrastruktur-traseer i samråd med Statens vegvesen

1787

Helhetlig vurdering

1788

Følgende tema er vurdert med hensyn til samlede konsekvenser:

1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803

-

Forurensning (klimagasser og annet utslipp til luft, jord og vann), inklusiv støy
Transportbehov
Naturmangfold
Landskapsbilde, byggeskikk og estetikk
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og tjenestebehov
Samisk natur - og kulturgrunnlag, samt kvensk
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Barn og unge
Folkehelse
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
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1804

Metode og kunnskapsgrunnlag

1805
1806
1807

Kommuneplanens arealdel skal behandles etter Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og
bygningsloven. Miljøverndepartementets veileder for konsekvensutredninger for kommuneplanens
arealdel er lagt til grunn. I tillegg er følgende temaveiledere benyttet som veiledende:

1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817

-

Statens vegvesens håndbok V712
Riksantikvaren – Veileder - Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for tema
kulturminner og kulturmiljøer (2015)
Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren – Veileder - Metode for landskapsanalyse
i kommuneplan – 2011
Miljødirektoratet – Veileder - Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder – 2014
DSB – veileder – Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging
Miljøverndepartementet – Veileder T-1514 Naturmangfoldloven kapittel II.
Sametingets planveileder
DSB: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging

1818

Konsekvensutredningen baseres på foreliggende oppdaterte kunnskapskilder og -databaser

1819

Kunnskapsgrunnlaget

1820
1821
1822

Kunnskapsgrunnlaget vurderes generelt som godt nok for arealplan. Tilfeller der
kunnskapsgrunnlaget bør utbedres ved regulering eller enkeltsaksbehandling er vurdert og
kommentert.

1823

Tabell 5 Oversikt kunnskapsgrunnlag

KU-tema
Forurensning og støy
Naturmangfold
Landskap, byggeskikk og
estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Kilder
Støysonekart Avinor og Forsvaret, ÅDT,
Grunnforurensning kart Miljødir.
Naturbasen, artskart, kystinfo, sensitive artsdata, miljøstatus, Porsanger
kommune,
Norgei3D, kartdata, befaringer og lokalkunnskap
Vegkart, ÅDT, Porsanger kommune,
Porsanger kommune, Luostejok og Repvåg kraftlag, Telenor, Statens
vegvesen
Veikart, kommunale data
Vann: Kapasitet offentlig vannforsyning
Avløp: Kapasitet offentlig avløpsanlegg
Strøm: Netteiere, NVE
Fiber: Dekningsoversikt.
Telefon: Telenor og netcom dekningskart.

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samisk natur- og
kulturgrunnlag (unntatt
reindrift)
Samfunnssikkerhet, ROS

SSB, Porsanger kommune
Friis-kart, Sametingets veileder,
Lokalkunnskap, Merrasiida og
Porsanger kommune
Skred- og flomkart fra NVE/NGI på
nett, Ulykkesstatistikk - Vegkart fra Statens vegvesen, Porsanger
kommune,
Kystinfo fra Kystverket, Restriksjonsplan for Lakselv luthavn (Avinor),
Værdata fra Meterologisk institutt (eKlima), Klimaprofil Finnmark
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(Norsk Klimaservicesenter).
Jordbrukskart, NIBIO Kilden, Porsanger kommune
Reindriftskart, Møter Rbd 14, 14A, 16 og 17, samt siidaer Rbd 16.
Mineralressursdatabasen NGU, Fefo
Kulturminner/kulturmiljø
Kulturminnedatabasen, UKL, SEFRAK, lokalkunnskap
Nærmiljø, grønnstruktur Kartlagte friluftsområder, Porsanger kommune: befaringer
og friluftsliv
lokalkunnskap
Barn og unge
Porsanger kommune
Folkehelse
Kommunens folkehelseoversikt, veiledere folkehelse
Jordbruk (jordressurser)
Reindrift
Naturressurser

1824
1825

Gjennomgåtte faktorer for tema (enkeltområder og helhetlig)

1826

Følgende faktorer vurderes/vektlegges:

1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833

Forurensning og støy
- Klimagassutslipp (med unntak av transport)
- Lokale utslipp – industri/annet
- Lokale utslipp – trafikk
- Utslipp til grunn – grunnforurensning
- Utslipp til vann - vannmiljø
- Trafikkstøy, støy fra industri, flystøy

1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842

Naturmangfold
- Arter av nasjonal forvaltningsinteresse og nøkkelområder (som vår- og høstrasteplasser for
dverggås)
- Sensitive arter
- Utvalgte naturtyper
- Nasjonal laksefjord
- INON (Ingrepsfrie naturområder i Norge)
- Ny bebyggelse «urørt natur»
- Elg- og hjortedyr

1843
1844
1845
1846

Landskap, byggeskikk og estetikk
- Lokalklima, vegetasjon, landskapsformer
- Byggeskikk og estetikk
- Silhuett , terrenginngrep

1847
1848
1849
1850

Transportbehov
- Avstander bolig-sentrum, bolig – arbeidsplasser, gang- og sykkelveinett,
- Godstrafikk – endret forhold for flytransport, sjøtransport, biltransport
- SPR for samordnet bolig- areal og transportplanlegging,

1851
1852
1853
1854
1855

Teknisk infrastruktur
- Opparbeidelseskostnader for vei, vann og avløp samt kapasitet i eksisterende anlegg
- Vei: Veistandard atkomstvei vurderes
- Vann: Kapasitet offentlig vannforsyning vurderes.
- Avløp: Kapasitet offentlig avløpsanlegg vurderes.
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1856
1857
1858
1859
1860

-

Gang- og sykkelvei: Standard, tilgjengelighet, tilknytning til gang- og sykkelvei i området
vurderes.
Strøm: Nærhet til lavspent trafo vurderes. Kapasitet lavspent er ikke kartlagt.
Fiber: Fiberdekning vurderes.
Telefon: Telefondekning vurderes.

1861
1862
1863
1864
1865
1866

Befolkningsutvikling og tjenestebehov
- Styrke /svekke bosetning i distrikt
- Styrke /svekke sentrumsutvikling
- Skoletilbud + avstand/reisetid
- Avstand barnehage
- Avstander helsetilbud

1867
1868

I vurderingen inngår en samlet vurdering av dagens kapasitet og konsekvenser for skole- og
barnehagetilbud, helse- og omsorgstjenester og lokalt næringsliv.

1869

Det vurderes både med hensyn til aktuell bygd og Porsanger som helhet.

1870
1871
1872
1873

Samisk natur- og kulturgrunnlag (unntatt reindrift og kvensk
- Sjøsamisk bosetting og samisk og kvensk befolkning generelt.
- Utmarksbruk, naturressurser og høsting
- Tradisjonell samisk og kvensk kulturutøvelse

1874
1875
1876
1877
1878
1879

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
- Trafikksikkerhet
- Trygg skolevei
- Risiko kvikkleire
- Skredfare
- Flomfare

1880
1881
1882
1883
1884
1885

Jordbruk og sikring av jordressurser
- Dyrka mark (i drift eller ute av drift/brakk), fulldyrket, overflatedyrket, innmarksbeite
- Dyrkbar mark - potensiale (kvalitet, beliggenhet, arrondering)
- Utmarksbeite
- Konsekvenser for landbruk i drift og konfliktpotensiale med nye planformål
- Bosetting i viktige landbruksområder

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892

Reindrift
- Områder med særlig stor verdi som flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentrale
luftingsområder, samt områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting
- Minimumsbeiter, herunder vinterbeiter
- Tidlige vårbeiteområder med tidlig barmark
- Konsekvens er vurdert ut fra berøring med særverdiområder og mulighet for avbøtende
tiltak som f.eks. fysisk eller tidsavgrensede planlagte tiltak mv.

1893
1894
1895
1896

Naturressurser
- konsekvenser for registrerte og kjente naturressurser som byggeråstoff (stein, grus, pukk)
- eventuell konflikt med kjente prøvelokalsjoner for mulig fremtidig uttak av statens mineraler
- vesentlige konsekvenser for særlig verdifulle kjente utmarksressurser som jakt, fiske, bær
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1897
1898
1899
1900
1901

Kulturminner og kulturmiljø
- Konflikt med kjente fredete kulturminner
- Konflikt med SEFRAK-registrerte bygg
- Krigsminner
- Hensyn til viktige sammenhengende kulturmiljø (inklusiv UKL)

1902
1903
1904
1905
1906

Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
- Lekeplasser
- Nærmiljøkvaliteter (tilgjengelighet rekreasjon, friluftsområder, utfartsområder)
- Grønnstruktur
- Byggeskikk

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

Barn og unge
- Skolevei – Trygg skolevei, trygge omgivelser
- Tilgang til friluftsområder, naturopplevelser
- Transportløsninger (mobilitet/tilgjengelighet)
- Universell utforming
- Støy og luftforurensning
- Tilgang til lekeplasser
- Barnehage nærhet
- Tilgang til fysisk aktivitet, utearealer
- Medvirkning

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

Folkehelse
- Støy, støv, grunnforurensning, luftforurensning, stråling,
- Trafikk
- Universell utforming
- Medvirkning
- Skade- og ulykkesforebygging
- Tilrettelegging for fysisk aktivitet
- Tilrettelegge for sosiale møteplasser
- Boligvariasjon - demografi
- Sosial og teknisk infrastruktur
- Visuell utforming
- Arbeidsplasser

1929

Verna vassdrag

1930

ROS-analyse - sammenfatning

1931
1932

I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel er det utarbeidet en ROS-analyse for å
synliggjøre risikofaktorer som kan få betydning for arealbruken i kommunen.

1933

Metode

1934

Risiko- og sårbarhetsanalysen er basert på DSB sin veileder – Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.

1935
1936

ROS-analysen omfatter både en generell del og en områdespesifikk del for nye områder for
bebyggelse. Den generelle delen omfatter en vurdering av risikobilde i hele Porsanger.
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1937
1938
1939

Områdespesifikk del omfatter områder med ny bebyggelse og endret arealbruk. For enkeltområder
med kun endret arealbruk og eksisterende bebyggelse er det gjort en forenklet ROS med kun fokus
på trafikksituasjon og kvikkleire/ras/skred. Risikobildet dekkes ellers av helhetlig ROS.

1940
1941
1942
1943

Enkeltområder
Vurdering av uønskede hendelser og risiko enkeltområder er gjengitt i vedlegg sammen med KUenkeltområde. For enkeltområder er det kun fokusert på risikosituasjonen etter gjennomført
plantiltak og behov for avbøtende tiltak.

1944
1945
1946

Helhetlig
For helhetlig vurdering er risikosituasjonen i dag og risikosituasjonen etter gjennomført plantiltak
vurdert.

1947

Akseptkriterier

1948

Risikoforhold er vurder med hensyn til sannsynlighet for ulykke og konsekvens:
Liten konsekvens

Middels konsekvens

Stor konsekvens

Sannsynlig
Mulig
Usannsynlig
1949
1950

RØD - Uakseptabel risiko = risikoreduserende tiltak vurderes som nødvendig

1951

GUL – Betydelig risiko = risiko bør vurderes nærmere, risikoreduserende tiltak bør gjennomføres

1952

GRØNN – Akseptabel risiko: = ingen risikoreduserende tiltak vurdert

1953

Konsekvenser er vurdert med hensyn til liv/helse, økonomi, ytre miljø og stabilitet.

1954

Akseptkriterier er vurdert for hvert aktuelt tema.

1955
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1956

Utvelgelse av mulige uønskede hendelser - enkeltområder

1957

For utvelgelse av mulige hendelser er det benyttet sjekkliste med følgende vurderingskriterier:

1958
1959
1960

Storm og orkan
Vurderes kun områdevis, forenklet analyse - Værutsatt område, mangelfull infrastruktur
(GUL = eksisterende bebyggelse, RØD = ny bebyggelse)

1961
1962
1963

Lyn og torden
Vurderes kun områdevis, forenklet analyse – Høyrisikoområder/lynavledere (høye bygg/tårn).
Ingen særlig risiko avdekt

1964
1965
1966

Ekstrem nedbør vinter
Vurderes kun områdevis, forenklet analyse - Værutsatt, mangelfull infrastruktur, lang avstand til vei
(GRØNN = eksisterende bebyggelse, GUL = ny bebyggelse)

1967
1968
1969

Ekstrem nedbør sommer
Vurderes kun områdevis - Vurdert åpne og lukkede flomløp, terreng, bebyggelse/tette flater,
overvannshåndtering (åpen/lukket, fordrøyning)

1970
1971
1972

Stormflo
Vurderes kun områdevis - Vurdert stormflo og forventet havnivåstigning, bebyggelse sikkerhetsklasse
1, 2 og 3 mht krav i TEK17.

1973
1974
1975

Flom store vassdrag
Vurdert mht aktsomhetskart flom, flom 2020 Lakselva, Stabburselva, bebyggelse sikkerhetsklasse 1, 2
og 3 mht krav i TEK17. Se generell vurdering KU Samfunnssikkerhet.

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Aktsomhetskart fra NVE er i store trekk avsatt som hensynssone flom for områder som er aktuelle for
utbygging. I noen områder er enkelte deler av aktsomhetskartene ikke tatt inn som hensynssone.
Områdene er silt ut på bakgrunn av lokalkunnskap og åpenbare unøyaktigheter i aktsomhetskartene.
Utsilingen knytter seg til at det er beregnet aktsomhetsområder rundt en del bekker som kommunen
ikke kan se at eksisterer. Det er ikke gjort en systematisk gjennomgang for å sile ut slike områder,
men for et fåtall områder sentralt i Lakselv tettsted, der det er aktuelt med bebyggelse, er ikke tatt
med i hensynssonen.

1983
1984
1985

Flom i mindre vassdrag
Forenklet analyse - Bebyggelse nær bekkeløp, bratt terreng.
(GUL = eksisterende og ny bebyggelse i mulig utsatte områder)

1986

Hensynssone for flom jf store vassdrag gjelder også mindre vassdrag som er med i NVE sitt grunnlag.

1987
1988
1989
1990
1991

Urban flom og overvann
Forenklet analyse for Lakselv sentrum – forholdet må vurderes nærmere ved regulering. Mye
bebyggelse/tette flater, manglende overvannshåndtering, snølagring/rask snøsmelting, manglende
fordrøyning, ingen
(GUL, områder med tett dekke/manglende overvannshåndtering)
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1992
1993
1994
1995

Erosjon
Vurderes kun områdevis - Bebyggelse nær større vassdrag, erosjonsutsatte områder.
(GUL = eksisterende bebyggelse nær vassdrag og mulig erosjonsutsatte områder, RØD = ny
bebyggelse ved vassdrag og eksisterende bebyggelse i kjente erosjonsutsatte områder.

1996
1997
1998
1999
2000

Kvikkleire
Vurdert med hensyn til krav i TEK 17 basert på NGU – marin grense og mulighet for marin leire.
(GUL = Eksisterende bebyggelse innenfor områder med stor sannsynlighet for funn, eller ny
bebyggelse med mulig funn, RØD = ny bebyggelse med stor sannsynlighet for funn. Se generell
vurdering KU Samfunnssikkerhet.)

2001
2002
2003

Steinskred, jordskred, snøskred
Vurdert mht. aktsomhetsområder skred fra NVE, akseptkriterier iht. TEK 17.
(GUL = eksisterende bebyggelse, RØD = ny bebyggelse)

2004
2005

Fjellskred (flodbølge)
Ingen særlig risiko avdekt

2006
2007

Skog- og lyngbrann
Forenklet analyse, infrastruktur vei, slukkevann og skog, ingen vesentlig risiko avdekt

2008
2009
2010
2011
2012

Trafikkulykke fotgjenger
Vurdert mht trygg skolevei, fartgrense, gang- og sykkelveinett, krysningspunkter hovedvei,
bussstopp, ulykkespunkter (vegkart) (GUL = eksisterende bebyggelse i områder med trafikkfare, RØD = områder med vesentlig trafikkfare
eller nye områder med trafikkfare)

2013
2014
2015
2016

Trafikkulykke kjørende
Vurdert mht fartsgrense, vegstandard, ulykkespunkter og avkjørsler.
(GUL = eksisterende bebyggelse i områder med trafikkfare, RØD = områder med vesentlig trafikkfare
eller nye områder med trafikkfare)

2017
2018
2019

Båthavari (småbåter)
Forenklet vurdering småbåthavner, dybdeforhold (undervannsskjær), generell grunne partier fjord og
stor flo/fjære, kaldt vann gir generelt økt risiko, men forholdet vurderes ikke nærmere.

2020
2021
2022

Skipshavari
Forenklet vurdering – økt cruisebåter - behov for utbedring farled,– følges opp i dialog med
Kystverket, beredskap vurderes nærmere i samråd med Nordkapp region havn.

2023
2024

Flyulykke (helikopter/småfly)
Forenklet analyse – ingen særlig risiko avdekt

2025
2026
2027

Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Forenklet analyse – Etablert restriksjonsområder ved Lakselv lufthavn implementeres i kart ved
høring. Rutiner innarbeidet. Ingen ny omfattende utbygging.

2028
2029

Utslipp av farlige stoffer
Forenklet analyse – resipient, type virksomhet. Tema vurderes kun områdevis.
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2030
2031

Akutt forurensning
Som for utslipp farlig stoffer.

2032
2033
2034
2035

Grunnforurensning
Vurderes kjente forurensningskilder og mistanke om forurensning, nærliggende sensitiv bebyggelse.
(GUL = kjent kilde med mulig konsekvens for sensitiv bebyggelse eller mistanke om kilde med
sannsynlig konsekvens for bebyggelse. RØD = kjent kilde og sannsynlig konsekvens)

2036
2037

Brann i industri
Forenklet analyse – Etablert industri, brann

2038
2039
2040

Brann i tunell
Forenklet analyse – tunneler, avstand, innsats, utstyr – ny Skarvbergtunnel – forholdet vurderes ikke
nærmere

2041
2042

Brann i fly
Generell brannberedskap fly ikke vurdert.

2043
2044
2045

Brann i båt
Forenklet analyse – avstand/innsats havner /småbåthavner – ev fremtidig vesentlige utvidelser lang
fra Lakselv bør vurderes nærmere, anses ikke relevant i kommuneplan.

2046
2047
2048
2049
2050

Brann i bygg og anlegg
Vurdert tilgang slukkevann, innsatstid, type bebyggelse/anlegg (TEK17, høyder (tre etasjer+)
(GUL – Eksisterende bebyggelse med særlig utfordrende forhold, eller ny bebyggelse med visse
utfordringer, RØD – ny bebyggelse som medfører behov for økt beredskap/vesentlig utbedring av
slukkevann og/eller, industrivern)

2051
2052
2053

Eksplosjon i industri
Forenklet analyse – registrerte eksplosiver (Kunnskapsbanken), nærliggende bebyggelse – vurderes
kun områdevis

2054
2055

Eksplosjon i tankanlegg
Forenklet analyse – som eksplosjon industri

2056
2057

Eksplosjon i fyrverkeri- el. Eksplosivlager
Forenklet analyse – som eksplosjon industri

2058
2059
2060

Dambrudd
Vurdert vanndam Gagga – sikkerhet vurderes akseptabel, ingen omfattende ny bebyggelse – endret
sikkerhetsgrad (demning)

2061
2062
2063
2064
2065

Forurensning av drikkevann
Vurdert kommunale drikkevann og nedslagsfelt, usikkerhet private uregistrerte kilder og private
utslipp spredt bebyggelse.
(GUL ny spredt bebyggelse i områder uten kommunalt drikkevann og avløpsanlegg (uten
tilknytningsplikt)
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2066
2067
2068
2069

Bortfall av energiforsyning
Forenklet analyse – infrastruktur (vei) og forsyningssikkerhet, samtidighetskonflikt stengt vei bortfall
– områdene Nord for Smørfjord og Børselv (én vei/én kraftlinje (distribusjonsnett) – ingen
omfattende ny bebyggelse i områdene – ingen vesentlig risiko

2070
2071

Bortfall av telekom/IKT
Ingen omfattende ny bebyggelse uten veinett (fjellet) – ingen endret risiko av betydning

2072
2073
2074

Svikt i vannforsyning
Forenklet analyse – infrastruktur (vann) Smørfjord og Børselv kun én kilde – ingen omfattende ny
bebyggelse planlagt i områdene. Kun områdevis vurdering

2075
2076
2077

Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Forenklet analyse, avløpsnett – forholdet vurderes nærmer i ny vann og avløpsplan – ingen vesentlig
økt risiko avdekt. Kun områdevurdering.

2078
2079
2080

Svikt i fremkommelighet
Forenklet analyse – vei (privat/offentlig) avstand til offentlig, type bebyggelse. Ingen vesentlig risiko
avdekt. Kun områdevurdering.

2081
2082
2083

Svikt i nød- og redningstjenesten
Forenklet analyse samtidighetskonflikt fritidsboliger uten vei, mobilnett- Ingen vesentlig bebyggelse i
områder med særlig lange avstander / områder uten veiatkomst. Kun områdevurderinger.

2084
2085
2086
2087
2088

Annet - snøskuterulykker
Vurderes nye krysningspunkter (kjente dispensasjonskrysningspunkter), foreslåtte nye skutertraseer,
omkringliggende bebyggelse, trafikkforhold og behov for kryssing av hovedvei for tilknytning
skuterløype
(GUL – eksisterende bebyggelse med kjente konflikter, RØD – ny bebyggelse med økt konflikt)

2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095

Tema vurderes nærmere helhetlig:
• Trafikksikkerhet
• Kvikkleire
• Brann (bygg og anlegg)
• Forurensning av drikkevann (offentlig og privat)
• Flom (store og små vassdrag)
• Ras og skred

2096

Se sammendrag av vurderte aktuelle tema kapittel KU - Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet (s 87).

2097

Øvrige tema vurderes kun for enkeltområder.

2098

Sammenfatning av endret risiko utvalgte tema

2099

Tabell 6 Sammenfatning av endret risiko – utvalgte tema

Tema
Trafikksikkerhet

Gjeldende risiko
Spredt bebyggelse
Farlig skolevei
Gammel veistandard
Lakselv sentrum

Etter plantiltak
Økt gang-sykkelvei
Noe redusert farlig
skolevei
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Kvikkleire

Brann (bygg og
anlegg)

Forurensning av
drikkevann
Flom (store og
små vassdrag)
Ras og skred

Lav kunnskap/lite
kartlagt
Høy andel spredt
Spredt bebyggelse
Lang innsatstid
Lavt dimensjoneringsgrunnlag
Lite dokumentasjon

Ingen vesentlig endring

Skjerpede krav
dokumentasjon

Noe økt bebyggelse med
lang innsats inkludert
industri

Relativt lite bebyggelse
utsatt
Få potensielt utsatt

Ingen vesentlig ny utsatt
bebyggelse
Ingen vesentlig endring

Dimmensjonerinsgrunnlag
Industrivern
Bistand/samarbeid
Forsvaret/Avinor
Skjerpede
dokumentasjonskrav
NVE 200-årsflom
Gjennomgang rutine
Gjennomgang rutiner

Skjerpede dokumentasjon

2100

Utredning av virkningene av enkeltområder, herunder alternativer

2101
2102
2103
2104
2105

MD: «Konsekvensutredningen skal gi nok kunnskap til å avklare det aktuelle arealet til det aktuelle
arealformål, slik dette skal fastsettes som bindende i kommuneplanens arealdel. Om det etter vedtak
av arealdelen kommer frem ny kunnskap som påvirker egnetheten av arealformålet, må den aktuelle
utbyggingen tilpasses ved påfølgende regulering for å hensynta den nye kunnskapen som er kommet
frem.»

2106

Bruk av nåværende og framtidig arealstatus

2107
2108
2109
2110
2111

Plankartet skiller på nåværende og framtidig arealstatus. Arealstatus skiller normalt ikke på
eksisterende bygg eller framtidig bebyggelse, men angir om arealformålet er nytt eller videreført fra
gjeldende plan. Bruken av arealstatus har ikke juridisk betydning i seg selv, men er et kartteknisk grep
for å synliggjøre endringer i planen og da mellom områder som skal utredes og områder som ikke
trenger å utredes.

2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120

For særlig spredt bebyggelse innenfor LNF-områder uten tillatt bebyggelse anses det lite
hensiktsmessig å benytte framtidig arealstatus i Porsanger. Det er svært mange lovlige bygg innenfor
LNF-områder uten tillatt bebyggelse i Porsanger. Tidligere plan fra 2001 anga kun områder for ny
bebyggelse som områder for spredt bebyggelse. All eksisterende spredt bebyggelse har i kommunens
tidligere planer blitt ansett som LNF-uten tillatt bebyggelse selv om byggene var lovlig oppført før
planen trådte i kraft og kommunen aldri har hatt ønske om å ikke tillate disse. For bebyggelse skilles
det derfor i denne planen mellom områder der det tillates vesentlig økt bebyggelse og områder der
det ikke tillates vesentlig økt bebyggelse. Endrete arealformål er utredet selv om arealstatus er satt
til nåværende.

2121

Områder med endret utbyggingsformål

2122

Følgende områder med endret utbyggingsformål er utredet:
EB1
EB2
EB3

Holmenveien
Saarila boligfelt
Kirkegårdsveien - Fritidsparken

Næring til bolig
Næring til bolig
Sentrum til bolig, tjenesteyting og grønnstruktur

2123
2124

Nye områder for bebyggelse

2125

Følgende områder med endret ny bebyggelse er utredet:
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2126

Boligbebyggelse
B1
Haukibrinken
B2
Lyngbakken
B3
Grønnmo
B4
Solstad
B5
Anne Marie Nymos vei
B6
Holmen bru
B7
Igeldas
B8
Soudiveien
B9
Lyngmo

2127
2128

Næringsbebyggelse og annet
(Omfatter næring, fritids- og turisme, kombinert formål og masseuttak)
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13

Klubben industriområde – utvidelse
Ildskog – utvidelse
Bergbukt
Banak-krysset
Flyplasstranda næringsområde
Holmen bru nord
Indre Hamnbuktneset
Billefjorddalen camping
Russenes kai
Billefjord havn
Gohččavárit
Lassintieva masseuttak
Rappa masseuttak – utvidelse

2129

Fritidsbebyggelse
F1
Libakken – Smørfjord
F2
Bringnes – Smørfjord
F3
Bringnes – Olderfjord
F4
Olderfjordelva nord
F5
Åsheim hyttefelt
F6
Igeldas hyttefelt
F7
Børselv hyttegrend
F8
Gjøkhaugen hyttefelt - utvidelse
F9
Liikajoenkentä
F10
Čahppilgohppi – utvidelse
F11
Caskil hyttefelt
F12
Otermoen hyttefelt
F13
Gagga/Luostejoka hyttefelt – utvidelse

2130

Områder med hovedsakelig eksisterende bebyggelse

2131
2132
2133
2134

Områdene med eksisterende bebyggelse som utredes omfatter i hovedsak områder hvor det er lovlig
etablert bebyggelse innenfor områder der gjeldende plan ikke tillater bebyggelse. Innenfor
områdene tillates ikke omfattende ny bebyggelse. Ny bebyggelse som kan tillates innenfor disse
områdene utgjør i hovedsak:

2135

-

Garasjer og andre sekundærbygg tilknyttet etablert bebyggelse.
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2136
2137

-

Bruksendringer innenfor spredt bebyggelse fra f.eks. bolig til næring eller fritidsbolig.
Enkelte ny spredt bebyggelse som fortetting i etablerte områder uten vesentlig konflikt.

2138
2139

Konsekvensutredningen for disse områdene fokuserer på konsekvenser av ny tillatt
bebyggelse/utvidet/endret bruk.

2140
2141
2142

Områder med eksisterende spredt bebyggelse er delt inn i hele 115 delområder som omfatter flere
enkeltformål med stor grad av felles hensyn og konsekvenser. Ved gjennomgang er det fokusert
særlig på konsekvenser av endringer (nye enheter) og behov for tiltak mht. risiko.

2143
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2144

Vurdering av virkningene av planens samlede arealbruksendringer

2145

Forurensning (klimagasser og annet utslipp til luft, jord og vann), inklusiv støy

2146
2147
2148
2149

Planen åpner for etablering av næringsområde tilrettelagt for mulig forurensende virksomhet. Ved
realisering må forholdet utredes nærmere med bakgrunn i type virksomhet. Planen vurderes for
øvrig å medføre ingen vesentlige virkninger med hensyn til utslipp til luft, vann eller grunn. Hensynet
til vannmiljø vurderes generelt som ivaretatt og følges opp i tiltaksplan for vannområdet.

2150
2151
2152
2153
2154

Forsvarets nye jagerfly medfører vesentlig økt maksstøy som berører deler av tettstedsbebyggelsen.
Planen legger opp til en restriktiv holdning til nye støysensitive virksomheter. Ved senere økt
kunnskapsgrunnlag som følge av erfaringer og støymålinger bør restriksjonene vurderes på nytt i
samråd med Forsvaret. Trafikkstøy vurderes generelt som lite aktuelt/omfattende i kommunen og
håndteres i enkeltsaker/plansaker ved særlig utsatte områder/tilfeller.

2155

Lokale luftutslipp fra trafikk vurderes ikke aktuelt.

2156
2157

Avløp fra ny konsentrert fritidsbebyggelse forutsettes løst ved bruk av felles avløpsløsninger. Utslipp
fra ny spredt bebyggelse må undersøkes nærmere ifm søknad om utslippstillatelse.

2158

Samlet vurderes planen å medføre få/liten vesentlig virkning med hensyn til forurensning og støy.

2159

Transportbehov

2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167

En eventuell etablering av næringsarealer ved Klubben (Billefjord) vil medføre økt pendling (lang
kjørevei). Forholdet må utredes nærmere ved regulering. Kommuneplanen bygger videre på dagens
bosettingsmønster med relativt høy andel spredt bebyggelse/pendling. En viss sentralisering og
styrking av knutepunkt Lakselv med fokus på utvikling av gang- og sykkelveier (bolig/arbeid og
bolig/aktivitet) vil gi en viss positiv effekt. Generelle føringer for tilrettelegging for sykkel i sentrum
vurderes som positivt. Dog vurderes det at høyt antall sentrale parkeringsplasser (særlig god
dekning) vil videreføres. Kommunen bør jobbe videre med tilrettelegging gang/sykkel og drøftinger
knyttet til lokalisering og utforming av mht myke trafikanter og parkering.

2168
2169

Samlet vurderes planen å medføre liten negativ påvirkning med hensyn til transportbehov. Se
vurderinger knyttet til arealstrategier og samordnet areal- og transportplanlegging.

2170

Naturmangfold

2171
2172
2173
2174

Nye områder for bebyggelse er i hovedsak konsentrert til utbygde områder og områder uten
kjente/sannsynlige store naturverdier. Det åpnes ikke for bebyggelse ved/i våtmarksområder,
høyereliggende fjellområder og andre områder med særlige naturverdier. Kommunen har også stilt
seg negativ til vindkraftutbygging.

2175
2176
2177
2178

Planen medfører nedbygging av om lag 2400 dekar naturområder i form av enkeltstående mindre
inngrep og noen relativt større inngrep (Klubben industriområde, Gohččavárit fritids- og turistområde
og utvidelse av Gagga hyttefelt). Enkelte nye byggeområder representerer større inngrep i områder
som tidligere har vært lavt belastet.

2179
2180
2181
2182

Samlete urørte arealer som foreslås bygges ut:
- Bolig: 200 dekar
- Næring: 1200 dekar
- Fritidsbolig: 1000 dekar
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2183
2184

Kunnskapsgrunnlaget ved etablering av ny omfattende bebyggelse må bedres med supplerende
kartlegging.

2185
2186

Det er ikke beregnet nøyaktig tap av inngrepsfrie naturområder (INON), men ny bebyggelse er
analysert med hensyn til dagens INON-kart. Tap av INON anses som beskjedent/lite vesentlig.

2187

Kommuneplanen vurderes samlet å gi middels negativ påvirkning for naturmangfoldet.

2188

Landskapsbilde, byggeskikk og estetikk

2189
2190
2191
2192

Planen angir noe skjerpede føringer knyttet til estetikk med fokus på Lakselv sentrum og viktige
fartsårer, samt særlig viktig bebyggelse. Utbygging av særlig Klubben industriområde og Lyngmo
boligområde vurderes å medføre negativ konsekvenser med hensyn til landskapsbilde. For øvrig
vurderes forholdet som ivaretatt gjennom:

2193
2194
2195
2196
2197

-

Skjerpete føringer for fritidsboliger
Ivaretakelse av grønnstruktur
Fortetting i sentrum Lakselv
Generelle føringer for estetikk – (enkeltsaker og reguleringsplaner)
Føringer for kulturmiljø og mulig verneverdige bygg/kulturmiljø

2198
2199
2200

Det vurderes det at planen medfører negative konsekvenser knyttet til enkeltområder, men samlet
vurderes planen likevel å ha liten vesentlig virkning til liten positiv virkning. Avbøtende tiltak ved
etablering av større inngripende tiltak vurderes ved regulering.

2201

Teknisk infrastruktur

2202
2203
2204
2205
2206

Vann og avløp
- Hovedandelen av ny bebyggelse ligger innenfor områder med etablert offentlig vann- og
avløp med tilstrekkelig kapasitet. Enkelte utbedringer og volumøkninger vil kreves.
- Håndtering av overvann må vurderes ytterligere i sentrum
- Ny spredt bebyggelse og ny hyttebebyggelse forutsetter i hovedsak private løsninger.

2207
2208
2209
2210

Kjøreveier
- Nye offentlige veier er i hovedsak begrenset til atkomstveier i nye bolig- og næringsområder.
- Kommuneplanen legger ikke opp til omfattende nye offentlige kjøreveier.
- For nye veier til ny spredt bebyggelse og hyttefelt forutsettes privat utbygging.

2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219

Gang- og sykkelveier
- Forsterket behov for nye gang- og sykkelveier, men samlet nokså begrenset antall nye km.
- Prioriter de mest aktuelle nye gang og sykkelveiene
- Krav om utbedring av manglende strekninger i Lakselv ved omfattende ny boligbebyggelse –
økt antall elever med trygg skolevei.
- For å sørge for at utbyggere av ny spredt bebyggelse bidrar til rettferdig andel av kostnader
til utbygging av nødvendig infrastruktur, på lik linje som øvrige utbyggere av konsentrert
boligbebyggelse, åpnes det for krav om infrastrukturfond ved fradeling av nye boliger
innenfor LSB-områder. Infrastrukturfond må avklares i egen sak.

Side 77

278

Planbeskrivelse - Kommuneplanens arealdel – Porsanger kommune
Forslag ved 2. gangs behandling etter offentlig ettersyn - 28.4.2022
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237

Strømforsyning
- Planlagt ny 420 kV linje vil gå forbi Lakselv trafo, men gir mulighet for fremtidig tilknytning.
Foreslått utbygging vil trolig ikke utløse behov for tilknytning til 420 kV. Smørfjord stasjon vil
etter ny linje fra Skaidi ha relativt stor restkapasitet.
- Lokale utbedringer må gjennomføres ved ny konsentrert bebyggelse i Lakselv. Forholdene
vurderes ved regulering.
- Ny spredt utbygging kan stedvis medføre lokale utbedringsbehov (kapasitetsøkning). Dette
kan medføre situasjoner der tillatt utbygging (fritidsbolig, bolig mv.) kan bli uforholdsmessig
kostbart for utbygger.
- Ny kraftkrevende næringsetablering på vestsiden av fjorden vil kunne løses ved ny lokal
tilførsel til eksisterende 66 kV linje med forsyning fra trafo ved Smørfjord. 66 kV linja vil i
forbindelse med ny 420 kV linje reduseres til 22 kV og vil dermed ha nokså stort potensial for
økt kapasitet. Ny trafo vil være beskjeden og kan sannsynlig etableres nær industriområdet
eller ev. i forbindelse med etablert masseuttak i Ytre Billefjord. Tiltaket vil være
konsesjonspliktig etter energiloven.
- Strømforsyning til nye hyttefelt kan utløse behov for kapasitetsøkninger på nettet og må
utredes nærmere ved regulering. Lokale kapasitetsøkninger antas å dekke behovet ved
«normal moderne hytteutbygging».

2238

Befolkningsutvikling og tjenestebehov

2239
2240

Kommuneplanen tilrettelegger for mer næringsarealer og flere boliger som kan bidra til stabilisering
og befolkningsvekst.

2241
2242
2243
2244

Demografi
Befolkningsvekst:
- Planen legger til rette et arealgrunnlag for økt befolkningsvekst samtidig som rekkefølgekrav
og prioriteringer ivaretar hensyn til usikkerhet

2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257

Alderssammensetning/andel eldre/kjønnsfordeling:
- Eldre:
Krav til høyere tomteutnyttelse enn typisk i sentrale områder vil gi økt boligvariasjon og økt
tilgjengelighet, samt reduserte kostnader knyttet til helsetjenester. Samtidig bør
grøntområder/nærturområder ivaretas. Samlet vurderes dette som positivt for å
imøtekomme flere eldre. Forholdet må følges opp ved regulering av boligområder.
- Kjønn:
Kommunen har per 2021 en viss overvekt av menn (2030 menn / 1891 kvinner). Økt
forsvarsvirksomhet vil mulig bidra til å forsterke dette noe da Forsvaret tradisjonelt er
mannsdominert. Tilrettelegging for bredere spekter av yrkesgrupper med satsing på reiselivs
- og turismevirksomheter anses som viktig. Planens avsetting av arealer til formålet og åpning
for økt spredt næringsutvikling vurderes positivt. Økt fokus på barn- og unges oppvekstvilkår
(gode boområder/nærmiljø/trygg skolevei) vurderes også positivt.

2258
2259
2260
2261
2262
2263

Boligvariasjon:
- Kommuneplanen åpner for videre eneboligbebyggelse i attraktive områder samtidig som det
gis føringer for høyere utnyttelse med leilighetsbygg sentrale deler av Lakselv. Forventet
demografisk utvikling tilsier at siste års utvikling med nye mindre boliger og høy andel toseksmannsboliger vil videreføres. En økt boligvariasjon med flere små enheter bedre tilpasset
unge voksne, enslige og eldre sine behov vurderes positiv. Kommuneplanen gir overordna
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2264
2265

føringer som må videreføres ved regulering og utbygging av nye områder. Lakselv sentrums
fortettingspotensial er betydelig og må vurderes nærere i områderegulering.

2266
2267
2268

Bosettingsmønster
- Planens formål - styrker knutepunkt Lakselv og videreføre bosetting i distriktene og særlig
kjerneboområder Billefjord m/omegn, Børselv, samt Olderfjord.

2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275

Skole/barnehage
- Dagens skolestruktur er lagt til grunn for kommuneplanen.
- Kommunen har per i dag stor overkapasitet med hensyn til bygningsmasse/arealer til skole.
- Kommuneplanen åpner for en sammenslåing av Lakselv og Ájanas barnehage i tråd med
igangsatt prosess. Tema vurderes nærmere ved regulering av ny Lakselv barnehage og særlig
konsekvenser for samisk kulturutøvelse. Sammen med etablerte barnehager vurderes arealet
å dekke kommunens behov også ved økt antall barn mht. forventet demografisk utvikling.

2276
2277
2278
2279
2280
2281

Arbeidsplasser
- Kommuneplanen åpner for utvidelse av næringsarealer i Lakselv
- Industrietablering i Billefjord
- Småskala næringsutvikling utenfor Lakselv
- Reiseliv og turisme
- Ivaretar primærnæringer og forenkler «landbruk pluss» mht også kombinasjonsdrift

2282
2283
2284
2285

Helse- og sosial
- Generelt ingen omfattende konsekvenser mht kommunens helse- og sosialtjenester eller
regional/statlige tjenester. En videre sentralisering vil redusere kostnader per
bruker/innbygger.

2286
2287
2288
2289

Kultur og idrett
- Planen sikrer planrammer for etablerte idrettsanlegg med rom for utvidelse og legger til rette
for økt befolkningsgrunnlag. Kommuneplanen vurderes ellers å ha liten virkning på kultur og
idrett.

2290
2291
2292
2293
2294
2295

Generelt tjenestetilbud
- Synkende befolkningstall i flere år har bidratt til en negativ kostnadsutvikling for flere
tjenestetilbud der tjenestene gradvis har blitt dyrere per bruker/innbygger. Dette har og kan
medføre behov for nedskalering av tilbud, eller tilbudsbortfall. En stabilisering eller økning av
folketallet vil gi økt forutsigbarhet, økte inntekter og lavere kostnader (per bruker/innbygger)
for tilbyder. Dette gjelder både offentlig og privat tjenesteyting.

2296
2297
2298
2299
2300
2301

Samlet befolkningsutvikling og tjenestebehov
Samlet vurderes det at planen gir liten virkning på tjenestebehovet direkte. Planen åpner for
befolkningsvekst i tråd med kommunens målsettinger. En styring av ny bebyggelse inn mot områder
med etablert teknisk og sosial infrastruktur vil åpne for vekst med et begrenset økt tjenestebehov.
Planen vurderes med dette å gi positive virkninger med hensyn til befolkningsutvikling og
tjenestebehov.

2302
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2303

Samisk natur - og kulturgrunnlag og kvensk

2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310

Viktige momenter:
- Bidrar til mulig opprettholde /styrke befolkningsgrunnlaget i etablerte boområder også
utenfor Lakselv tettsted
- Planen åpner for flere reiselivs- og tursimevirksomheter
- Ivaretar primærnæringenes arealbehov
- Bedre rammer for eksisterende spredt bebyggelse (lettere mht. eventuell modernisering av
eldre bygg mv)

2311
2312
2313

Med hensyn til føringer for arealbruken i Porsanger (unntatt reindrift) vurderes føringer for
opprettholdelse av befolkningsgrunnlaget, fast bosetting og næringsutvikling i områder med høy
andel samisk og kvensk befolkning som særlig viktig.

2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321

Et kjennetegn ved den samiske kulturen i Porsanger er høy andel spredt boligbebyggelse. En relativ
stor del av boligbebyggelsen i områder hvor samisk og kvensk kultur står sterkt ligger nær hovedvei
med trafikkfarlige omgivelser og flere uegnete avkjørsler og generelt noe høyere ulykkesrisiko. En
opprettholdelse av bosetting i slike områder vanskeliggjøres noe da flere boliger over tid får endret
bruk fra bolig til fritidsbolig. Planforslaget åpner generelt for bruksendring av boliger til fritidsboliger i
slike områder. Dette kan i enkelte tilfeller medføre boligmangel da de fleste som ønsker å bosette
seg i disse områdene vurderer kun, eller foretrekker brukte boliger. Det påpekes at boplikt ikke er
vurdert og at boliger dermed uansett kan benyttes som fritidsboliger i dag.

2322
2323
2324
2325
2326

En økt satsing på reiseliv og turisme vil både gi økt næringsgrunnlag, men samtidig kunne medføre
økt konflikt med lokalbefolkning og utmarkskonflikter. Planen åpner for en viss utbygging i disse
områdene, men mindre omfattende enn Lakselv/Olderfjord. Effektive avbøtende tiltak vurderes
mulig, men må følges opp i reguleringsplaner ved ev. større etableringer. Tema bør også vurderes
nærmere i samfunnsplanarbeidet.

2327
2328
2329
2330
2331

Konsekvenser ved etablering av næringsutvikling på Klubben må utredes nærmere ved regulering.
Relativ kort avstand til Lakselv, Billefjord og Olderfjord anses som positivt for økt andel lokale
ansatte. Ulike typer virksomhet som etableres vil kunne påvirke ulikt (pendlersituasjon/turnus). En
høy andel lokale ansatte vurderes å kunne medføre positive virkninger. En eventuell høy andel
ukependlere fra andre kommuner vil ikke like positive effekter.

2332
2333
2334

Samlet vurderes det at planen virker positivt på samisk natur- og kulturgrunnlag. Samisk natur- og
kulturgrunnlag må utredes nærmere med ved regulering hensyn til etablering av næringsvirksomhet
på Klubben. Kunnskapsgrunnlaget med hensyn til arbeidsplasser, forurensning mv er mangelfull.

2335

Jordbruk og sikring av jordressurser

2336
2337
2338

Planen medfører at det åpnes for nedbygging av dykrbar mark nær Lakselv sentrum. Særlig vil to nye
områder for bolig vil medføre tap av dyrkbar mark og to områder for fritids- og turisme. Tap av dyrka
og dyrkbar mark (Lakselv) oppgitt i tabell under.

2339

Tabell 7

Bergbukt
Banakkryset
Grønnmo
Lyngbakken
Samlet

Fulldyrka
2,5
7,2
0
0
10 daa

Overflatedyrka
0
0
0
0
0

Innmarksbeite
8,2
0
0
0
8,2 daa
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2340
2341
2342
2343
2344

Planen åpner for økt næringsutvikling og boliger som kan bidra til å stabilisere/styrke fast bosetting i
viktige landbruksområder. Planen åpner også for ny fritidsbebyggelse særlig i Olderfjordområdet. Ny
konsentrert fritidsbebyggelse vil gi økt potensial for tilleggsnæringer som veidrift/vedlikehold til
landbruket, samt økt aktivitetstilbud. Fast bosetting og aktivitetstilbud vurderes som vesentlige
faktorer for å opprettholde langsiktig drift særlig i viktige landbruksområder i distriktene.

2345
2346
2347

Samlet vurderes at planen medfører liten positiv påvirkning med hensyn til å ivareta landbruket i
distriktene. Planen vil gi liten påvirkning på dagens drift i Lakselv/omegn, men samlet liten negativ
påvirkning med hensyn til tap av dyrkbar mark (redusert utvidelsespotensial).

2348
2349

Åpne mer for småskala næringsutvikling vil også kunne bidra til enkelte kombinasjonsbruk med økt
bruk av mindre gjengrodde landbruksarealer og utmarksbeiteressurser i tråd med landbruksplanen.

2350

Fiskeri og havbruk

2351
2352
2353
2354

I Porsanger kommune er det 59 registrerte fiskere og 51 fiskefartøy per 2021. Kongekrabbefiske er en
viktig del av grunnlaget til flåten. Fiske etter kongekrabbe gjøres i hele fjorden. Særlig østre del av
Porsangerfjorden helt ut til «Sværholt» (Nordkapp kommune) vurderes som viktig. Djupålen øst for
Tamsøya trekkes også frem og dette området benyttes også av gjestefiskere.

2355
2356
2357

Et fåtall lokale fiskere har startet opp med rekefiske i indre del av fjorden. Rekefiske er i dag svært
viktig for særlig to fiskere. Det arbeides for å få på plass et landmottak som vil kunne gjøre rekefiske
til viktig for hele Porsangerflåten og særlig «indre flåte» som i dag utgjør 10-12 båter.

2358

Hensynet til fiskeri vurderes generelt godt ivaretatt i arealplan.

2359

Reindrift

2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366

RBD14:
Kommuneplanen legger ikke opp til omfattende ny bebyggelse innenfor RBD14. Hovedandelen av ny
bebyggelse ligger innenfor Børselv bygd hvor det i dag er sperret av for reinbeite med sperregjerde. I
tillegg er det åpnet for spredt utbygging langs etablerte grender ved fjorden. Noe økt småskala
reiselivsvirksomhet kan medføre økt press. Dette vil kunne medføre noe økt ferdsel. Konfliktnivå
knyttes blant annet til motorferdsel i utmark i sårbare perioder. Totalt foreslått områder for
utbygging er begrenset i omfang og utbygging vil skje over lang tid.

2367
2368
2369

Økt press på arealer vurderes å medføre generelt liten negativ påvirkning på RBD14. Avbøtende tiltak
vil særlig være knyttet til dialog (reiselivsaktører/næringsliv/kommune/snøskuter) og forutsigbarhet
(streng dispenasjonspraksis mht reindrift).

2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378

RBD14A:
Forsvarets økte aktivitet og ny kraftlinje vil kunne medføre økt press på beiteområder i distriktet.
Tema anses dog ikke vesentlig med hensyn til kommuneplanen. Reguleringsplan for skyte- og
øvingsområdet vurderer konsekvenser for reindrifta ytterligere. Økt fritidsbebyggelse langs fjorden
fra Østerbotn og nordover mot Børselv (Caskil, Chappiljok, Tjeldgrunn, Gjøkhaugen) vil kunne
medføre økt konfliktnivå særlig om våren, og særlig etter snørike vintere, da reinen trekker nordover
i lavereliggende områder. Ny utbygging vil også kunne hefte svømming/pramming til holmer. Ny
fritidsbebyggelse i Lakselvdalen er begrenset til grenseområder og områder med eksisterende
bebyggelse med begrenset verdi som reinbeite og flyttlei/trekk (Gagga).
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2379
2380
2381

RBD14A vurderes samlet sett som middels til stor negativ påvirkning. Avbøtende tiltak som for
RBD14, samt må utredes nærmere ifm reguleringsplanarbeider. Mulige avbøtende tiltak på
reguleringsplannivå kan være midlertidig driftsstans, samt inngjerding/arrondering etc.

2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389

RBD16:
Økt bolig- og fritidsbebyggelse langs fjorden ved Igeldas, Billefjord, Kistrand, Olderfjord og Smørfjord
(Bringnes) er lagt til områder med eksisterende bebyggelse og med begrenset beiteverdi og utenfor
viktige trekk- og flyttleier. Unntak ved Billefjord der ny spredt boligbebyggelse ligger i flyttleia til
Sandvik og Gåradakhalvøya. Planen åpner også for ny næringsbebyggelse som utvidelse av
industriområde i vårbeiteområdet langs sjøen ved Klubben, samt noe økt småskala
reiselivsvirksomhet. Ny fritidsbebyggelse i Lakselvdalen er begrenset til grenseområder og områder
med eksisterende bebyggelse med begrenset verdi som reinbeite og flyttlei/trekklei (Otermoen).

2390
2391
2392
2393
2394

Siidaer Vuorji, Lahtin og Ravdol vurderes lite berørt. Dette gjelder også de andre siidaene uten
beiteområder i kommunen. Njeaiddan blir noe berørt av ny bebyggelse lang Lakselva. Begrenset
omfang. Liten negativ påvirkning. Skaiddeduottar berøres av ny bebyggelse ved fjorden og økt
aktivitet/ferdsel. Totalt vurderes siidaen som middels negativt påvirket. Skuohtanjarga vurderes som
lite til middels negativt påvirket. Avbøtende tiltak som for RBD14A.

2395
2396
2397
2398

RBD17:
Nye områder for bebyggelse omfatter i hovedsak økt fritidsbebyggelse ved Gagga og Otermoen.
Området benyttes i hovedsak av RBD14A og omfattes av vurdering knyttet til 14A. Distriktet vurderes
ellers som lite berørt.

2399
2400

Andre RBD:
RBD 21, 22 og 23 vurderes at ikke blir berørt i vesentlig grad.

2401

Samlet vurderes planen å medføre middels-stor negativ virkning på reindrift.

2402

Naturressurser

2403
2404
2405

Kommuneplanen bygger ikke ned områder med verdifulle naturressurser av betydning. Områder for
mineraluttak (gruvedrift) er ikke vurdert da det ikke foreligger funn med tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag for reell vurdering. Områder med kjente potensielle funn vil ikke bli berørt.

2406
2407

Områder for nødvendige masseuttak (grus og pukk) er ivaretatt og utvidet for å imøtekomme behov i
planperioden.

2408
2409

Planen vurderes å gi samlet positiv virkning med hensyn til naturressurser ved å sikre området for
uttak av pukk og grus (nødvendig byggeråstoff).

2410

Kulturminner og kulturmiljø

2411
2412

Det vurderes at kommuneplanen generelt gir liten virkning på kulturminner og kulturmiljø. Viktige
momenter vurderes:

2413
2414
2415
2416
2417
2418

-

Automatisk freda kulturminner avmerkes som båndlagt (bedre kunnskapsformidling).
Foreslått boligområdet ved Gjestgiverbrinken krever nærmere utredning ved regulering.
Planen angir rammer for videre utbygging innenfor UKL som ivaretar hensynene til
kulturmiljø
Generelle føringer for mulige bevaringsverdige bygg og kulturmiljø. Forholdet forutsetter at
det følges opp ved enkeltsaksbehandling
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2419
2420
2421
2422

-

Viktige kulturmiljø ivaretas med hensynssoner/strenge føringer
Områder for ny bebyggelse er ikke tilstrekkelig undersøkt for kulturminner i planen. Dagens
praksis der undersøkelsesbehovet må vurderes konkret i hvert tilfelle ved
regulering/enkeltsak videreføres dermed.

2423
2424
2425

Planen vurderes å gi samlet ingen vesentlig virkning med hensyn til ivaretakelse av kulturminner.
Kommunen har igangsatt arbeid med ny kulturminneplan som vil styrke kunnskapsgrunnlaget ved
plan- og byggesaksbehandling.

2426

Nærmiljø og grønnstruktur og friluftsliv

2427
2428
2429

Kommuneplanen avgrenser landbruksarealer mot tettstedsbebyggelsen og ivaretar grønnstruktur
langs viktige vassdrag og sjø. Planen åpner for og setter rammer for tilrettelegging av
nærturområder.

2430
2431

Avsetting av friområder i Lakselv, samt Brennelvneset festivalområde, Handelsbukt og Skoganvarre
strand vurderes som positivt for friluftsliv og folkehelse.

2432

Samlet vurderes at kommuneplanen gir en positiv virkning på nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv.

2433

Barn og unge

2434

Planen har fokus på:

2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441

-

Etablere gode boområder
Trygge omgivelser – trafikksikkerhet/trygg skolevei
Bevare og utvikle grøntområder og nærmiljøanlegg
Skole/barnehage
Arbeidsplasser
Nærhet til aktivitetstilbud
Bevare etablerte lekeplasser og potensielle nye egnete områder

2442
2443
2444

Kommunen har høy andel eneboliger, relativt få leiligheter med fellesarealer, samt lange
vintersesonger og ordinære småbarnslekeplasser har lokal noe begrenset verdi. Med hensyn til
lekeplasser er det ekstra fokus på noe større grendelekeplasser, akebakker og andre lekeområder.

2445
2446
2447

Generelt vurderes hensynet til barn og unges som ivaretatt. Forholdet må følges opp i videre
arbeider som samfunnplanarbeid, samt reguleringsplaner/enkeltsaksbehandling og
grønnstrukturplan for Lakselv. Det legges også opp til drøfting av tema under høring av planforslaget.

2448

Folkehelse

2449
2450
2451
2452

Planforslaget vil i all hovedsak legge til rette for forbedring av en rekke faktorer som påvirker
befolkningens helse og fordelingen av helse i befolkningen. Dette gjelder både faktorer som fremmer
helse og virker omfordelende/utjevnende og mer konkrete tiltak som reduserer risiko for skade og
sykdom.

2453
2454
2455
2456
2457

Planforslaget legger til rette for spredning i boligtyper som er tilpasset den demografiske utviklingen
og ulik sosioøkonomisk status. Boligområdene som foreslås med høyest prioritet ligger i nærhet til
viktige funksjoner som skole, handel, helse og fritids- og kulturtilbud. Muligheten for å benytte seg av
gange/sykkel som alternativ til bil er god i disse områdene. Det foreslås hovedsakelig ny
boligbebyggelse i områder med utbygget sosial infrastruktur.
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2458
2459
2460
2461

Forholdet til trafikksikkerhet, støy, støv, forurensing, stråling og andre ulykker er vurdert strengt.
Områder som har uakseptable konsekvenser for disse forholdene er silt ut i tidlig fase og er ikke tatt
med i planforslaget. Det foreslås rekkefølgekrav som skal ivareta disse forholdene i reguleringsplan
og i byggesaksbehandling.

2462
2463
2464
2465
2466
2467

Sentrumskjernen defineres mer kompakt enn i gjeldende plan, noe som vil kunne bidra til å holde
sentrumsfunksjoner samlet. I tillegg åpnes det opp for boligformål i sentrumskjernen, noe som kan
bidra til økt «byliv»/urbane kvaliteter. Det legges videre opp til at utvikling av Lakselv sentrum skal
adresseres i delplan. Planforslaget legger til rette for at visuell utforming av fysiske omgivelser gis
fokus, både i behandling av reguleringsplaner og i konkrete byggetiltak. Det legges også opp til at
behov for møteplasser og lekeområder vurderes i reguleringsplaner.

2468
2469
2470
2471

Planforslaget sikrer viktig grønnstruktur og åpner for tiltak som kan forbedre tilgjengeligheten til
nærtur- og friluftslivsområder. I enkelte områder settes det rekkefølgekrav for å ivareta viktige
forbindelseslinjer (eksempelvis folkestien og tursti til Rappafossen). Planforslaget vil i liten grad bidra
til privatisering og fortrengende effekter for allmennheten.

2472
2473
2474

Av negative faktorer som påvirkes er blant annet at noe av boligveksten i Lakselv vil kunne komme i
utkanten av tettstedet og i områder som er mindre tilrettelagt for små barn. Dette kan føre til økt
personbiltransport og mindre mulighet for gange og sykkel, spesielt for barn og unge.

2475
2476
2477
2478
2479

Lang planperiode vurderes noe negativt, men vurderes samtidig å ha gitt et samlet godt
kunnskapsgrunnlag tross at samfunnsdel ikke er ferdigstilt. For befolkningens delaktighet og
lokaldemokrati legges det opp til at det gjennomføres en grundig informasjons- og
medvirkningsrunde ved høring av planforslaget. Det vurderes også viktig at kommunen sluttfører
samfunnsdelen for deretter vurdere temavise revisjoner av arealdelen.

2480

Det vurderes at planforslaget samlet sett vil ha positive virkninger for folkehelsen.

2481

Verna vassdrag

2482
2483

Porsanger har i alt 6 verna vassdrag, Billefjordelva, Brennelva, Børselva, Lakselva, Smørfjordelva og
Stabburselva. To elver ble vernet i 1973, tre elver i 1980 og én elv i 1986.

2484
2485
2486
2487
2488

I kommuneplanens arealdel vedtatt i 2000 ble elvene delt inn og elvestrekker ble klassert i klasse 1, 2
og 3. Klasse 1 ble beskrevet som «friluftsområde i vassdrag». For klasse 1 ble det angitt forbud mot
tiltak innenfor 30 meter fra elvekant (ved gjennomsnittlig vannstand). For klasse 2 som ble kalt
«frilufts- og naturområde i vassdrag» ble forbudsgrensen satt til 50 meter fra elvekant. Klasse 3 kalt
«naturområde i vassdrag» fikk 100 meter forbudsgrense.

2489

Billefjordelva (vernet fra 1980)

2490
2491
2492
2493
2494
2495

Vernegrunnlag
• Urørthet
• Utfyller vern av Stabburselva og Repparfjordelva
• Naturmangfold (flere viktige verdier)
• Viktig for reindrift
• Viktig for laksefiske
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2496
2497
2498

KPA2000
Klasse 2 fra utløp i sjø til omlag Gottejohkas utløp i Billefjordelva. Klasse 3 fra Gottejohkas utløp til
Gorbovuonjàvri.

2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506

Nye tiltak i plan
Ny kommuneplan legger ikke opp til nye tiltak som medfører vesentlige endringer for Billefjordelva
og vernegrunnlaget. Eksisterende spredt bebyggelse ved Ytre Billefjord er avsatt til spredt bebyggelse
med forbudsgrense mot vassdraget på 50 meter i tråd med KPA2000 sin klassering. Et fåtall eldre
bygg ligger noe nærmere elvekanten enn forbudsgrensen. Disse tillates ikke utvidet i retning elva.
Planen avgrenser eksisterende grusuttak i Ytre Billefjord (lite uttak) som manglet avgrensning i
KPA2000. Uttaket er omlag 100 meter fra elva på det nærmeste og etablert uttak utvides ikke mot
elva.

2507

Klassering fra KPA2000 foreslås videreført med en mer entydig grense mellom klasse 2 og klasse 3.

2508
2509
2510
2511

Konsekvens
Plantiltakene medfører ingen direkte konsekvenser for vernehensynene urørthet eller naturmangfold
av betydning. En utbygging av industriområde ved Klubben må utredes nærmere mht konsekvenser
for laksevandring og reindrift i området.

2512

Brennelva (vernet fra 1980)

2513
2514
2515
2516

Vernegrunnlag
• Attraktivt landskap nær tettstedet Lakselv
• Naturmangfold (flere verdier)
• Viktig for friluftsliv inkludert jakt og fiske

2517
2518

KPA2000
Klasse 2 fra utløp i sjø til Alggasvuovdi. Klasse 3 fra Alggasvuovdi til Rohci.

2519
2520

Nye tiltak i plan
Spredt bebyggelse med turistvirksomheter og næring.

2521

Grønnstruktur for friluftsliv

2522
2523
2524

Konsekvens
Plantiltakene tillater spredt bebyggelse. Særlige krav til bebyggelse innenfor generell
byggeforbudsgrense

2525
2526
2527

Grønnstruktur åpner for skånsom tilrettelegging for friluftsliv i tråd med vernehensynene.
Forbudsgrense i kart synliggjør vernehensynene og virker preventivt mot ødeleggende inngrep i/nær
vassdraget.

2528

Børselva (vernet fra 1973)

2529
2530
2531
2532
2533

Vernegrunnlag
• Kontrastrikt og instruktivt landskap
• Særpreget naturmangfold
• Canyon
• Naturmangfold (viktige verdier)
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2534

•

2535

KPA2000

2536
2537

Klasse 2 fra utløp i sjø til Silfarfossen. Klasse 3 fra Silfarfossen til Bissujàvri.Nye tiltak i plan
Ingen vesentlige tiltak

2538
2539

Konsekvens
Plantiltakene vil ikke medføre vesentlig konsekvenser for Børselva mht vernehensynene.

2540

Lakselva (vernet fra 1986)

2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

Vernegrunnlag
• Anbefalt referansevassdrag
• Viktige naturtyper i et variert og karakterfullt landskap
• Naturmangfold (en rekke verdier)
• Store kulturminneverdier
• Viktig for reindrift
• Viktig for friluftsliv, inkludert jakt og fiske (laks)

2548
2549
2550
2551

KPA2000
Klasse 1 fra utløp i sjø til Holmen bru. Klasse 2 fra Holmen bru til Klemetstad og fra og med
Nedrevann til og med Gaggavann. Klasse 3 fra Klemetstad til utløpet i Nedrevann og fra Luostejohkas
utløp i Gaggavann til utløpet i Guollejohka.

2552
2553
2554

Nye tiltak i plan
Tiltak nedenfor Holmen bru. En viss utbygging langs elva nedenfor Holmen bru er i tråd med tidligere
kommunedelplan.

2555
2556

Konsekvens
Ingen vesentlig negativ

2557

Smørfjordelva (vernet fra 1980)

2558
2559
2560

Vernegrunnlag
• Utfyller Russelvdalen og Repparfjorddalen. Helhet.
• Stor betydning som gyte- og oppvekststed for laks og sjørøye.

2561
2562

KPA2000
Klasse 2 fra utløp i sjø til og med Smørfjordvannet.

2563
2564

Nye tiltak i plan
Planen omfatter ingen nye tiltak som berører Smørfjordelva og vernehensynene.

2565
2566

Klasseinndeling fra KPA2000 videreføres. Etablerte bygg innenfor forbudsgrensen tillates ikke utvidet
i retning elva.

2567
2568

Konsekvens
Planen medfører ingen vesentlige konsekvenser med hensyn til vernehensynene.

Viktig for friluftslivet inkludert fiske
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2569

Stabburselva (vernet fra 1973)

2570
2571
2572
2573
2574
2575

Vernegrunnlag
• Urørthet
• Anbefalt referansevassdrag.
• Viktige naturtyper, variert og kontrastrikt landskap (verdens nordligste furuskog)
• Naturmangfold (en rekke verdier)
• Viktig for friluftsliv inkl. jakt og fiske

2576
2577

KPA2000
Klasse 2 fra utløp i sjø til Lombola. Klasse 3 fra Lombola til og med Nedre Stabbursdalsvann.

2578
2579

Nye tiltak i plan
Ingen nye vesentlige tiltak.

2580
2581

Konsekvens
Ingen vesentlig betydning.

2582

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet

2583
2584

Trafikksikkerhet
Viktige momenter vurderes:

2585
2586
2587
2588

-

Gamle veier
Lav trafikkmengde
Spredt bebyggelse
Manglende gang- og sykkelveier

2589
2590
2591
2592

Kommuneplanen vurderes samlet å gi en samlet positiv virkning med hensyn til trafikksikkerhet.
Planen konsentrerer ny boligbebyggelse i områder med trygg skolevei og trygge omgivelser, samt
krav til utbedring i områder der sikkerheten vurderes å ikke være god nok. Planen åpner også for
infrastrukturfond ved ny spredt bebyggelse.

2593
2594
2595

Kommunen bør jobbe videre mot Statens vegvesen og fylkeskommunen med hensyn til utbedringer
av ulykkespunkter langs hovedvegnett (kommunedelplan E6/trafikksikkerhetsmidler), E6 Lakselv
sentrum (reguleringsplan sentrum) og gang- og sykkelveinett (trafikksikkerhetsmidler).

2596
2597

Det vurderes at risiko er uakseptabel og også med gjennomføring av plantiltak vil bør
risikoreduserende tiltak vurderes nærmere.

2598
2599
2600
2601
2602

Kvikkleire
Kombinasjonen av mange områder med spredt bebyggelse og liten kunnskap medfører økt risiko for
at mindre tiltak kan utløse skred. Kommunen bør sikre skjerpede krav til ansvarlig søkers kompetanse
og geotekniske vurderinger i tråd med NVE sine veiledere. Strengere holdninger og økt kunnskap hos
lokalbefolkning bør søkes.

2603
2604
2605

Ny kommuneplan åpner for ny bebyggelse i områder med potensiell kvikkleire. I områder med
konsentrert bebyggelse forutsettes forholdene utredet av geoteknisk ekspertise ifm. reguleringsplan.
I områder med spredt bebyggelse må sikker byggegrunn dokumenteres ved byggesak.
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2606
2607
2608
2609
2610

Kommuneplanen åpner for blant annet ikke søknadspliktige tiltak på eksisterende byggetomter hvor
geotekniske forhold ikke er undersøkt/dokumentert. En videre utbygging i slike områder vil alltid
medføre en viss risiko. Generelle restriktive føringer til spredt utbygging reduserer risikoen.
Kommunen bør utarbeide egne lokale veiledning/informasjon i samråd med NVE. Samlet vurderes
planen å medføre liten økt risiko for skred.

2611

Det vurderes at det er behov for risikoreduserende tiltak.

2612
2613

Brann
Følgende faktorer vurderes særlig viktig/utfordrende:

2614
2615
2616
2617
2618
2619

-

Lang innsatstid i områder med fast bosetting og næringsliv.
Begrenset tilgang til kostbart redningsutstyr som stigebil og tankbil.
Områder med begrenset tilgang til slukkevann
Økt aktivitet Porsangmoen leir
Ny industri Klubben
Spredt reiseliv/overnatting

2620
2621
2622
2623

For større etableringer som Klubben industriområde vil måtte utredes nærmere ved regulering med
hensyn til brannsikkerhet og behov for industrivern. For andre større tiltak f.eks. innen
reiseliv/overnatting må det også vurderes ekstra sikkerhet med hensyn til lang innsatstid og
tilgjengelig redningsutstyr.

2624
2625

Kommunen er i dialog med Avinor for bedre utnyttelse av felles ressurser. Ved økt aktivitet ved
Garnison Porsanger må behovet for bistand fra Forsvaret vurderes.

2626
2627
2628
2629

Brannberedskapen vurderes å måtte styrkes /innrettes noe ved realisering av større tiltak, men ikke
uforholdsmessig i forhold til medfølgende befolkningsutvikling. Samlet vurderes det at forholdet til
brann er tilstrekkelig ivaretatt, men må utredes nærmere ved regulering ved etablering av større
virksomheter.

2630

Det vurderes at risiko er akseptabel, men at risikoreduserende tiltak må vurderes nærmere.

2631
2632
2633
2634

Forurensning av drikkevann
Forurensning av drikkevann – vannverk:
Det legges ikke opp til ny bebyggelse i nærområdene eller forurensende virksomhet innenfor
nedslagsfeltene. Planen medfører ingen vesentlig virkning på forurensning av kommunalt drikkevann.

2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642

Forurensning av private drikkevannskilder:
Stor del av kommunens spredt bebyggelse har privat vannforsyning og privat avløp. Grunnvann
(brønn), kildevann og åpne vann benyttes. Mange eiere av private vannforsyningssystemer og
brønner har ikke registrert vannforsyningen hos Mattilsynet. Dette gjør at kunnskapsgrunnlaget for
etablering av nye avløpssystemer kan være mangelfullt i områder med spredt bebyggelse. Planen
åpner for spredt bebyggelse blant annet som fortetting uten reguleringsplankrav. Kommunen bør
stille strenge krav til dokumentasjon ved utslippssøknader i områder med mulig fare for
forurensning, samt gi god informasjon til utbyggere.

2643

Det vurderes at risiko er akseptabel, men at risikoreduserende tiltak må vurderes nærmere.

2644
2645
2646

Flom
Forventede klimaendringer forventes ikke å føre til økt risiko for flom i større vassdrag i Porsanger.
Flommen i 2020 i Lakselva var største registrerte flommen noensinne i Lakselva med maks vannføring
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2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658

målt til over 336 m3/s (Skoganvarre målestasjon). Målestasjonen har måledata fra nesten 100 år
tilbake, mens kulminasjonsverdi (maks vannføring) er målt fra 1986. Den største registrerte flommen
før 2020 var da på 261 m3/s i 1997. 200-årsflommen i Lakselva var før 2020-flommen beregnet til om
lag 310 m3/s. NVE har foreløpig ikke oppdatert tall for 200-årsflom for Laksleva jf pbl. Store deler av
elva ble kartlagt med drone nær kulminasjon, samt at det ble gjennomført befaringer og innhentet
kunnskap fra grunneiere/innbyggere. Flommen 2020 ga kommunen informasjon om sårbarhet og
bedre kunnskapsgrunnlag for sikkerhet mtp flom ved nye tiltak. Grunnlaget vurderes godt nok for
mindre tiltak i store deler av Lakselva. Det er likevel behov for oppdaterte beregninger på 200årsflom. For øvrige større vassdrag vurderes også kunnskapsgrunnlaget generelt som noe svakt. Da
kommuneplanen ikke legger opp til ny bebyggelse av særlig omfang vurderes det generelt at
ytterligere undersøkelser på kommuneplannivå er uhensiktsmessig og dagens praksis med ytterligere
kartlegging av flomfare må gjennomføres i enkeltsaker videreføres.

2659
2660
2661
2662
2663

Samlet vurderes at kommuneplanen i liten grad legger opp til ny bebyggelse i potensielt flomutsatte
områder. Kommunen har behov for økt kunnskapsgrunnlag for tiltak på eksisterende bygg nær store
vassdrag. Hensynet til flom i mindre vassdrag ivaretas gjennom generelle føringer og i
enkeltsaksbehandling. Planen medfører liten endring av risikosituasjonen. Dagens risikosituasjon
videreføres.

2664
2665

Det vurderes at risiko er akseptabel, men at risikoreduserende tiltak må vurderes nærmere for
potensielt utsatte byggeområder.

2666
2667
2668
2669

NVE sine aktsomhetskart er avsatt som faresone flom i plankartet, og følger planen som et vedlagt
temakart. Det vil stilles krav om videre fagutredninger av flomfare iht. gjeldende veiledere for nye
tiltak og reguleringsplaner i områder som er omfattet av faresonen. Det vises her til
planbestemmelser.

2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676

NVE sine landsdekkende aktsomhetskart er utført på liten målestokk og egner seg kun til identifisere
områder med potensiell flomfare. I noen områder av kommunen er det beregnet
aktsomhetsområder for vassdrag uten årssikker vannføring eller for vassdrag (bekker) som ikke
eksisterer. Av denne grunn er enkelte aktsomhetsområder i Lakselv hvor det åpenbart ikke er
flomfare, ikke tatt med i faresonen på bakgrunn av lokalkunnskap. Det er ikke gjort et systematisk
arbeid for å «luke ut» alle slike områder. I bestemmelsen er det derfor tatt inn en mulighet for å gi
unntak fra krav om fagutredning.

2677
2678
2679
2680
2681
2682

Ras og skred
Porsanger har enkelte områder med bolig og fritidsbebyggelse innenfor potensielt rasutsatte
områder. Totalt omfang er begrenset og det gjelder i hovedsak eldre bebyggelse (1970-80) hvor
lokalkunnskap tilsier at rasfaren ikke er prekær. Kunnskapsgrunnlaget i områder med potensiell fare
er likevel noe mangelfull og i slike områder må det innhentes bedre kunnskap før ny bebyggelse eller
vesentlig utvidelse av eksisterende kan tillates.

2683

Rasfare knyttet til motorisert ferdsel i utmark og annen utmarksbruk er ikke vurdert.

2684
2685
2686

Samlet vurderes at planen ivaretar risiko for ras og skred ved restriktiv med hensyn til ny utbygging i
potensielle utsatte områder, krav til kunnskapsinnhenting og økt kunnskapsformidling gjennom
hensynsområder og må ivaretas ved regulering/enkeltsaksbehandling.

2687

Det vurderes at risiko er akseptabel, men at risikoreduserende tiltak må vurderes nærmere.
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2688
2689
2690
2691
2692
2693

Samlet vurdering samfunnssikkerhet
Videre tillatt utbygging i områder med mangelfullt kunnskapsgrunnlag knyttet til trygg byggegrunn,
ras/skred og flom stiller krav til god informasjon, samt strenge rutiner/oppfølging ved
enkeltsaksbehandling. Omfanget og spredning av bebyggelse gjør det i praksis vanskelig å oppnå at
sikkerhet også må ivaretas i byggesak. Planen stiller krav som generelt bidrar positivt med hensyn til
informasjonsformidling og oppfølging.

2694
2695
2696
2697

Samlet vurderes kommuneplanen å gi liten positiv konsekvens med hensyn til samfunnssikkerhet.
Som sammenfatning av RSO-analysen viser bør kommunen også etter plantiltak gjennomføre tiltak
for utbedring av sikkerhet. Særlig trafikksikkerhet og kvikkleire må følges opp med hensyn til
arealbruk.

2698
2699
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2700

Oppsummering samlede virkninger
Tema
Forurensning og støy

Samlet virkning
Ingen vesentlig
virkning

Naturmangfold
Negativ virkning

Teknisk infrastruktur

Transportbehov

Landskapsbilde,
byggeskikk og estetikk

Reindrift

Jordbruk og sikring av
jordressurser

Ingen vesentlig
virkning
Liten negativ
virkning
Liten positiv
Middels negativ
/stor negativ
virkning
Negativ virkning
Liten positiv/
mulig negativ
(må utredes)

Samisk natur- og
kulturgrunnlag, samt
kvensk
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Positiv virkning

Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet

Liten positiv

Naturressurser
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø og
grønnstruktur og
friluftsliv
Barn og unge

Positiv virkning
Ingen vesentlig
virkning
Positiv virkning

Positiv virkning
Folkehelse
2701
2702

Positiv virkning

Største faktorer
Klubben industriområde (må utredes)
Utbygging ved flyplass
Nedbygging av naturområder til fritidsbebyggelse
og næring (Klubben), hovedsakelig i «berørte
områder», enkelte unntak
Økt fritidsbebyggelse – generelt økt ferdsel
Liten påvirkning på INON (inngrepsfrie naturområder)
Klubben næring
Eksisterende restanser
Mindre utbedringer/utvidelser Lakselv
Næring (Klubben) lang kjørevei
Liten utbedring gang/sykkel Lakselv
Spredt bebyggelse
Åpner for positiv fortetting i sentrum
Skjerpet føringer til estetikk i plan og byggesak
Viktig grønnstruktur ivaretatt
Mulig silhuett (fjerning av skog) B2 Lyngbakken
Fritidsbebyggelse/næringsbebyggelse i
trekkleier/vårbeite gir negativ virkning
Hensynsoner og økt forutsigbarhet (positivt)
Tap av dyrkbar mark Lakselv tettsted
Økt næring/bosetting i viktige landbruksområder
(positivt)
Økt næring/bosetting i viktige områder for
sjøsamisk og kvensk kulturutøvelse
Ivaretar primærnæring
Arealer til næring og bolig
Arbeidsplasser Lakselv, Klubben og spredt næring
Økt boligvariasjon tilpasset demografien
Dagens risikosituasjon videreføres
Trafikksikkerhet for gang/sykkel
Skjerpete dokumentasjonskrav jf veiledere
Sikrer tilgang til sand, grus og pukk
Dagens situasjon videreføres
Potensiell nedbygging et fåtall lokale kulturminner
UKL og kjente kulturmiljø sikres
Enklere regler for tilrettelegging for friluftsliv og
etablering av stier i nærturområder
Grønnstruktur
Krav om lekeplasser
Trafikksikkerhet – trygg skolevei
Arbeidsplasser, gang/sykkelvei, grønnstruktur og
nærturområder

Figur 15 Oppsummering samlede virkninger
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2703

Vurdering av virkninger av planens strategi for fremtidig arealbruk

2704

Langsiktig arealutvikling 20-50 år

2705
2706
2707

Porsanger kommune har usikre faktorer som for en kommune med 4000 innbyggere gir store utslag.
Å spå 20-50 år frem i tid er vanskelig. Kommunen har som mål å styrke og stabilisere folketallet. For å
lykkes må kommunen

2708

I et langsiktig perspektiv vil planen gi:

2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717

-

Styrke arealgrunnlag for bolig og næringsetableringer som kan bidra til vekst og stabilisering
«med flere bein og stå på».
Kommunen har en høy andel spredt bebyggelse. Planen bidrar til at fremtidig vekst vil gi en
begrenset videre spredning.
Styrke Lakselv som knutepunkt med økt tilgjengelighet og fokus på god byggeskikk.
Samtidig åpne og støtte opp om levende bygdene utenfor Lakselv med økt næringsgrunnlag
for fastboende knyttet til økt fritidsbebyggelse og reiseliv som tillegg til primærnæring.
Bidra til Forsvarets reetablering gir langsiktig lokal gevinst for Porsanger mht fast bosetting
og økt aktivitetsnivå, samtidig som at Forsvaret ikke skal bli en ny «hjørnesteinsbedrift».

2718

Virkninger med hensyn til nasjonale forventninger - Kommunens planlegging som verktøy

2719
2720
2721

FNs bærekraftmål
Av de 17 bærekraftmålene vurderes punkt 14 «Liv under vann» og 15 «Liv på land» særlig relevant.
Kommunen har mange og store naturverdier, rikt artsmangfold, viktige kulturlandskap mv.

2722
2723
2724

Ifølge Naturpanelets hovedrapport fra 2019 er endret arealbruk regnet som den største
enkeltfaktoren for tap av naturmangfold. Totalt har 75 % av alle landområder blitt påvirket og 70 %
av alle havområder påvirket i vesentlig grad.

2725
2726
2727

Porsanger kommune som del av Finnmark har store utmarksarealer med liten eller ingen bebyggelse.
Likevel utgjør utbygging langs fjorden og dalfører, forsvarets aktivitet, landbruk, reindrift, fiskeri,
motorferdsel, kraftnett med videre ikke ubetydelig påvirkning.

2728

Kommunen omfatter flere store naturvernområder og tre forslag til nye verneområder.

2729
2730
2731

Prosjektet «Porsangerfjorden tilbake til livet» ble videreført med mulighetsstudie «Porsangerfjorden
2.0» der Havforskningsinstituttet vurderer blant annet midlertidig marine vernesoner som del av en
oppbyggingsplan for å bringe tilbake bestandene av en rekke fiskearter.

Side 92

293

Planbeskrivelse - Kommuneplanens arealdel – Porsanger kommune
Forslag ved 2. gangs behandling etter offentlig ettersyn - 28.4.2022

2732
2733
2734

Figur 16 Naturvernområder markert rødt og foreslåtte naturvernområder markert lilla

2735
2736

Kommuneplanen har ved utvelgelse av områder søkt å unngå nedbygging som kan
ødelegge/redusere sårbare habitater og økosystemer.

2737
2738
2739

Økt kunnskapsgrunnlag må innhentes ved regulering. FN peker blant annet på å lære av urfolks
tradisjonelle levesett. Aspektet bør ivaretas ved videre utredninger og reguleringer i Porsanger og
medvirkning fra berørte samiske/kvenske institusjoner/ressurspersoner vil vektlegges.

2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746

Tydelig retning for samfunnsutvikling
Kommunen har igangsatt arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel. Ideelt burde arealdelen
bygget på en vedtatt oppdatert samfunnsdel. Med bakgrunn kommunens begrensede planressurser
og vurdert prekær arealsituasjon (mangel på boligarealer) har kommunen valgt å prioritere
ferdigstillelse av kommuneplanens arealdel fremfor samfunnsdelen. Kommunen vil etterstrebe å
innfri forventningene ved å videreføre arbeidet med ny samfunnsdel for deretter å vurdere temavise
endringer i arealdelen. Herunder også revurdere innspill.

2747
2748
2749
2750
2751

Effektive og kunnskapsbaserte planprosesser
Dagens plansituasjon med foreldete kommunale planer og manglende styringsverktøy mht arealbruk
medfører vanskelige/uforutsigbare private planprosesser. En oppdatert kommuneplan i tråd med
kommunale behov vil gjøre kommunen bedre i stand til å innfri nasjonale forventninger knyttet til
forutsigbare planprosesser. Herunder også kommunes adgang til å stoppe urealistiske planforslag.
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2752
2753
2754
2755
2756
2757

Bedre gjennomføring av arealplaner
Kommuneplanen øker detaljeringsgraden vesentlig ift gjeldende arealplan fra 2000 og vil dermed et
bedre grunnlag for effektive og gjennomføringsrettede planprosesser. Kommunen må følge opp med
særlig områderegulering av sentrum. Grunnet forventede «lange utbyggingsperioder» bør
kommunen etterstrebe ytterligere områderegulering av avsatte boligområder for å sikre enda mer
effektive private planprosesser.

2758
2759
2760

Økt bruk av digitale verktøy
Ny kommuneplan vil erstatte en rekke eldre planer (delvis analoge) og sørge for vesentlig bedring
mht digitalt tilgjengelig planverk.

2761
2762

Virkninger med hensyn til nasjonale forventninger - Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i
hele landet

2763
2764
2765

Næringsutvikling gir grunnlag for velferd
Kommuneplanen har hatt fokus på næringsarealer og arbeidsplasser. Samlet vurderes det at planen
legger til rette arealgrunnlag for videre vekst og arbeidsplasser i tråd med nasjonale forventninger.

2766
2767
2768
2769

Et samfunn med lave utslipp, som er trygt og tilpasset klimaendringene
Transformasjonsområder er etterstrebet. To områder vurderes godt egnet og foreslås med krav om
relativ høy utnytelse. Kommunen må arbeide videre med klima- og miljøplan. Samlet vurderes det at
kommuneplanen er i tråd med

2770
2771

Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier
Det vises til føringer for UKL og hensynsområder kulturmiljø.

2772
2773
2774

Ressursbasert næringsutvikling
Fiskeri og havbruk:
Havbruk vurderes nærmere i samfunnsdelen.

2775
2776

Landbruk:
Vises til arealstrategier og vurdering landbruk.

2777
2778

Reindrift:
Vises til arealstrategier og vurdering reindrift.

2779
2780

Mineralressurser
Vises til mineralressurser.

2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788

Reiseliv og fritidsbebyggelse:
Planen åpner for omfattende fritidsbebyggelse og reiseliv som vil styrke lokalt næringsliv og tjenester
til innbyggere. Ny områder er i hovedsak lagt til etablerte områder. Med unntak av enkelte områder
med vurdert særlig gode kvaliteter. Det er ikke anlagt nye hytteområder over skoggrensen. Videre er
det angitt strenge føringer for hensyn til landskapet og friluftsliv. Ved utsiling er områder med liten
konflikt naturverdier, kulturminner og reindrift vektlagt. Konsekvenser må utredes nærmere og
avbøtende tiltak vurderes for enkelte områder. Det vurderes samlet at planen er i tråd med
nasjonale forventninger knyttet til ressursbasert næringsutvikling.
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2789

Virkninger med hensyn til nasjonale forventninger - Bærekraftig areal- og transportutvikling

2790
2791
2792

Styrket knutepunktutvikling
Kommuneplanen viderefører Lakselv som knutepunkt i Porsanger samtidig som det åpnes for
arbeidsplasser og ny boligutbygging i viktige boområder Billefjord og Børselv.

2793
2794
2795
2796
2797

Befolkningsgrunnlaget i kommunen som helhet og Lakselv gir ikke grunnlag for satsning på kollektiv.
Det er dermed vektlagt områder med gang- og sykkelavstand og utbedring av gang/sykkelveier i
Lakselv. Med hensyn til «byspredning» vurderes planforslaget som «middels streng». Kommunen har
et klart behov for attraktive eneboligtomter, samtidig vil en streng sentralisering stride mot lokal
byggeskikk og kultur og vanskeligere realiseres/medføre uforutsigbarhet.

2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804

Bygdenes historiske og kulturelle betydning med viktigheten for Samisk og Kvensk kulturgrunnlag
gjør det viktig å åpne for/forsvare videre bosetting og arbeidsplasser også i distriktene. Av
kommunens om lag 4000 innbyggere bor i dag ca 1/3 utenfor Lakselv tettsted. Det forventes og
planlegges for at økningen i stor grad vil skje i Lakselv/omegn. En ev realisering av større virksomhet
på Klubben næringsområde vurderes å kunne påvirke situasjonen lokalt særlig i Billefjord. Altså
«styrker knutepunkt og forsvarer satellitter». Da kommunen er langstrakt vurderes også
bygdesamfunnene særlig viktig for primærnæring, reiseliv mv.

2805

Samlet vurderes planen å være i tråd med nasjonale forventninger til knutepunktutvikling.

2806
2807
2808
2809
2810
2811

Mer vekt på regionale løsninger
Kommuneplanen bidrar til å sikre Forsvarets rammevilkår samtidig som forholdet må videre
detaljeres gjennom reguleringsplan(er). Godshavn og økt godstransport på sjø må ev. følges opp i
videre arbeider med næringsutviklingsplan og havnestrategi, samt regulering Hamnbukt/Klubben.
Arealdelen angir arealer til Hamnbukt og Klubben for ev videre utvikling. Godstransport fra Lakselv
knyttes i dag i stor grad til sjømat med transport vei/fly.

2812
2813

Virkninger med hensyn til nasjonale forventninger - Byer og tettsteder der det er godt å bo og
leve

2814
2815
2816
2817

Åpne og inkluderende
Vises til medvirkningsprosesser og vurderinger knyttet til nærmiljø. Flere mindre boliger sentralt og
vil forenkle tilgjengelighet for ulike grupper med begrenset fremkommelighet (uten bil). Flere boliger
for vanskeligstilte vurderes.

2818
2819

Trygge og helsefremmende
Det vises til vurdering folkehelse og samfunnssikkerhet.

2820
2821
2822
2823

Kvalitet i våre fysiske omgivelser
Kvalitet i fysiske omgivelser må følges opp videre i reguleringsplanarbeid og enkeltsaksbehandling.
Kommuneplanen angir overordna rammer og foreslåtte utbyggingsområder er vektet med hensyn til
god byggeskikk og grønnstruktur mv.

2824
2825
2826
2827
2828

Levende sentrumsområder
Kommuneplanen åpner for boliger innenfor sentrumskjernen i Lakselv, setter fokus på byggeskikk og
oppgradering av gang- og sykkelveinett. Kommune må følge opp med områderegulering av Lakselv
sentrum og plan for utbedring av E6 gjennom sentrum (samråd med Statens vegvesen) for økt
stoppeffekt, bedring av byggeskikk og trafikksikkerhet.
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2829

Virkninger – Statlig planretningslinjer

2830
2831
2832
2833

Verna vassdrag
Lokal utbygging i hovedsak knyttet til næringsutvikling reiseliv i «sentrale Lakselv». Enkelte åpninger
for ny bebyggelse knyttet til eksisterende spredt bebyggelse. Generelt strenge føringer i ellers
ubebygde områder.

2834
2835

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
Viser til vurdering barn og unge. Retningslinjene vurderes generelt som oppfylt.

2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843

Samordnet bolig- areal- og transportplanlegging
Utbyggingsmønster er vektet med hensyn til effektive løsninger, etablert infrastruktur og fremtidig
økt gang- sykkelandel i Lakselv. Kollektiv lite relevant. Det åpnes for høyere arealutnyttelse enn
typisk sentralt i Lakselv og egnete transformasjonsområder, samt tas hensyn til bokvalitet
(uteområder). Forholdet må følges opp ved regulering. Selv med økt etterspørsel og mangel på
boareal vurderes kommunen generelt ikke som et pressområde og har behov for fortsatt
differensiert bosettingsmønster mht attraktivitet. Besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter
styres mot sentrum.

2844

Nye næringsområder er lagt til hovedvegnett.

2845
2846

For hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god
matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter vises til aktuelle tema KU.

2847
2848
2849

Med hensyn til universell utforming og tilgjengelighet vurderes generelt at fortetting og høyere
utnyttelse sentralt virker positivt. Forholdet må følges opp ved reguleringsplanarbeid,
trafikksikkerhetsplanarbeid, plan for grønnstruktur og overordna i samfunnsdel.

2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856

Beslutningsgrunnlaget vurderes samlet som godt med hensyn til det totale omfang av nye
bebyggelse. Enkelte områder og særlig som Klubben må særlig følges opp i videre
konsekvensutredning på reguleringsplannivå. Ved omdisponering av dyrkbar mark ved
boligbebyggelse i Lakselv er områdene angitt med rekkefølgekrav/prioritert etter andre områder.
Planen forsøker å ta høyde for en relativ høy usikkerhet mht videre befolkningsutvikling og demografi
med forventet vekst i planperioden, mål om stabilisering/videre vekst, med mulig viss nedgang på
lengere sikt (ut over planperioden).

2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863

Retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (planlegges revidert)
Planen legger i liten grad opp til ny bebyggelse langs sjø. Enkelte områder foreslås langs fjorden da
disse vurderes særlig egnet mht fritidsbolig/næringsutvikling. Rammene for spredt bebyggelse nær
sjø åpner noe for ytterligere mindre tiltak ved eksisterende bebyggelse (allerede privatiserte
områder). Planen legger ellers opp til en restriktiv holdning til ny bebyggelse langs sjø i tråd med
retningslinjene for strandsonen. Byggegrenser mot sjø må vurderes nærmere i reguleringsplan ved
større tiltak.

2864
2865
2866

Sjø og fjell
Planen legger ikke opp til omfattende endringer for sjøareal og fjellområder. Bruk og vern av fjorden
vil drøftes nærmere.

2867
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2869

Oppfølging – forhold som skal avklares og belyses nærmere i senere
regulering, herunder behov for undersøkelser, kartlegging osv.

2870

Kapittelet lister opp viktige oppfølingspunkter som er avdekt gjennom planarbeidet.

2871

ROS

2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879

Trafikksikkerhet
- Trafikksikkerhetsplan – gang- og sykkel
- Samarbeid /samråd SVV og TFFK
- Kartlegging særligere utfordringer - trygg skolevei
- Oppføling rekkefølgekrav regulering
- Informasjon
- Generell gjennomgang rutiner enkeltsaksbehandling
- Regulering E6 sentrum – i samråd med SVV

2880
2881
2882
2883

Brann
- Gjennomgang dimensjoneringsgrunnlag og avdekke kritiske utslagspunkt før økt beredskap
- Oppdatere rutiner enkeltsaksbehandling - slukkevann
- Oppføling reguleringsplaner større tiltak

2884
2885
2886

Flom
-

2887
2888
2889

Ras og skred
- Gjennomgang informasjon/rutiner – praksis enkeltsaker i samråd med NVE
- Ytterligere kartlegging av flomfare må gjennomføres i enkeltsaker

2890
2891
2892
2893

Kvikkleire
- Gjennomgang informasjon/rutiner – praksis enkeltsaker i samråd med NVE
- Ytterligere kartlegging av skredfare må gjennomføres i enkeltsaker
- Skjerpete dokumentasjonskrav

2894
2895
2896

Radon
- Nye radonmålinger sentrum,
- Informasjon

2897
2898

Snøskuter:
- Oppfølging regulering større områder med potensiel konflikt

2899
2900
2901
2902
2903

Forurensning av drikkevann
- Oppdatere rutiner/sjekklister mht hensynssoner
- Revidere dokumentasjonskrav ved tiltak som medfører nytt eller utvidet utslipp i spredt
bebyggelse med privat vannforsyning.
- Utbedre informasjon

2868

Gjennomgang informasjon/rutiner – praksis enkeltsaker i samråd med NVE
Ytterligere kartlegging av flomfare må gjennomføres i enkeltsaker
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2904

Natur og miljø, kulturminner og kulturmiljø, støy

2905
2906
2907

Reguleringsplaner
Krav om nødvendig kartlegging av naturtyper, artskartlegging, kulturminnekartleging, støy mv
vurderes i hver sak ut fra planinitiativ og momenter nevnt i KU/planbeskrivelse.

2908
2909

Enkeltsaksbehandling
Gjennomgang rutiner med hensyn til nye hensynssoner, kulturminnekartlegging

2910
2911

Annet
Bunnundersøkelser deponiområder i sjø

2912

Støy

2913
2914

-

2915
2916
2917
2918
2919
2920

Støymålinger E6 Lakselv sentrum i forbindelse med reguleringsplan for sentrum.
Risikovurderinger ved ny støyømfintlig tiltak ved flyplass.

Reguleringsplaner (områderegulering)
-

Sentrum Lakselv
Hamnbukt (detalj)
Klubben
Porsangmoen leir og Halkavarre skyte- og øvingsområde
Boligområder (vurderes kapasitet)

2921
2922
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2923

Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet (siling)

2924

Forslag som vurderes

2925

Forslag til nye områder for bebyggelse og endring av arealformål er vurdert ut fra både;

2926
2927

-

2928

Innspill

2929
2930
2931
2932
2933

I forbindelse med siste oppstart planarbeidet kom det inn en rekke innspill fra grunneiere og
utbyggere med ønsker om å avsette eiendom til bebyggelse. De aller fleste innspillene gjaldt enten
fradeling av bolig, eller fritidsbolig. En høy andel av innspillene gjaldt fradeling av byggetomter på
egen privat mark som i kommuneplanen av 2000, eller kommunedelplanen for Lakselv er avsattt til
LNF.

2934
2935

Se vedlagt liste med innspill fra grunneiere med informasjon om innspillet er imøtekommet eller ikke
og kort kommentert om innspillet ikke er imøtekommet.

2936
2937
2938

En høy andel av innspillene er ikke imøtekommet. Hovedårsaken er at mange av innspillene gjaldt
nye byggetomter som ville medført vesentlig spredning, høyere risiko for trafikkulykker eller andre
vesentlige konflikter.

2939

Siling/utvelgelse

2940
2941
2942
2943
2944
2945

Boligområder Lakselv:
For boligområder ved Lakselv har det kommet en rekke innspill til områder. Kommunen har
gjennomført en omfattende egnethets- og konfliktanalyse av 18 områder. Områdene ble vurdert
med hensyn til bokvalitet og omkringliggende bebyggelse, teknisk infrastruktur, sosial infrastruktur,
naturverdier, konflikt landbruk og reindrift, barn og unges interesser, grøntområder/rekreasjon,
trafikksikkerhet og brann, kulturmiljø og kulturminner, forurensning.

2946
2947

Stadion, Kallokka, Solstad, Opstadbrinken, Nedre Smørstad, Bakkebukt, Lyngbakken, Lyngmo, Moeng,
Sennagressbekken, Lilleberg, Nymo, Bergbukt, Ildskogbekken, Bergeng, Brennelv vest, Brennelv øst

2948
2949
2950
2951
2952

Spredt boligbebyggelse Lakselv:
For spredt boligbebyggelse Lakselv er alle veistrekninger i området rundt Lakselv med eksisterende
boligbebyggelse vurdert med hensyn til økt potensial (egnethet/konflikt) for nye boliger. Kallokka i
nord til og med Gjøkenes i sør, samt Klemmetstadveien, Hamnbuktveien, Fossestrand og østover til
og med Østerbotn er vurdert. Områdene er silt ut/vektet med særlig hensyn til

2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959

-

innspill til planarbeidet og dialog med grunneiere/utbyggere og
kommunens egen analyse mål/behov.

Tomtekvaliteter
Trafikksikkerhet
Nabohensyn
Etablert bebyggelse /fortetting

Nye boliger som medfører behov for ny avkjørsel til 70 km/t eller mer uten sikker
bussholdeplass/krysningspunkt (trygg skolevei) er forkastet. Områder med 60 km/t er vurdert
strengt.
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2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985

Fritids- og turisme:
For fritids- og turismeområder er områder vurdert i stor grad gjort med bakgrunn i innspill fra
næringsaktører /utbyggere og på bakgrunn av kommunens egne behovsanalyser.
-

Mulig utvidelse eksisterende virksomheter og annen nærliggende virksomheter
Kort avstand til flyplass (under 40 min = prioritert, mer enn 60 min = ikke prioritert)
Kort avstand til cruishavn
Kort avstand Lakselv sentrum / trafikknutepunkt (Olderfjord)
Tomtekvalitet (sol, utsikt, byggegrunn)
Atkomstforhold
Omkringliggende bebyggelse (mht både nabokonflikter og byggeskikk)
Andre særlige attraksjoner (sjø, snøskuter, Lakseelv)
Demografisk spredning og variert tilbud

Fritidsboligområder
Områder for nye felt og spredt fritidsbebyggelse er basert på innspill grunneiere Ved siling er det
vektlagt:
-

Mulig utvidelse eksisterende fritidsboliger
Tomtekvalitet (sol, utsikt, byggegrunn)
Atkomstforhold vinter/sommer (parkering)
Omkringliggende bebyggelse (mht både nabokonflikter og byggeskikk)
Andre særlige attraksjoner (sjø, snøskuter, ferskvann, Lakseelv)
Demografisk spredning og variert tilbud
Områder med mulig høy grad av infrastruktur (vei, strøm, vann og avløp)
Konflikter landbruk/reindrift, naturmangfold og friluftliv
Unngå økt antall frittliggende hytter og utvidelse av spredt fritidsbebyggelse

Næring:
Se kapittel ved næring.
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Boligbebyggelse
B21 Saarila transformasjon
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Næring
Næring – ikke drift
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Bolig + lek
16 dekar
Porsanger kommune/grunneier

Beskrivelse:
Tidligere næringsareal (støperi). Et lager/næringsbygg som tidligere er dispensert som bolig. Potensielt fornyingsområde
godt egnet for konsentrert småhusbebyggelse med høy utnyttelse.

Tema
Forurensning og støy

Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Støyskjerming fra hovedvei vurderes ved regulering. Mulig
grunnforurensning fra tidligere bruk. Forholdene vurderes
ytterligere ved regulering.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning.
Liten/ingen vesentlig ny påvirkning av tiltak. Fortetting reduserer
press på utbygging av naturområder.
Ny bebyggelse kan fremme og forsterke områdets byggeskikk og
estetiske kvalitet
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud,
forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Godt utbygd infrastruktur, ingen vesentlige utbedringer. Gir økt
behov for utbedring av E6 Lakselv sentrum
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.
Området har ingen landbruksverdi. Høyere utnyttelse
sentrumsnært gir redusert press på områder av verdi.
Ingen reindriftsverdi. Utbygging vil redusere press på andre
områder.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Nærhet til friluftsområder og grønnstruktur. Nærhet til
nærmiljøanlegg på Saarila.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Vil styrke
utvikling av Lakselv sentrum.
Grunnforurensning må vurderes i reguleringsplan. Ellers ingen
vesentlig risiko avdekt.

Samlet vurdering og alternativer:
Området vurderes som meget godt egnet for boligbebyggelse. Utbygging vil medføre positive konsekvenser for
nærområdet. Hensynet til barn- og unge (lek) må ivaretas. Få, små og håndterbare negative konsekvenser.
Konklusjon:
Meget godt egnet for boligbebyggelse. Området foreslås til boligformål med middels til høy utnyttelse. Eneboliger
foreslås ikke tillatt. Området foreslås med høy prioritet og med felles plankrav. Total positiv konsekvens av tiltaket.
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EB2 Saarila transformasjon
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko
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B23 Sandmo
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF B (spredt bebyggelse - ikke definert)
Spredt boligbebyggelse, landbruk, skog
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Bolig
104 dekar alt 1 og 63 dekar alt 2
Porsanger kommune/grunneier

Beskrivelse:
Vurderes til konsentrert boligbebyggelse. Området er spilt inn av grunneiere. Nærhet til sentrum, viktige funksjoner,
grøntområder. Mulighet for trygg skolevei.
Alternativ utnyttelse med utbygging begrenset til nordre og østre del vurderes pga landbruks- og grøntverdi.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur

Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Konsekvens
Alt1 Alt2

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde. Tilknyttes offentlig avløpsanlegg.
Truet art og nær truet art (flora) i nærliggende tidligere elveløp.
Hensyn må tas ved regulering.
Bør bygges ut etappevis. Bør gis enhetlig arkitektonisk utforming.
Byggeskikk og estetikk ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud,
forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Ny gang- og sykkelvei forutsettes.
Krever ny gang- og sykkelvei til sentrum, utbedring av atkomstvei.
Relativt høye grunnlagskostnader ved oppstart ved få enheter,
rimelig for fullt utnyttet felt.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for
samisk eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv. Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.

Jordbruk og sikring av jordressurser

Stort og delvis sammenhengende areal med relativt god jordverdi. Kort tid
siden området var i drift. Relativt nært gårdsbruk i drift (krysser E6). Stor verdi
mht jordvern. Ingen påvirkning mht dagens drift, men stor påvirkning mht
jordvern. Samlet stor negativ konsekvens. Alt 1 gir størst konsekvens.

Reindrift

Området er innlemmet av landbruksareal og tettstedsbebyggelse
og har liten/ingen vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Utbygging kan avlaste press i andre mer konfliktfylte områder.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Alt 1 berører et leke- og rekreasjonsområde nedenfor Smørstadbrinken
som bør søkes ivaretatt. Ikke lekeplass i nærheten, men god tilgang til
uopparbeidede grønt- og friluftsområder mot Lakselva. Barn/unge og
folkehelse må ivaretas i reguleringsplan.

Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Vil styrke
utvikling av Lakselv sentrum.
Trafikksikkerhet må ivaretas med hensyn til fotgjengere, trygg
skolevei og avkjørsel fra E6. Vurderes i reguleringsplan.

Samlet vurdering og alternativer: Begge alternativer ligger i nærhet til tettstedet og har kvaliteter som er i tråd med
ønsket arealutvikling. Alt 1 vurderes å medføre stor konflikt med landbruksarealer og foreslås derfor forkastet til fordel
for andre, mindre konfliktfylte områder. Alt 2 vurderes å medføre middels-lavt konfliktnivå med konsekvenser som kan
håndteres i reguleringsplan.
Konklusjon:
Alternativ 2 foreslås til boligbebyggelse med lav-middels utnyttelse. Alt 1 forkastes grunnet landbruksverdier og
natur/grøntverdier og prioritering av andre områder. Området forutsetter privat utbygging og foreslås med lav prioritet.
Samlet middels negativ konsekvens for viktige hensyn og interesser.
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B3 Sandmo
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Risiko
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B24 Langmyr
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Næring
Boligbebyggelse (4 boliger)
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Bolig
27 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse:
Tidligere gårdsbruk. Bebygget med boliger ogavkjøring fra E6. Kan videreutvikles med noen få boligtomter.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser

Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Støyskjerming fra hovedvei vurderes ved regulering. Forholdene
vurderes ytterligere ved regulering.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning.
Liten/ingen vesentlig ny påvirkning av tiltak. Fortetting reduserer
press på utbygging av naturområder. Påvirker ikke vannmiljø,
verna vassdrag eller naturvernområder.
Ny bebyggelse kan fremme og forsterke områdets byggeskikk og
estetiske kvalitet
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud,
forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Godt utbygd infrastruktur, ingen vesentlige utbedringer. Gir økt
behov for utbedring av E6 Lakselv sentrum
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.
Området har ingen vesentlig landbruksverdi. Høyere utnyttelse
sentrumsnært gir redusert press på områder av verdi.
Landbruksareal i drift, som vil kunne ivaretas i reguleringsplan.
Ingen reindriftsverdi. Utbygging vil redusere press på andre
områder.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Nærhet til friluftsområder og grønnstruktur. Nærhet til
nærmiljøanlegg på Saarila.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Vil styrke
utvikling av Lakselv sentrum.
Ingen vesentlig risiko avdekt.

Samlet vurdering og alternativer:
Området vurderes som meget godt egnet for boligbebyggelse. Utbygging vil medføre positive konsekvenser for
nærområdet. Hensynet til barn- og unge (lek) må ivaretas. Få, små og håndterbare negative konsekvenser.
Konklusjon:
Meget godt egnet for boligbebyggelse. Området foreslås til boligformål med middels utnyttelse. Totalt positiv
konsekvens av tiltaket.
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B24 Langmyr
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:

309

Nei
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko
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B25 Haukibrinken
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF C (uten bebyggelse)
Skog/utmark
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Bolig
18 daa alt 2 og 25 daa alt 1
Lokal utbygger

Beskrivelse:
Sentralt område i utvidelsen av Opstadfeltet retning Saarlia. Området strekkes over tre nivåer hvor øvre nivå omfatter
areal mot Banak flystasjon. G/S-vei Saarila-sentrum og deler av «folkestien» inngår i området. Reguleringsplan er
igangsatt og inkluderer alt 1.Tema
Forurensning og støy
(SPR Samordnet areal- og
transportplanlegging)
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens
Alt1 Alt2

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde. Tilknyttes offentlig avløpsanlegg.
I tråd med SPR for samordnet areal- og transportplanlegging.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning.
Liten/ingen vesentlig påvirkning av tiltak. Fortetting reduserer
press på utbygging av naturområder.
Fjernvirkning fra Saarila må ivaretas. Bør bygges ut etappevis. Bør
gis enhetlig utforming. Ivaretas i reguleringsplan
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud,
forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Trygg kryssing av E6 ved sentrum må vurderes.
Gang- og sykkelvei mellom Saarela og sentrum forutsettes opprettholdt. Offentlig
vannforsyning og avløp er utbygd. Kun feltinterne opparbeidelser gjenstår.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk eller kvensk
natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative konsekvenser for
næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv. Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.

Relativ god jordkvalitet. Minimalt område og utfordrende
atkomst. Ingen vesentlig negativ konsekvens.
Området er innlemmet av tettstedsbebyggelse og har liten/ingen
vesentlig verdi som reinbeiteområde. Utbygging kan avlaste press
på utbygging i andre mer konfliktfylte områder.
Ingen naturressurser i området.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Utbygging ved folkestien vil ha vesentlig negativ konsekvenser for
rekreasjon/nærturområder og bokvalitet for nærliggende
boligbebyggelse. Området for «folkestien» bør bevares. Hele
utbyggingsområdet kan i dag ha verdi som lekeområde og grøntdrag. Ikke
lekeplass i nærheten. Tema bør ivaretas/utredes i reguleringsplan

Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Vil styrke
utvikling av Lakselv sentrum.
Grunnforhold må vurderes ved regulering. Økt behov for
utbedring av trygg skolevei og kryssing av E6/sentrum.

Samlet vurdering og alternativer:
Alternativ 1 forkastes grunnet konflikt med folkestien og forsvarsinteresser. Alternativ 2 med utbygging nedenfor skrent
foreslås. Området vurderes godt egnet til boligbebyggelse og middels til høy utnytting.
Konklusjon:
Alt 2 foreslås med krav om middels-høy utnyttelse. Området foreslås med høy prioritet. Totalt positiv konsekvens
forutsatt at folkestien ivaretas på en god måte i reguleringsplan.
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B25 Haukibrinken
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:

311

Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko
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B31 Kirkegårdsveien - transformasjon
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Sentrum
Barnehage+idrett+grønt
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Bolig
7 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse:
Området for fornying med ny konsentrert boligbebyggelse langs Kirkegårdsveien. PK eier vestre del, PIL eier østre del.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde. Tilknyttes offentlig avløpsanlegg.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning.
Liten/ingen vesentlig påvirkning av tiltak. Fortetting reduserer
press på utbygging av naturområder.
Ny bebyggelse kan fremme og forsterke områdets byggeskikk og
estetiske kvalitet. Avklares i reguleringsplan.
Meget kort gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og
omsorgstilbud, forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og
kulturtilbud. Tilknytning til gang- og sykkelveinett må vurderes.
Meget egnet for høy utnyttelse.
Mangler GS-vei langs samlevei Kirkegårdsveien. Ellers godt utbygd
teknisk infrastruktur i området.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.
Området har ingen landbruksverdi. Høyere utnyttelse
sentrumsnært gir redusert press på områder av verdi.
Ingen vesentlig verdi.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Området innehar en viss verdi som grønt- og friområde.
«Fritidsparken» bør bevares som friområde. Området er nært
plassert til eksisterende leke- og idrettsarealer. Barn/unge og
folkehelse må vurderes nærmere i reguleringsplan.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Vil styrke
utvikling av Lakselv sentrum.
G/S-vei langs Kirkegårdsveien og trygg atkomst/omgivelser for
myke trafikanter må utredes. Sikker byggegrunn.

Samlet vurdering og alternativer:
Området har en sentral beliggenhet og med flere potensielle bruksområder. Område foreslås avsatt til boligformål, og
tilgrensende areal avsettes til tjenesteyting for etablering av ny barnehage.
Konklusjon:
Området vurderes uegnet til sentrumsformål. Området vurderes godt egnet for kombinert bolig, barnehage og
friområde. Grønnstruktur bevares mot eksisterende bebyggelse langs Kirkeveien. Totalt positiv konsekvens av tiltaket
forutsatt at teknisk infrastruktur, nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv og ROS ivaretas i reguleringsplan.
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B31 Kirkegårdsveien - transformasjon
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:

313

Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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B42 Slåttebakken (2 parseller)
Dagens planformål:
LNF
Dagens arealbruk:
Bolig
Gjeldende plan:
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Foreslått formål:
Bolig
Arealstørrelse:
Ca 13 dekar
Forslagsstiller:
Porsanger kommune
Beskrivelse:
Område bebygget med bolig, men satt av til LNF i eldre plan. Bebyggelsen er inpasset i eksisterende bygningsstruktur i
området. Konsekvensutredes på bakgrunn av endret arealformål.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde. Tilknyttet offentlig avløpsanlegg.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning.
Liten/ingen vesentlig ny påvirkning av tiltak.
Ikke relevant, da endring av arealformål ikke fører til endret
påvirkning av disse tema.
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud,
forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Tilkoblet offentlig vann og avløp
Området er utbygget. Ikke relevant.
Området har ingen landbruksverdi. Ikke relevant.
Området har ingen verdi for reindrift. Ikke relevant.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Nærhet til grøntområder. Ikke utbygd lekeplasser i området.
Området er utbygget.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester.
Under marin grense. Trafikkforhold.

Samlet vurdering og alternativer:
Området vurderes meget godt egnet til boligbebyggelse med gode bokvaliteter. Ingen konsekvens av endret arealformål.
Konklusjon:
Meget godt egnet for boligbebyggelse. Ingen konsekvens av endret arealformål. Det bør tillates inntil 30% BYA og 9
meter byggehøyde. Sikker byggegrunn og eventuelle andre relevante krav må dokumenteres i byggesak.
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B42 Slåttebakken
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:

315

Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko
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B48 Smed-johnbrinken
Dagens planformål:
LNF
Dagens arealbruk:
Bolig
Gjeldende plan:
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Foreslått formål:
Bolig
Arealstørrelse:
5,7 dekar
Forslagsstiller:
Porsanger kommune
Beskrivelse:
Område bebygget med boliger, men satt av til LNF i eldre plan. Bebyggelsen er innpasset i eksisterende bygningsstruktur
i området. Konsekvensutredes på bakgrunn av endret arealformål.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk

Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde. Tilknyttet offentlig avløpsanlegg.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning.
Liten/ingen vesentlig ny påvirkning av tiltak.
Ikke relevant, da endring av arealformål ikke fører til endret
påvirkning. Nye tiltak må være tilpasset eksisterende
bygningsmiljø.
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud,
forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Tilkoblet offentlig vann og avløp
Området er utbygd. Ikke relevant.
Området har ingen landbruksverdi. Ikke relevant.
Området har ingen verdi for reindrift. Ikke relevant.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Nærhet til grøntområder. Ikke utbygd lekeplasser i området.
Området er utbygget.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester.
Under marin grense. Trafikkforhold.

Samlet vurdering og alternativer:
Området vurderes meget godt egnet til boligbebyggelse med gode bokvaliteter. Ingen konsekvens av endret arealformål.
Konklusjon:
Meget godt egnet for boligbebyggelse. Ingen konsekvens av endret arealformål. Det bør tillates inntil 30% BYA og 9
meter byggehøyde. Sikker byggegrunn og eventuelle andre relevante krav må dokumenteres i byggesak.
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B48 Smed-johnbrinken
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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B46 Holmenveien transformasjon
Dagens planformål:
Næring
Dagens arealbruk:
Næring – lav utnyttelse
Gjeldende plan:
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Foreslått formål:
Bolig
Arealstørrelse:
Ca 18 dekar
Forslagsstiller:
Porsanger kommune/grunneier
Beskrivelse:
Lav utnyttelse som næringsareal i dag. Potensielt transformasjonsområde godt egnet for konsentrert småhusbebyggelse
med høy utnyttelse. Deler av området omfatter ikke opparbeidet grønnstruktur. Felles plankrav vurderes.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Støyskjerming fra næringsvirksomhet må vurderes. Mulig
grunnforurensning fra tidligere bruk.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning.
Liten/ingen vesentlig ny påvirkning av tiltak. Fortetting reduserer
press på utbygging av naturområder.
Ny bebyggelse kan fremme og forsterke områdets byggeskikk og
estetiske kvalitet.
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud,
forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Tilknytning til gang- og sykkelveinett må vurderes.
Godt utbygd infrastruktur. Lav etableringskostnad.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.
Området har ingen landbruksverdi. Høyere utnyttelse
sentrumsnært gir redusert press på områder av verdi.
Området har ingen verdi for reindrift. Høyere utnyttelse
sentrumsnært gir redusert press på områder av verdi.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Nærliggende grøntområde har en viss verdi. Bevaring av dette
området vurderes nærmere. Ikke utbygd lekeplasser i området.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Vil styrke
utvikling av Lakselv sentrum.
Gir noe økt behov for G/S-vei langs Holmenveien.
Grunnforurensning må vurderes. Ellers ingen vesentlig risiko
avdekt.

Samlet vurdering og alternativer:
Området vurderes meget godt egnet til boligbebyggelse med gode bokvaliteter. God utnyttelse med kvalitet krever
riving av bygg og opparbeidelse av uteområder. Området mangler felles nærområdet/lekeplass. Felles nærområde med
lekeplass for barn og unge forutsettes. Lave- middels etableringskostnader.
Konklusjon:
Meget godt egnet for boligbebyggelse. Det bør forutsettes middels til høy utnyttelse og opparbeidelse av
lekeplass/nærområde. Eneboliger foreslås ikke tillatt. Området bør prioriteres høyt. Det foreslås felles plankrav for deler
av området. Totalt positiv konsekvens av forslaget.
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B46 Holmenveien transformasjon
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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B49 Gjestgiveribrinken
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF (vest) og næring (øst)
Skog
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Bolig - småhusbebyggelse
70 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse:
Fefo eier vestre del. Privat grunneier i øst ønsker sin eiendom avsatt til næring/turisme. Privat grunneier har ønske om å
benytte eiendommen til hotell/turistnæring.
Tema
Forurensning og støy

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde. Tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Ingen registrerte eller kjente vesentlige naturverdier i området.
Sentrumsnært med skogområde typisk for stedet. Området må kartlegges
ifm regulering. Skogbelte mot skrent og dyrket mark forutsettes bevart.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Silhuettvirkning fra Lakselvmoen bør unngås. Bør bygges ut
etappevis og bør gis enhetlig utforming. Ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud,
forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Tilknytning til gang- og sykkelveinett /trygg skolevei må løses.

Transportbehov

Teknisk infrastruktur

Ny atkomstvei må etableres samt at det å gjøres og utbedring av
eksisterende avkjørsel mot E6. Høyspentlinje må flyttes. Offentlig
vannforsyning og avløp relativt nær. Relativt høye grunnlagskostnader ved
oppstart ved få enheter, rimelig for fullt utnyttet felt.

Samisk natur- og kulturgrunnlag

Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk eller kvensk naturog kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative konsekvenser for næringsutøvelse
eller kultur og samfunnsliv. Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.

Jordbruk og sikring av jordressurser

Relativt god jordverdi. Sammenhengende areal, men reduseres
pga. skrent og klimavern. Ingen nærliggende drift med behov.
Middels nydyrkingspotensial. Middels negativ konsekvens.
Området er innlemmet av landbruksareal og tettstedsbebyggelse.
Området har liten/ingen vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Utbygging kan avlaste press i andre mer konfliktfylte områder.
Ingen naturressurser.
Mulig lokale krigsminner i området. Må vurderes nærmere.
Området har grøntverdi særlig som nærturområde. Området
binder sammen byggeområder og friluftsområder utenfor. Ikke
lekeplass i nærheten. Forbindelseslinjer gjennom området,
barn/unge og folkehelse bør ivaretas i reguleringsplan.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Vil styrke
utvikling av Lakselv sentrum.
Grunnforhold må undersøkes nærmere. Fare for
kvikkleire/utglidning. Krever utbedring med hensyn til
trafikksikkerhet og kryss E6. Løsning for trygg skolevein må sikres.

Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Samlet vurdering og alternativer: Middels konfliktnivå: nærtur og landskap må håndteres gjennom reguleringsplan.
Negative konsekvenser knyttes særlig til landbruk og jordvern, men området vurderes å ha samlet middels til positiv
konsekvens.
Alternativ utnyttelse: Videreføre LNF, med omgjøring til bolig for eksisterende bebyggelse.
Konklusjon: Området vurderes som godt egnet til boligbebyggelse med gode bokvaliteter i området. Gjennomførbarhet
vurderes som sannsynlig, men med viss usikkerhet knyttet til grunnforhold og grunneierforforhold. Middels store
etableringskostnader, men samlet lav infrastrukturkostnad per boenhet vil kreve høy prioritering dersom området skal
bygges ut. Området foreslås til konsentrert boligbebyggelse med middels utnyttelse. Foreslått lav prioritet og med
rekkefølgekrav. Samlet middels negativ konsekvens for viktige hensyn og interesser.
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B49 Gjestgiveribrinken
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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B50 Bjørkåsveien nord
Dagens planformål:
Privat service
Boligbebyggelse (8 enheter) i sørlig del og campinghytter/ eldre landbruksbebyggelse i nordlig del.
Dagens arealbruk:
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Gjeldende plan:
Bolig
Foreslått formål:
17 dekar
Arealstørrelse:
Porsanger kommune
Forslagsstiller:
Beskrivelse:
Område bebygget med boliger, landbruksbebyggelse og campinghytter og satt av til privat service i gjeldende plan..
Konsekvensutredes på bakgrunn av endret arealformål. Plankrav for eventuell videreutvikling av området. Relativt
sentral beliggenhet med nærhet til grøntområder.
Tema
Forurensning og støy

Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder, men plassert ved E6 med ÅDT 1000.
Ikke registrert grunnforurensning eller kjennskap til
forurensningskilde. Tilknyttes offentlig avløpsanlegg.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning.
Liten/ingen vesentlig ny påvirkning som følge av tiltak. Ikke
konsekvenser for verna vassdrag, vannmiljø eller
naturvernområder. Vurderes i planbeskrivelse på regplannivå.
Nye tiltak må være tilpasset eksisterende bygningsmiljø. Avklares i
reguleringsplan.
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud,
forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Kommunal spillvann. Ikke etablert kommunal vannledning i
området, nærmeste hovedvannledning ca 100 meter vest for
området, på motsatt side av E6. Muligens privat ledning i deler av
området. Kommunal ledning må sikres ved utvidelse av boligfelt.
Avklares på reguleringsplannivå. Tilknyttet kommunal samleveg,
men uoversiktlig kryssløsning mot hovedveg.
Hensynet påvirkes ikke negativt.
Dyrkbart areal, men marginalt og ikke drivverdig. Omdisponering
vil ikke påvirke jordvernet negativt.
Området har ingen verdi for reindrift.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Nærhet til grøntområder. Ikke utbygd lekeplasser i området.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester.
Under marin grense. Trafikkforhold. Kryss Bjørksåsveien x
Skoganvarreveien bør utbedres ved utvidelse av boligområde.

Samlet vurdering og alternativer:
Området vurderes meget godt egnet til boligbebyggelse med gode bokvaliteter. Ingen stor konsekvens av endret
arealformål, men enkelte tema må utredes/vurderes på reguleringsplannivå dersom området skal utvides med mer
boligbebyggelse.
Konklusjon:
Godt egnet for ny boligbebyggelse. Ingen stor konsekvens av endret arealformål. Det bør tillates inntil 30% BYA og 9
meter byggehøyde for eksisterende bygninger. Sikker byggegrunn og eventuelle andre relevante krav må dokumenteres
i byggesak. Ved regulering må trafikkforhold, teknisk infrastruktur og sikker byggegrunn eventuelt andre tema vurderes
nærmere. Det bør fastsettes rekkefølgekrav i reguleringsplan.
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B50 Bjørkåsveien nord
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Fritidsbebyggelse
FB1 Bringnes nord
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF
LNF + fritidsbolig
Kommuneplanens arealdel 2000
Fritidsbebyggelse
76 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Nytt konsentrert fritidsboligfelt med gode kvaliteter og nærhet til løypenett, strandlinje og friluftsområder.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser

Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning i området.
Byggeområdet er av begrenset omfang. Liten/ingen vesentlig
påvirkning av tiltak på bakgrunn av dagens kunnskapsgrunnlag.
Bør vurderes nærmere på reguleringsplannivå.
Åpent landskap. Tiltaket vil har fjernvirkning fra Smørfjord.
Rammer for utforming må fastsettes i reguleringsplan.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Større samlet utbygging av fritidsboligområder kan medføre
endret stedsidentitet.
Området har lite landbruksverdi. Området er ikke registrert som
dyrkbart. Området er beitekartlagt for sau og har verdi mindre
godt beite.
Området er fredet for reinbeite i forskrift og brukes kun på
dispensasjon i nødstilfeller av dyrevelferdsmessige hensyn. Liten
eller ingen vesentlig betydning for reindrift.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder og løyper.
Nærhet til handel. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv.
Under marin grense, ikke kartlagt grunnforhold. Sikker
byggegrunn må utredes i reguleringsplan.

Samlet vurdering og alternativer: Samlet liten negativ konsekvens. Tiltaket er i tråd med mål om utvikling av attraktive
og varierte hytteområder. Sikker byggegrunn må utredes og dokumenteres.

Konklusjon: Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser mot kommunens mål om utvikling av attraktive og
varierte hytteområder anbefales området avsatt til fritidsbebyggelse.
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FB1 Bringnes nord
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
X
X
X
X
X
X
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Ja Rep

X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
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X
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X
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FB2 Bringnes sør
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF
LNF
Kommuneplanens arealdel 2000
Fritidsbebyggelse
106 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Nytt konsentrert fritidsboligfelt med gode kvaliteter og nærhet til løypenett, strandlinje og friluftsområder.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser

Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Tiltaksområdet grenser mot naturtype Strandeng og strandsump
med lokalt viktig verdi (DN håndbok 13). Det vurderes at
byggeområde vil ha liten påvirkning på lokaliteten. Tema bør
vurderes nærmere på reguleringsplannivå.
Åpent landskap. Tiltaket vil har fjernvirkning fra Smørfjord.
Rammer for utforming må fastsettes i reguleringsplan.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Større samlet utbygging av fritidsboligområder kan medføre
endret stedsidentitet.
Området berører 34 daa dyrket mark. Arealet er ikke i drift og er
under gjengroing. Deler av arealet er registrert med stor verdi.
Arealet er antakeligvis marginalt med tanke på maskinell drift.
Deler av området er registrert som godt og svært godt beite på
bakgrunn av beitekartlegging. Avbøtende tiltak vurderes i
reguleringsplan.
Området er fredet for reinbeite i forskrift og brukes kun på
dispensasjon i nødstilfeller av dyrevelferdsmessige hensyn. Liten
eller ingen vesentlig betydning for reindrift.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Nærhet til friluftsområder og løyper. Bringnes er et kartlagt viktig
nærturterreng. Må bevare forbindelseslinjer langs/ved
strandsonen. Ivaretas i reguleringsplan.
Nærhet til handel. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv.
Under marin grense, ikke kartlagt grunnforhold. Trygg byggegrunn
og betryggende drikkevann må dokumenteres.

Samlet vurdering og alternativer: Samlet liten negativ konsekvens. Friluftsliv må ivaretas i reguleringsplan. Tiltaket er i
tråd med mål om utvikling av attraktive og varierte hytteområder. Sikker byggegrunn må utredes og dokumenteres.

Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser mot kommunens mål om utvikling av attraktive og varierte
hytteområder anbefales området avsatt til fritidsbebyggelse.
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FB2 Bringnes sør
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
X
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FB3 Åsheim
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF
Kommuneplanens arealdel 2000 + reguleringsplan for Olderfjord 1977
Fritidsbebyggelse
108 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Nytt konsentrert fritidsboligfelt tilknyttet eksiterende bebyggelse med gode
kvaliteter og nærhet til løypenett og friluftsområder.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser

Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning i området.
Området kan ha verdier for naturmangfold som ikke er registrert.
Tiltaket medfører økt ferdsel og bruk, samt nedbygging av
naturområde. Verdier og eventuelle avbøtende tiltak må vurderes
nærmere ved regulering.
Kan har noe fjernvirkning fra Olderfjord sentrum. Rammer for
utforming må fastsettes i reguleringsplan.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk eller
kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative konsekvenser
for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv. Større samlet utbygging av
fritidsboligområder kan medføre endret stedsidentitet.
Utbygging berører et eksisterende overflatedyrket/fulldyrket areal på 8
daa. Arealet er ikke i drift. Øvrig areal innenfor området er ikke registrert
som dyrkbart. Området er lite drivverdig, men kan skjermes for
nedbygging. Avbøtende tiltak bør vurderes i reguleringsplan.

Området er innlemmet av tettstedsbebyggelse og har liten/ingen
vesentlig verdi som reinbeiteområde. Full utbygging av området
kan ha positive konsekvenser for reindriften i form av at færre rein
trekker ned i Olderfjord. Størrelse er redusert på bakgrunn av
innspill fra reindrift i første høringsrunde.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
innenfor området.
Ligger i nærheten av kartlagt friluftsområde. Utbygging bør ivareta
fortsatt god adgang til nærturterreng ved Gáicajávrrit. Ivaretas i
reguleringsplan.
Nærhet til handel. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv.
Under marin grense, ikke kartlagt grunnforhold. Trygg byggegrunn må
utredes ved regulering. Betryggende drikkevann må utredes. Atkomst og
utbedring av avkjørsel til E6 må vurderes. Sikkerhet knyttet til intern
snøskutertrafikk og tilknytning til løype må vurderes.

Samlet vurdering og alternativer: Samlet liten negativ konsekvens. Tiltaket er i tråd med mål om utvikling av attraktive
og varierte hytteområder. Sikker byggegrunn og trafikksikkerhet må utredes og dokumenteres i reguleringsplan.

Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser mot kommunens mål om utvikling av attraktive og varierte
hytteområder anbefales området avsatt til fritidsbebyggelse.
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FB3 Åsheim hyttefelt
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke

329

Nei
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko

Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

FB5 Luostejohka utvidelse
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF
Utmark
Kommuneplanens arealdel 2000
Fritidsbebyggelse
202 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse:
Utvidelse av Luostejohka / Gaggavann hyttefelt mellom E6 og Gagga hyttefelt. Avgrenset av Čeavrresjohka mot sør.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Karplante hodestarr (ansvarsart) registert i området. Mulig
elgtrekk gjennom området. På bakgrunn av størrelsen på
naturinngrepet og noe usikkerhet rundt kunnskapsstatus for det
konkrete området bør dette kartlegges bedre på
reguleringsplannivå. Konsekvenser og avbøtende tiltak må
vurderes i reguleringsplan.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for utforming må
fastsettes i reguleringsplan.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Området har ingen landbruksverdi.
Utbyggingsområdet ligger på areal registrert som
høst-, høstvinter- og vinterbeite. Arealet vurderes å ha middels
selvstendig verdi som beiteområde pga. plassering i nærheten av
distriktsgrenser, omkringliggende fritidsbebyggelse og tekniske
inngrep. Utbygging vil generere økt bruksfrekvens i
omkringliggende friluftsområder, noe som kan medføre konflikt
med reindriftshensyn. Vurderes som middels negativ betydning.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
innenfor området. Det er registret flere automatisk fredede
kulturminner i området rundt.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder og løyper.
Noe lenger avstand fra handel enn andre hytteområder.
Ingen vesentlig risiko avdekt. Økt intern snøskutertrafikk med
kryssing av vei og ferdselsområder. Samfunnsrisiko og ROS
vurderes nærmere i reguleringsplan.

Samlet vurdering og alternativer: Tiltaket vurderes å medføre noe negativ betydning for reindrift. Tiltaket vil kreve
kartlegging av naturmangfold. Tiltaket er i tråd med mål om utvikling av attraktive og varierte hytteområder. Størrelse
på området er redusert noe av hensyn til innsigelse om reindrift og innspill fra lokalbefolkningen.

Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser mot kommunens mål om utvikling av attraktive og varierte
hytteområder anbefales området avsatt til fritidsbebyggelse.
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FB5 Luostejohka utvidelse
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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FB8 Caskil hyttefelt
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF
Utmark, skog, spredt fritidsbebyggelse (4)
Kommuneplanens arealdel 2000
Fritidsbebyggelse
38 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Nytt konsentrert fritidsboligfelt med gode kvaliteter og nærhet til løypenett, strandlinje og friluftsområder.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning i området.
Byggeområdet er av begrenset omfang og vil føre til begrenset ny
påvirkning. Liten/ingen vesentlig påvirkning av tiltak på bakgrunn
av dagens kunnskapsgrunnlag.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for utforming må
fastsettes i reguleringsplan.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Området har ingen landbruksverdi.
Utbyggingsområdet ligger i område med sjønære vårbeiter hvor
det blir tidlig bart. Det går i tillegg en trekklei langs vannkanten.
Vurderes som middels negativ betydning for reindrift.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
innenfor området.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder og løyper.
Nærhet til handel. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv.
Stor mulighet for funn av kvikkleire. Trygg byggegrunn må
utredes. Mulig økt snøskutertrafikk med kryssing av hovedvei.

Samlet vurdering og alternativer: Tiltaket vurderes å medføre noe negativ betydning for reindrift. Tiltaket vil være av
begrenset omfang og ny bebyggelse vil plasseres innenfor eksisterende bebyggelse. Tiltaket er i tråd med mål om
utvikling av attraktive og varierte hytteområder. Sikker byggegrunn og trafikksikkerhet må utredes og dokumenteres i
reguleringsplan.
Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser mot kommunens mål om utvikling av attraktive og varierte
hytteområder anbefales området avsatt til fritidsbebyggelse.
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FB8 Caskil hyttefelt
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Fritids- og turisformål
FTU3 Ligajohka
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF
Utmark, skog
Kommuneplanens arealdel 2000
Fritid og turisme
360 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Foreslått som kombinert formål for å muliggjøre utvikling av turisme og privateiede fritidsboliger i
kombinasjon. Gode kvaliteter i form av beliggenhet og utsikt.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Hekkeområde for ærfugl (nær truet). På bakgrunn av størrelsen på
naturinngrepet og noe usikkerhet rundt kunnskapsstatus for det
konkrete området bør dette kartlegges bedre på
reguleringsplannivå. Konsekvenser og avbøtende tiltak må
vurderes i reguleringsplan.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Innebærer inngrep i strandsone og fjernvirkning fra sjø. Rammer for
utforming og tilpasning til landskap må ivaretas i reguleringsplan.

Transportbehov

Ikke relevant for fritidsbebyggelse. Relativt nært boområder i
Børselv mtp arbeidsplasser.
Offentlig vann og avløp er ikke etablert. Eksisterende
drikkevannskilder må hensyntas
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Området har ingen landbruksverdi.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Området er sommer- og høstbeite for reindriften og sørlig del av området ligger om
lag 1 km unna eksisterende gjerdeanlegg. Areal sør for området brukes som
opplastingsområde for pramming av rein ut til øyene i fjorden. Mulig stor negativ
betydning for reindriften. Avbøtende tiltak må gjennomføres. Innsigelse etter første
gangs høring. På bakgrunn av dette er formål er endret fra kombinert Fritid og
turisme og fritidsbebyggelse til Fritid og turisme med lavere tillatt total utbygging,
noe som kan redusere konflikt med reindrift noe. Høyest bruksfrekvens innenfor
området vil ikke sammenfalle med den mest sårbare perioden for reindriften. I tillegg
vil det innenfor området kun være én aktør som reindriften vil måtte forholde seg til.

Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder
Kan bidra til etablering/styrking av næringsaktivitet.
Stor sannsynlighet for funn av kvikkleire. Trygg byggegrunn må utredes.
Brannsikkerhet må vurderes med hensyn til slukkevann og uttrykningstid.

Samlet vurdering og alternativer: Mulig stor negativ konsekvens for reindrift. Naturmangfold og sikker byggegrunn må
kartlegges bedre på reguleringsplannivå. Tiltaket er i tråd med kommunens ønske om utvikling av reiseliv som utnytter
naturlige fortrinn og som styrker bosetting. Vekting av positive og negative konsekvenser tilsier at tiltaket anbefales.

Konklusjon: Området anbefales avsatt til turismeformål
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FTU3 Ligajohka
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Nei
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko

Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

FTU6 Banak-krysset
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Restriksjonsområde flyplass
Landbruk/natur
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Fritids og turistformål
20 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Landbruksareal innenfor området er omdisponert etter jordloven i tidligere sak. Utredes som område for
fritids- og turistformål.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk

Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser

Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Gul sone flystøy. Tiltak må vurderes ved støyfølsom bebyggelse
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning. Liten/ingen
vesentlig påvirkning av tiltak.
Innfart til Lakselv fra luft og vei og del av førsteinntrykket til
Lakselv tettsted. Områdets beliggenhet gir særlig stort behov for
god arkitektonisk utforming. Lav konsekvens dersom tema
ivaretas på en god måte i reguleringsplan.
Kort reisetid mellom arbeidsplasser og boområder. Mulighet for
gange/sykkel. God tilgang på hovedvegnettet for
næringstransport.
Vei vann og avløp er etablert i nærhet. Feltintern opparbeidelser
gjenstår.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke sysselsetting.
Området omfatter dyrkbar og dyrket jord med god kvalitet.
Middels negativ konsekvens for jordvern. Arealet er omdisponert i
tidligere sak etter Jordloven.
Området er innlemmet av tettstedsbebyggelse og har liten/ingen
vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder
Kan bidra til etablering/styrking av næringsaktivitet.
Ingen større risiko avdekt. Mangler gang- og sykkelvei.
Samfunnssikkerhet og ROS vurderes nærmere ved regulering.

Samlet vurdering og alternativer: Få/ingen negative konsekvenser. Beliggenhet ved innfartsåre til Lakselv gjør at tiltak
bør gis god arkitektonisk utforming og at lagerbygg eller utendørs lagring bør unngås. Hensynet til landskap, byggeskikk
og estetikk må ivaretas i reguleringsplan.
Konklusjon: Det anbefales å sette av området til fritids- og turistformål
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FTU6 Banak-krysset
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko

Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

FTU8 Bergbukt
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF C (uten bebyggelse)
Skog, gjengrodd landbruk, landbruksbebyggelse
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Fitids- og turisme
40 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse:
Område øst for Fjordutsikten er i dag avsatt til privat service (camping). Dette området foreslås tatt ut og erstattet med
bedre egnet område, vest for etablert camping.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk

Transportbehov

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Hekkeområde for sjøfugl (svartbak) ved Brennelvfjorden.
Funksjonsområde for vade- måke- og andrefugler. Mulig
påvirkning utenfor planområdet (brakkvannsdelta) Tiltakets
påvirkning og avbøtende tiltak må vurderes ved regulering.
Gjengrodd område. Kan medføre inngrep i strandsone, men
samtidig gjenåpne landskapsrommet mot fjorden dersom tema
ivaretas på en god måte i reguleringsplan.
Kort reisetid mellom arbeidsplasser og boområder. Mulighet for
gange/sykkel.

Teknisk infrastruktur

Lav kapasitet i offentlig vannnett, krever utbedring. Lang avstand til
offentlig avløp uten mulighet for selvfall. Forutsetter privat oppgradering
og overføringsledning på avløp for tilstrekkelig løsning på vann og avløp.

Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke sysselsetting.

Jordbruk og sikring av jordressurser

Utbyggingsområdet er i sin helhet registrert med dyrket mark
(innmarksbeite og fulldyrket) og dyrkbar mark (middels og noe verdi).
Området er ikke i drift i dag. Området er marginalt og lite drivverdig for
konvensjonell jordbruksdrift. Middels negativ konsekvens for jordvern.
Området er innlemmet av tettstedsbebyggelse og brakklagt jordbruksareal
og har liten/ingen vesentlig verdi som reinbeiteområde.

Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Allmenn tilgjengelighet til fjorden bør sikres og utbedres ved
regulering/utbygging.
Kan bidra til etablering/styrking av næringsaktivitet.
Stor sannsynlighet for funn av kvikkleire. Trygg byggegrunn
vurderes nærmere i reguleringsplan. Sikkerhet mot stormflo,
trafikksikker atkomst og samling av avkjørsler vurderes.
Slukkevann og brannsikring av camping vurderes i reguleringsplan.

Samlet vurdering og alternativer: Middels konsekvens av tiltaket. Tiltaket medfører omdisponering av noe
jordbruksareal, men dette arealet vurderes som marginalt. Ellers vil mulige konsekvenser for naturmangfold, teknisk
infrastruktur, nærmiljø og ROS kunne håndteres i reguleringsplan. Tiltaket muliggjør videreutvikling av sjønær
turistvirksomhet med god beliggenhet ift. transportakser og Lakselv sentrum.

Konklusjon:
Det anbefales å avsette området til fritids- og turistformål.
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FTU8 Bergbukt
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko
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FTU10 Hamnbuktveien
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF B (spredt bebyggelse – udefinert)
Utmark, skog
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Fritids- og turisme
52 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Område for fritids- og turisme. Gode kvaliteter i form av beliggenhet og utsikt.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrere naturverdier i området. Liten/ingen vesentlig
påvirkning av tiltak med bakgrunn i dagens kunnskapsstatus.
Behov for kartlegging ifm. Reguleringsplan som vil kunne danne
grunnlag for mulige avbøtende tiltak.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for utforming må
fastsettes i reguleringsplan.
Kort reisetid mellom arbeidsplasser og boområder. Begrenset
mulighet for gange/sykkel.
Offentlig vann i nærhet. Privat avløpsløsning må etableres.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke sysselsetting.
Området har ingen landbruksverdi.
Området er fredet for reinbeite i forskrift og brukes kun på
dispensasjon i nødstilfeller av dyrevelferdsmessige hensyn. Liten
eller ingen vesentlig betydning for reindrift, på bakgrunn av denne
situasjonen. Innsigelse fra Statsforvalteren knyttet til flyttlei og
nødbeite under første gangs høring. Området er derfor justert ned
i størrelse og flyttet over veien til gammelt grustak for å redusere
mulig konflikt. Vurderes som middels konsekvens.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder
Kan bidra til etablering/styrking av næringsaktivitet.
Stor sannsynlighet for funn av kvikkleire. Brannsikkerhet må
vurderes med hensyn til slukkevann.

Samlet vurdering og alternativer: Middels negative konsekvenser knyttet til reindrift. Muliggjør utvikling av fritids- og
turistområde med gode kvaliteter. Sikker byggegrunn og teknisk infrastruktur må ivaretas i regulering.

Konklusjon: Området avsettes som område for fritids- og turistformål.
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FTU10 Hamnbuktveien
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko
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FTU9 Holmen
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF B (spredt bebyggelse – udefinert)
Utmark, skog
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Fritids-/turisme
49 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Område for fritids- og turistformål rettet mot Lakselva. Gode kvaliteter rettet mot beliggenhet og utsikt.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser

Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Grenser opp mot nasjonalt laksevassdrag. Kantsone mot vassdrag
må vurderes nærmere og det bør settes byggegrense på
reguleringsplannivå. Liten/ingen vesentlig påvirkning av tiltak.
Påvirker strandlinje ved vassdrag. Tema må ivaretas i
reguleringsplan.
Kort reisetid mellom arbeidsplasser og boområder. Begrenset
mulighet for gange/sykkel.
Offentlig vann og avløp er ikke utbygd i området.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke sysselsetting.
Området er registrert som dyrkbart areal med middels verdi.
Vurderes som et marginalt og lite drivverdig område. Ingen
vesentlig negativ konsekvens for jordbruk og sikring av
jordressurser.
Området er innlemmet av tettstedsbebyggelse og har liten/ingen
vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Området ligger i tilknytning til Lakselva, som er et svært viktig
friluftsområde i Porsanger. Allmennhetens tilgang langs elva bør
ikke begrenses av tiltaket. Ivaretas i reguleringsplan.
Kan bidra til etablering/styrking av næringsaktivitet.
Risiko for flom og trafikkulykker – fotgjengere må vurderes
nærmere ved regulering. Tilfredsstillende slukkevann må sikres før
utbygging.

Samlet vurdering og alternativer: Muliggjør videreutvikling av elvenær turistvirksomhet. Kan ha konsekvenser for
friluftslivet og allmennheten. Tema må ivaretas ved regulering. Flomfare må utredes ved regulering.

Konklusjon: Området foreslås avsatt til fritids- og turisme med plankrav
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FTU9 Holmen
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Råstoffutvinning
RU4 Rappa masseuttak – utvidelse
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF med avmerket masseuttak
Masseuttak/Utmark
Kommuneplanens arealdel 2000
Masseuttak
53 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Nåværende ressurs er i ferd med å gå tom og utredes mulighet for å utvide eksisterende grusuttak for å
forlenge levetiden til uttaket. Lokalt viktig ressurs.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Tiltaket medfører støyende virksomhet. Utvidelse av etablert bruk
vil være i retning vekk fra støyømfintlig bebyggelse.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning. Liten/ingen
vesentlig påvirkning av tiltak med bakgrunn i dagens
kunnskapsstatus. Behov for kartlegging ifm. Reguleringsplan. Vil
kunne danne grunnlag for mulige avbøtende tiltak.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for utforming må
fastsettes i reguleringsplan.
God tilgang til hovedvegnett.
Offentlig vann og avløp er ikke etablert.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Området har ingen landbruksverdi.
Området ligger utenfor område definert som reinbeiteområde i
DOK. Utvidelsen gjelder utvidelse av allerede eksisterende
forstyrrelseskilde. Tiltaket vil ha liten eller ingen vesentlig
betydning for reindrift.
Foreslått formål legger til rette for utnyttelse av ressursen
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Område vil påvirke adkomst til nærturterreng Rappafossen, som
er kartlagt som svært viktig. Adkomst til Rappafossen må ikke
stenges. Avklares i reguleringsplan.
Ingen negativ konsekvens.
Middels sannsynlighet for funn av kvikkleire. Sikkerhet mot
utglidning bør vurderes. Fare for forurensning må utredes ved
asfaltverk eller lagring av forurensede masser. Utbedring av
avkjørsel fra E6 må utredes.

Samlet vurdering og alternativer: Tiltaket medfører få negative konsekvenser dersom hensyn til friluftsliv blir ivaretatt i
reguleringsplan. Tursti må legges om og sikres. Videre må stabilitet, forurensing og trafikksikkerhet vurderes. Tiltaket vil
øke tilgangen på lokalt etterspurte masser til byggenæringen og forlenge levetiden til dagens masseuttak.

Konklusjon: Etter vekting av negative og positive konsekvenser anbefales området avsatt til råstoffutvinning med
plankrav.
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RU4 Rappa masseuttak – utvidelse
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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RU7 Østerbotn pukkverk
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF
Utmark
Kommuneplanens arealdel 2000
Råstoffutvinning
27 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Muliggjør utvikling av pukkverk i nærheten av Lakselv. Slike ressurser er etterspurt i byggenæringen lokalt.

Tema
Forurensning og støy

Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Tiltaket medfører støy fra sprengning av fjell. Nærmeste
støyømfintlig bebyggelse ca 260 meter fra uttaket. Støy må
vurderes i reguleringsplan
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning. Liten/ingen
vesentlig påvirkning av tiltak med bakgrunn i dagens
kunnskapsstatus. Behov for kartlegging ifm. Reguleringsplan. Vil
kunne danne grunnlag for mulige avbøtende tiltak.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for utforming må
fastsettes i reguleringsplan.
God tilgang til hovedvegnett.
Offentlig vann og avløp er ikke etablert.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Området har ingen landbruksverdi. Veiadkomst kan komme i
konflikt med utkant av dyrket mark. Avklares i reguleringsplan.
Området ligger arronderingsmessig plassert mellom eksisterende
fulldyrket areal i drift og fylkesveg på nordsiden av området.
Lavereliggende områder har verdi for reindriften på våren og det
er mulig konflikt knyttet til dette. Avbøtende tiltak (eksempelvis
driftsstans i særlig sårbare perioder) må vurderes nærmere ved
regulering.
Foreslått formål legger til rette for utnyttelse av ressursen
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder
Ingen negativ konsekvens.
Fare for forurensning må utredes ved lagring av forurensede
masser/farlige stoffer.

Samlet vurdering og alternativer: Tiltaket medfører middels konsekvens for reindrift og vil ellers ha konsekvenser som
kan håndteres gjennom avbøtende tiltak i reguleringsplan. Tiltaket vil øke tilgangen på lokalt etterspurte masser til
byggenæringen. Dette forholdet bør veie tungt.

Konklusjon: Etter vekting av negative og positive konsekvenser anbefales området avsatt til råstoffutvinning med
plankrav.
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RU7 Østerbotn pukkverk
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Næringsbebyggelse
NÆ5 Klubben industriområde
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF/industri
Bilopphuggeri, utmark, strandlinje
Kommuneplanens arealdel 2000/
Reguleringsplan for Klubben
Næringsformål
588 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Utredes som område for sjørettet næringsvirksomhet.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Konsekvens

Forklaring
Forurensning må utredes i reguleringsplan.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning i området. På bakgrunn av stort
naturinngrep, noe usikkerhet rundt kunnskapsstatus for det konkrete området og
mulige negative effekter utenfor planområdet bør dette kartlegges bedre på
reguleringsplannivå. Konsekvenser for nasjonal laksefjord må også utredes.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Avhengig av type aktivitet vil utbygging kunne medføre et stort visuelt
inngrep (fjernvirkning). Medfører inngrep i strandsonen og åpent
landskap. Vurderes i reguleringsplan.

Transportbehov

5 km fra Billefjord. 40 km fra Lakselv. Lang pendleravstand for arbeidskraft bosatt i
Lakselv. God tilgang til hovedvegnett og havn for næringstransport.

Teknisk infrastruktur

Økt kraftforsyning ved kraftkrevende industri må utredes nærmere.
Lokalnettet mangler kapasitet. Linje fra Smørfjord trafo anses aktuelt. Økt
vannforsyning kan mulig etableres som sjøkabel fra Billefjord vannverk
eller fra Ytre Billefjordelva. Avløp må løses lokalt.

Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk eller kvensk naturog kulturgrunnlag. Tiltaket medfører et større naturinngrep og kan endre
stedskarakteren i området. Tiltaket vil virke positivt inn på bosetting i sjøsamisk
kjerneområde dersom etablert virksomhet rekrutterer lokal arbeidskraft.
Ikke registrert dyrket eller dyrkbart areal av betydning. Området er kartlagt mtp.
Sauebeite og området er i all hovedsak registret som mindre godt beite..
Sysselsetting i distriktet kan styrke jordbruket som helhet. Ingen vesentlig negativ
konsekvens for jordbruk og sikring av jordressurser.

Jordbruk og sikring av jordressurser

Reindrift

Halvøya er et vår- og sommerbeiteområde og det går en flyttlei ut til
neset. Utbygging og industriaktivitet på neset vil kunne ha stor negativ
betydning for reindriften. Det forutsettes at flyttlei ikke stenges og at
eventuelle mulige avbøtende tiltak knyttet til type industriaktivitet utredes
og adresseres på reguleringsplannivå.

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Utbygging av området kan gi overskudd av pukk/fjellmasser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt. Det er
registrert automatisk fredede kulturminner nord for området. Det er
krigsminner i området. Usikkerhet knyttet til kartleggingsstatus. Tema bør
ivaretas på reguleringsplannivå.
Området har en viss verdi for friluftsliv, spesielt ytre del av halvøyen.
Ivaretas i reguleringsplan.

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Kan bidra til styrket bosetting i distriktet.
Trafikkfarlig kryss E6 – utbedring må vurderes. Fare for utslipp av farlige stoffer og
akutt Forurensning må utredes. Brannfare og industrivern må utredes med hensyn til
lang utrykningstid (og tilgang til slukkevann dersom sjøvann ikke kan benyttes)

Samlet vurdering og alternativer:
Til dels stor negativ konsekvens for reindrift og ROS og middels konsekvens for flere hensyn og interesser. De fleste av
hensynene vil kunne ivaretas i reguleringsplan. Klart positivt for ivareta bosetting i sjøsamisk kjerneområde. For reindrift
bør mulige avbøtende tiltak utredes i reguleringsplan og flyttlei/trekklei ut på neset bør ikke stenges.
Arealbruksendringen er i tråd med arealstrategi og kan ha stor samfunnsmessig verdi. Samlet vurderes det at
samfunnsnytten bør vektes høyt i dette tilfellet og at området bør prioriteres i planen. Det ble fremmet innsigelse til
forslaget under 1. gangs høring, men dette tiltaket vurderes å kunne ha så stor samfunnsmessig betydning at
arealavsetningen likevel vurderes som forsvarlig.
Konklusjon: Området foreslås som nytt næringsområde. Reguleringsplankrav med krav om konsekvensutredning.
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NÆ5 Klubben industriområde
Mulig uønsket hendelse
Nei

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Prioritert
Ja
Rep
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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NÆ11 Ildskog næringsområde – utvidelse
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Friområde
Grønnstruktur/utmark
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
Næring og døgnhvileplass
50 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende industriområde mot nord for å dekke framtidig etterspørsel.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser

Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning. Liten/ingen
vesentlig påvirkning av tiltak.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for arkitektonisk
utforming må fastsettes i reguleringsplan.
Kort reisetid mellom arbeidsplasser og boområder. Mulighet for
gange/sykkel. God tilgang på hovedvegnettet for
næringstransport.
Vei vann og avløp er etablert. Feltintern opparbeidelser gjenstår.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke sysselsetting.
Området er registrert som dyrkbart areal med noe verdi. Vurderes
som et marginalt og lite drivverdig område. Ingen vesentlig
negativ konsekvens for jordbruk og sikring av jordressurser.
Området er innlemmet av tettstedsbebyggelse og har liten/ingen
vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Området har funksjon som grønnstruktur i dag. Må sikre
gjennomgang fra boligbebyggelsen (sentrum) til utfartsområde.
Ivaretas i reguleringplan.
Kan bidra til etablering/styrking av næringsaktivitet.

Stor sannsynlighet for funn av kvikkleire. Trygg byggegrunn
vurderes nærmere i reguleringsplan. Samfunnssikkerhet og ROS
vurderes også nærmere mht trafikksikkerhet, forurensning og
brann/eksplosjon.
Samlet vurdering og alternativer: Foreslått omdisponering medfører få/ingen negative konsekvenser og muliggjør videre
utvikling av et strategisk viktig næringsområde. Viktig avklaring med tanke på fremtidig etterspørsel etter arealekstensivt
næringsareal. Områdets funksjon som grønnstruktur må ivaretas i reguleringsplanen.

Konklusjon:
Området foreslås som nytt næringsområde med plankrav. Behov for avklaring av sikker byggegrunn og grønnstruktur i
området.
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NÆ11 Ildskog næringsområde – utvidelse
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:

351

Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko

Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

Kombinert bebyggelse
KBA8 Billefjord havn
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:

Havn, LNF
Havn og bolig
Kommuneplanens arealdel 2000
Kombinert bebyggelse havn/bolig/næring
22 dekar kombinert formål, 35 dekar havneområde i sjø
Porsanger kommune

Forslagsstiller:
Beskrivelse: Foreslås med kombinert formål for å muliggjøre utvikling av kombinasjonsnæringer knyttet til fiske- og
krabbemottak.
Tema
Forurensning og støy

Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde. Virksomhet kan medføre
forurensing.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning. Liten/ingen
vesentlig ny påvirkning av tiltak. Fortetting reduserer press på
utbygging av naturområder.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for utforming må
fastsettes i reguleringsplan.
Kort distanse mellom arbeidsplasser og boområder. Mulighet for
gange/sykkel. God tilgang på hovedvegnettet for
næringstransport.
Offentlig vann, tidvis dårlig vannkvalitet. Privat avløpsløsning må
etableres.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke sysselsetting.
Området har ingen landbruksverdi.
Området er innlemmet av tettstedsbebyggelse og har liten/ingen
vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder
Kan bidra til styrking av bosetting i distriktet.
Trygg byggegrunn og sikkerhet mot brann med hensyn til
uttrykningstid og slukkevann må utredes i reguleringsplan. Behov
for utbedring av kryss E6 må vurderes.

Samlet vurdering og alternativer: Ingen negative konsekvenser av tiltaket. Tiltak kan bidra til å videreutvikle og styrke
eksisterende næringsvirksomhet og bosetting.

Konklusjon: Området anbefales avsatt til kombinert bebyggelse med havn, næring og bolig.
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KBA8 Billefjord havn
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko
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KBA12 Lakselv golf
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:
Gjeldende plan:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Golfbane
Utmark, skog
Reguleringsplan for Lakselv golfbane
Næring
52 dekar
Porsanger kommune

Beskrivelse: Utredes som område for nytt hotell.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Registrert ansvarsart Bleiksøte innenfor byggeområdet. Vurderes
som liten/ingen vesentlig påvirkning av tiltak med dagens
kunnskap. Området bør /vurderes kartlegges bedre på
reguleringsplannivå.
Medfører inngrep i strandsone som er del av et samlet
landskapsrom ved Brennelvfjorden. Ivaretas i reguleringsplan.
Kort reisetid mellom arbeidsplasser og boområder. Mulighet for
sykkel (ikke G/S-veg). God tilgang på hovedvegnettet for
næringstransport.
Vei vann og avløp er etablert i nærhet. Overføringsledning avløp
må etableres. Feltintern opparbeidelser gjenstår.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke sysselsetting.
Området har ingen landbruksverdi.
Området er innlemmet av tettstedsbebyggelse og har liten/ingen
vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Området ved flyplasstranda har friluftslivsverdier og er kartlagt
som viktig. Særlig strandsonen og mulighet for gjennomfart er
viktig. Må ivaretas i reguleringsplan.
Kan bidra til etablering/styrking av næringsaktivitet.
Trygg byggegrunn må vurderes mht kvikkleire. Ingen større risiko
avdekt. Samfunnssikkerhet og ROS vurderes nærmere ved
regulering.

Samlet vurdering og alternativer: Tiltaket muliggjør utvikling av hotell/overnatting i umiddelbar nærhet til flyplass,
golfbane og strandlinje. Få/ingen konsekvenser av tiltataket. Hensynet til friluftsliv må ivaretas i reguleringsplan. Gode
muligheter for at utvikling av området kan styrke friluftslivet.

Konklusjon:
Anbefales avsatt til næringsformål for hotell/overnatting. Behov for avklaring av sikker byggegrunn ifb regulering.
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KBA12 Lakselv golf
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LNF - Spredt bebyggelse (bolig, fritidsbolig og næring)
LS01 Ytre Nordmannset
Dagens planformål:
LNF
Gjeldende plan:
KPA 2000
Arealstørrelse:
163 dekar
Forslagsstiller:
Porsanger kommune
Eksisterende bebyggelse:
Boliger:
Fritidsboliger: 3
Næring: 1
Ny bebyggelse:
Boliger:
Fritidsboliger: 2
Næring:
Beskrivelse:
Grend med spredt blandet bebyggelse, forretning, fritid og naust langs hovedvei (E69). Ikke fast bosetting eller aktivt
landbruk.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte naturverdier i området. Leveområde for Oter.
Plantiltaket medfører ikke ytterligere påvirkning på
naturmangfold. Fire vannforekomster i nærhet. Mulig økt utslipp
av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye tillatte
byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann. Verna
vassdrag Billefjordelva like ved blir ikke påvirket.
Åpent landskap. Rammer for utforming må tilpasses omgivelsene
og fastsettes i bestemmelsene.
Ikke relevant for nye fritidsboliger. For eksisterende boliger
medfører beliggenheten behov for transport med bil.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk eller
kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Tiltaket vil ikke berøre viktige landbruksverdier.
Tilgang til viktige beitearealer langs sjøen.
Ingen naturressurser.
2 automatisk fredede kulturminner registrert. Kulturminner
ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder.
Ingen konsekvenser. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv.

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Stedvis mulig snøskredfare. Trafikkfarlige omgivelser og farlige
avkjørsler. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Hensynet til naturmangfold, landbruk, reindrift og andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette
sikres gjennom bestemmelser om omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Viktige hensyn
og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil
det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter og eventuelt gjennomføre
dispensasjonsbehandling.
Konklusjon: Ingen nye boliger tillates. Bruksendring fra bolig til fritidsbolig tillates. Fåtall nye fritidsboliger kan tillates i
egnete områder. Ny /utvidet næring kan tillates tilknyttet eksisterende.
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LS01 Ytre Normannset
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Nei
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LS02 Indre Nordmannset
Dagens planformål:
LNF
Gjeldende plan:
KPA 2000
Arealstørrelse:
140 dekar
Forslagsstiller:
PK
Eksisterende bebyggelse:
Boliger: 3
Fritidsboliger: 11
Næring:
Ny bebyggelse:
Boliger:
Fritidsboliger: 3
Næring:
Beskrivelse: Grend med spredt blandet bebyggelse bestående av eldre landbruksbebyggelse, fritidsboliger og naust langs
hovedvei (E69). Ikke fast bosetting eller aktivt landbruk.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte naturverdier i området. Leveområde for Oter.
Plantiltaket medfører ikke ytterligere påvirkning. Plantiltaket
medfører ikke ytterligere påvirkning på naturmangfold. En
vannforekomst i nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak av
vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann.
Åpent landskap. Rammer for utforming må tilpasses omgivelsene
og fastsettes i bestemmelsene.
Eksisterende enheter: endring til nytt arealformål har ikke
konsekvenser for dette utredningstemaet. Nye fritidsboliger: ikke
relevant tema.
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Tillatte nye enheter i dette området er begrenset i antall. Nye
enheter i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv.
Tiltaket vil ikke berøre viktige landbruksverdier.
Tilgang til viktige beitearealer langs sjøen. Begrenset ny utbygging.
Ingen naturressurser.
Ingen kulturminner eller kulturmiljø registrert.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder.
Ingen konsekvenser. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv.
Stedvis mulig snøskredfare. Trafikkfarlige omgivelser og farlige
avkjørsler. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Nye enheter vil kun gjennomføres som fortetting innenfor eksisterende bebyggelse hensynet til
naturmangfold, landbruk, reindrift eller andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette sikres gjennom bestemmelser om
omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i arealformål ikke åpner for vesentlig ny
bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Det vurderes at
endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske
krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra
berørte fagmyndigheter og eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling.
Konklusjon: Ingen nye boliger tillates. Bruksendring fra bolig til fritidsbolig tillates. 3 nye fritidsboliger kan tillates i
egnete områder.
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LS02 Indre Nordmannset
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Nei
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LS03 Seljenes
Dagens planformål:
LNF
Gjeldende plan:
KPA 2000
Arealstørrelse:
63 dekar
Forslagsstiller:
Porsanger kommune
Eksisterende bebyggelse:
Boliger: 2
Fritidsboliger: 9
Næring:
Ny bebyggelse:
Boliger:
Fritidsboliger: 5
Næring:
Beskrivelse:
Grend med spredt blandet bebyggelse, fritid og naust langs hovedvei (E69). Ikke fast bosetting. Ikke etablert skoleskyss.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte naturverdier i området. Leveområde for Oter.
Plantiltaket medfører ikke ytterligere påvirkning. Plantiltaket
medfører ikke ytterligere påvirkning på naturmangfold. En
vannforekomst i nærhet (kystvann). Mulig økt utslipp av spillvann
og uttak av vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket
vil ikke endre miljøtilstand i vann.
Åpent landskap. Rammer for utforming må tilpasses omgivelsene
og fastsettes i bestemmelsene.
Eksisterende enheter: endring til nytt arealformål har ikke
konsekvenser for dette utredningstemaet. Nye fritidsboliger: ikke
relevant tema.
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Tillatte nye enheter i dette området er begrenset i antall. Nye
enheter i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv.
Tiltaket vil ikke berøre viktige landbruksverdier.
Mulig tidlig vårbeite i området, men begrenset omfang av ny
utbygging.
Ingen naturressurser.
Ingen kulturminner eller kulturmiljø registrert.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder.
Ingen konsekvenser. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv.
Trafikkfarlige omgivelser og farlige avkjørsler. Jordskredfare ved
vassdrag. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Nye enheter vil kun gjennomføres som fortetting innenfor eksisterende bebyggelse hensynet til
naturmangfold, landbruk, reindrift eller andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette sikres gjennom bestemmelser om
omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i arealformål ikke åpner for vesentlig ny
bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Det vurderes at
endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske
krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra
berørte fagmyndigheter og eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling.
Konklusjon: Ingen nye boliger tillates. Bruksendring fra bolig til fritidsbolig tillates. 5 nye fritidsboliger kan tillates i
egnete områder
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LS03 Seljenes
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS04 Smørfjord
Dagens planformål:
LNF
Gjeldende plan:
KPA 2000
Arealstørrelse:
643 dekar
Forslagsstiller:
Porsanger kommune
Eksisterende bebyggelse:
Boliger: 40
Fritidsboliger: 18
Næring: 3
Ny bebyggelse:
Boliger:
Fritidsboliger: 12
Næring:
Blandet:
Beskrivelse:
Grend med spredt blandet bebyggelse, bolig, fritid og naust langs hovedvei (E69). Fast bosetting. Skoleskyss langs E6.

Tema
Forurensning og støy

Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde. Mulig forurensning av sjøbunn
ved havna.
Noen registrerte naturverdier i området. Plantiltaket medfører
ikke ytterligere påvirkning. Fem vannforekomster i nærhet. Mulig
økt utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye
tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.
Delvis åpent landskap. Rammer for utforming må tilpasses
omgivelsene og fastsettes i bestemmelsene.
Eksisterende enheter: endring til nytt arealformål har ikke
konsekvenser for dette utredningstemaet. Nye fritidsboliger: ikke
relevant tema.
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei. Kommunalt vann i deler av området, tilknytningsplikt.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv. Fritidsboligutbygging er ønsket lokalt.
Tiltaket vil ikke berøre viktige landbruksverdier.
Området består av boligbebyggelse og landbruksareal/unnmark
og har liten/ingen vesentlig verdi som reinbeiteområde. Utbygging
kan avlaste press i andre mer konfliktfylte områder.
Ingen naturressurser.
3 automatisk fredede kulturminner registrert. Ivaretas med
hensynssone og bestemmelser.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder og lysløype. Ikke
lekeplass i nærheten.
Nærhet til handel. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv.
Trafikkfarlige omgivelser og farlige avkjørsler. Stedvis mulig
skredfare. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak innenfor nærmere angitte rammer. Samlet ingen vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av
dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Tiltak som medfører endring av trafikkforhold kan
medføre krav om trafikksikkerhetstiltak. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Viktige
hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak.
Konklusjon: Etablert fiskebruk avsettes til fiske. Ingen nye boliger tillates. Bruksendring fra bolig til fritidsbolig tillates.
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LS04 Smørfjord
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS05 Bringnes
Dagens planformål:
LNF
Gjeldende plan:
KPA 2000
Arealstørrelse:
252 dekar
Forslagsstiller:
Porsanger kommune
Eksisterende bebyggelse:
Boliger: 7
Fritidsboliger: 3
Næring: 1
Ny bebyggelse:
Boliger: 1
Fritidsboliger: 3
Næring: 1
Blandet:
Beskrivelse: Område med spredt boligbebyggelse og eldre landbruksbebyggelse. Ikke konvensjonell drift på
landbruksareal. Fast bosetting i området og etablert skoleskyss langs hovedvei.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Noen registrerte naturverdier i området. Plantiltaket medfører
ikke ytterligere påvirkning. Fire vannforekomster i nærhet. Mulig
økt utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye
tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Rammer for utforming må tilpasses omgivelsene og fastsettes i bestemmelsene.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til kjørevei.

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Eksisterende enheter: endring til nytt arealformål har ikke
konsekvenser for dette utredningstemaet. Nye enheter: bilbasert
transport til viktige funksjoner.
Begrenset utbygging i dette området berører ikke viktige områder
for samisk eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil
ikke medføre negative konsekvenser for næringsutøvelse eller
kultur og samfunnsliv. En viss endret stedsidentitet med økt andel
fritidsboliger, men aksept for dette lokalt.
Tiltaket vil ikke berøre viktige landbruksverdier.
Utbyggingsområdet er omgitt av eksisterende bolig- og jordbruksbebyggelse samt
jordbruksareal og har liten vesentlig verdi som beiteområde

Ingen naturressurser.
1 automatisk fredet kulturminner registrert. Ivaretas med
hensynssone og bestemmelser.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder. Ikke lekeplass eller
nærmiljøanlegg i nærheten.
Lang avstand til skole, barnehage og helsetjenester. Det er boliger
og noen fast bosatte i området i dag. Et fåtall nye enheter vil ikke
endre dagens situasjon vesentlig mtp. tjenestebehov og
leveranser av dette.
Mulighet for marin leire og trafikkfarlige omgivelser.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Hensynet til naturmangfold, landbruk, reindrift og andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette
sikres gjennom bestemmelser om omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.)
ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter
og eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling. Det forventes ikke omfattende boligbygging i områdene utenfor
Lakselv i planperioden. Det åpnes likevel opp for et fåtall nye enheter innenfor områder som i dag har fast bosetting og
ligger i relativ nærhet til tjenester for å øke fleksibilitet og attraktivitet.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Det kan tillates inntil 5 nye enheter innenfor området, forutsatt at vilkår oppfylles.
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LS05 Bringnes
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS06 Russenes
Dagens planformål:
LNF
Gjeldende plan:
KPA 2000
Arealstørrelse:
376 dekar
Forslagsstiller:
Porsanger kommune
Eksisterende bebyggelse:
Boliger: 13
Fritidsboliger: 13
Næring:
Ny bebyggelse:
Boliger: 1
Fritidsboliger: 6
Næring: 1
Blandet:
Beskrivelse: Område med eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Noen direkteavkjøringer til hovedvei. Fast
bosetting. Etablert skoleskyss langs hovedvei. Ikke aktivt landbruk.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte naturverdier i området. Plantiltaket medfører
ikke ytterligere påvirkning. To vannforekomster i nærhet. Mulig
økt utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye
tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.
Rammer for utforming må tilpasses omgivelsene og fastsettes i
bestemmelsene.
Eksisterende enheter: endring til nytt arealformål har ikke
konsekvenser for dette utredningstemaet. Nye enheter: bilbasert
transport til viktige funksjoner.
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Begrenset utbygging i dette området berører ikke viktige områder
for samisk eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil
ikke medføre negative konsekvenser for næringsutøvelse eller
kultur og samfunnsliv. En viss endret stedsidentitet med økt andel
fritidsboliger, men aksept for dette lokalt.
Tiltaket vil ikke berøre viktige landbruksverdier.
Utbyggingsområdet er omgitt av eksisterende bolig- og jordbruksbebyggelse samt
jordbruksareal og har liten vesentlig verdi som beiteområde

Ingen naturressurser.
1 automatisk fredet kulturminne registrert.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder. Ikke lekeplass eller
nærmiljøanlegg i nærheten.
Lang avstand til skole, barnehage og helsetjenester. Det er boliger
og noen fast bosatte i området i dag. Et fåtall nye enheter vil ikke
endre dagens situasjon vesentlig mtp. tjenestebehov og
leveranser av dette.
Trafikkfarlige omgivelser. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Hensynet til naturmangfold, landbruk, reindrift og andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette
sikres gjennom bestemmelser om omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.)
ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter
og eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling. Det forventes ikke omfattende boligbygging i områdene utenfor
Lakselv i planperioden. Det åpnes likevel opp for et fåtall nye enheter innenfor områder som i dag har fast bosetting og
ligger i relativ nærhet til tjenester for å øke fleksibilitet og attraktivitet.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Det kan tillates inntil 5 nye enheter innenfor området, forutsatt at vilkår oppfylles.
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LS06 Russenes
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS07 Olderfjord
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Jord og skogbruk, Frittliggende småhusbebyggelse, LNF, anlegg for lek, kjørevei
Regp. for Olderfjord (1977001). Regp. for Falas (1981003) og KPA2000
516 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 21
Fritidsboliger: 34
Næring: 2
Boliger:
Fritidsboliger: 10
Næring:
Blandet:

Beskrivelse: Bygd med eksisterende blandet bolig- fritid og næringsbebyggelse. Fast bosetting. Aktivt landbruk i
området. Etablert skoleskyss langs hovedvei. Noen direkteavkjøringer.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk

Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser

Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning. Planen
medfører begrenset ny bebyggelse. Liten/ingen vesentlig
påvirkning av tiltak. Ikke behov for ytterligere kartlegging. Fire
vannforekomster i nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak
av vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke
endre miljøtilstand i vann.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse bør tilpasses
eksisterende bygningsmiljø. Rammer for utforming og plassering
må fastsettes i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.
Ikke relevant
Offentlig vann. Privat avløp må etableres.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk eller kvensk naturog kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative konsekvenser for næringsutøvelse
eller kultur og samfunnsliv. Større samlet utbygging av fritidsboligområder kan
medføre endret stedsidentitet.

Området ligger avgrenset mot eksisterende fulldyrket areal i drift.
Område for ny bebyggelse berører ikke dyrket mark og aktuelt
område for nydyrking. Ingen vesentlig negativ konsekvens for
jordbruk og sikring av jordressurser.
Området er innlemmet av tettstedsbebyggelse og jordbrukareal
og har liten/ingen vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Ingen naturressurser.
To registrerte automatisk fredede kulturminner innenfor området
(fjøs- og hustuft). Disse må ivaretas ved utbygging.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder og løyper.
Nærhet til handel. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv.
Under marin grense, ikke kartlagt grunnforhold. Trygg byggegrunn
og betryggende drikkevann må dokumenteres. Ny avkjørsel til E6
tillates ikke. Ved utvidet bruk må avkjørsel utbedres.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Nye enheter vil kun gjennomføres som fortetting innenfor eksisterende bebyggelse og hensynet til
naturmangfold, landbruk, reindrift eller andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette sikres gjennom bestemmelser om
omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i arealformål ikke åpner for vesentlig ny
bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Det vurderes at
endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske
krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra
berørte fagmyndigheter og eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling. Samlet liten negativ konsekvens. Tiltaket er
i tråd med mål om utvikling av attraktive og varierte hytteområder. Sikker byggegrunn må utredes og dokumenteres.
Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser mot kommunens mål om utvikling av attraktive og varierte
hytteområder anbefales området avsatt til LNF-spredt fritidsbebyggelse.
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LS07 Olderfjord
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS08 Kistrand
Dagens planformål:
LNF
Gjeldende plan:
KPA2000
Arealstørrelse:
1257 dekar
Forslagsstiller:
Porsanger kommune
Eksisterende bebyggelse:
Boliger: 37
Fritidsboliger: 13
Næring: 2
Ny bebyggelse:
Boliger: 2
Fritidsboliger: 22
Næring: 1
Blandet:
Beskrivelse: Bygd med eksisterende blandet bolig- fritid og næringsbebyggelse. Fast bosetting. Kirke og forsamlingshus i
området. Aktivt landbruk i området. Etablert skoleskyss langs hovedvei. Noen direkteavkjøringer.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte naturverdier i området. Nye enheter innenfor
området vil ikke medføre ytterligere påvirkning. Fire
vannforekomster i nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak
av vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke
endre miljøtilstand i vann.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Åpent landskap, utredet antall nye enheter vil kunne ha
landskapskonsekvenser dersom plassering ikke styres. Stor nedbygging på
nedsiden av E6 vil ha størst konsekvenser. § 1-8 vil begrense nedbygging
av denne sonen. I tillegg fastsettes det hensynssone gjeldende i åpent
landskap med retningslinje/vilkår som skal ivareta dette.

Transportbehov

Eksisterende enheter: ikke relevant. Nye fritidsenheter: ikke
relevant. Nye boligenheter: Lang avstand til helse- og
omsorgstilbud, forretninger, skole/barnehage, samt idretts- og
kulturtilbud. Vil forutsette transport med bil og skolebuss.

Teknisk infrastruktur

Eksisterende enheter: ikke relevant. Nye fritidsenheter: ikke relevant. Private
løsninger vil forutsettes. Tilgang til vei forutsettes ved privat avløpsanlegg.

Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv. Større samlet utbygging av fritidsboligområder kan
medføre endret stedsidentitet, men det er aksept for dette lokalt.
Vil også kunne styrke bosetting distriktet.
Viktig jordbruksareal vil ikke påvirkes. Ivaretas med
avstandsbestemmelser.
Området er innlemmet av bebyggelse og jordbruksareal og har
liten/ingen vesentlig verdi som reinbeiteområde. Området
ovenfor bebyggelsen er ikke tatt med i området.
Ikke relevant.

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

2 kulturminner registrert. Ivaretas med hensynssoner og retningslinjer.

Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv

Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller friluftslivsområder. Langt
unna lekeplass, men nært til uopparbeidede grønt- og friluftsområder.

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Lang avstand til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Det er 37
boliger og et antall fast bosatte i området i dag. Et fåtall nye boligenheter
vil ikke endre dagens situasjon vesentlig mtp. tjenestebehov og leveranse.
Kan bidra til å styrke bosetting i distrikt.
Stedvis skredfare. Trafikkfarlige omgivelser og farlige avkjørsler. Under
marin grense. Ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.

Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre nye tiltak på
eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering av nye enheter innenfor
området. Nye enheter bør gjennomføres innenfor eksisterende bebyggelse. Hensynet til naturmangfold, landbruk, reindrift eller andre
forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette sikres gjennom bestemmelser om omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes
det at endringen i arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Viktige hensyn og krav (eks.
sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å
innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter og eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling.

Konklusjon: Nye enheter kan tillates på egnete områder forutsatt vilkår.
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LS08 Kistrand
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS10 Ytre Billefjord
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
423 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 15
Boliger: 0

Fritidsboliger: 9
Fritidsboliger: 5

Næring: 3
Næring: 1

Blandet:

Beskrivelse: Bygd med eksisterende blandet bolig- fritid og næringsbebyggelse. Fast bosetting. Etablert skoleskyss
langs hovedvei. Noen direkteavkjøringer.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk

Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Mulig grunnforurensing.
Flere registrerte naturverdier i området. Plantiltaket medfører
ikke ytterligere påvirkning. Seks vannforekomster i nærhet.
Mulig økt utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av
nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i
vann.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for plassering og
utforming av nye enheter fastsettes i bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Ikke relevant for nye
fritidsenheter.
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet
til kjørevei.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye enheter: ikke
påvirkning pga fåtall nye enheter.
Jordbruksareal påvirkes ikke.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye enheter: Området
er innlemmet av bebyggelse/innmark og har liten/ingen
vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Ikke relevant.
1 automatisk fredet kulturminne registrert. Synliggjøres med
hensynssone.

Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder.
Eksisterende enheter: ingen konsekvens utover nåsituasjon.
Mye enheter: ingen konsekvens.
Trafikkfarlige omgivelser og farlige avkjørsler. Under marin
grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Hensynet til naturmangfold, landbruk, reindrift eller andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette
sikres gjennom bestemmelser om omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Viktige hensyn
og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil
det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter og eventuelt gjennomføre
dispensasjonsbehandling.
Konklusjon: Fåtall nye fritidsboliger kan tillates forutsatt vilkår. Bruksendring til fritidsbolig/næring kan tillates forutsatt
oppfyllelse av vilkår.
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LS10 Ytre Billefjord
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS11 Indre Billefjord (2 teiger)
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF, Jord og skogbruk, frittliggende småhusbebyggelse, Industri
KPA2000, Reguleringsplan for Indre Billefjord (1980002), generalplan
2112 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 69
Fritidsboliger: 29
Næring: 1
Boliger: 10
Fritidsboliger:
Næring:
Blandet:

Beskrivelse: Bygd med eksisterende blandet bolig- fritid og næringsbebyggelse. Fast bosetting. Kirke, forsamlingshus, butikk og
skole/barnehage i området. Aktivt landbruk. Etablert skoleskyss. Noen direkteavkjøringer. 209 innbyggere i grunnkrets Indre Billefjord
per 2022. Utredes for ny spredt boligbebyggelse i tilknytning til
eksisterende boligbebyggelse og eldre landbruksbebyggelse.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller kjennskap til forurensningskilde.

Registrerte naturverdier i området. Leveområde for Horndykker ved Maggavann.
Planen medfører begrenset ny bebyggelse. Liten/ingen vesentlig påvirkning av tiltak.
Ikke behov for ytterligere kartlegging. Seks vannforekomster i nærhet. Mulig økt

utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye tillatte
byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig
arkitektonisk utforming og tilpasses eksisterende bygningsmiljø.
Dette må ivaretas i bestemmelsene til arealdelen.

Transportbehov

Gang- og sykkelavstand til dagligvare. Kort avstand til skole/barnehage og noe
idrettstilbud. Forutsetter bil- og busstransport pga mangel på trygg skolevei. Lengre
avstand fra helse- og omsorgstilbud, forretninger samt idretts- og kulturtilbud.
Åpning for nye boligenheter i området er i tråd med SRP – bolig, areal og
transportplanlegging for å øke attraktivitet for bosetting.
Offentlig vannforsyning tilgjengelig for deler av området. Private avløpsløsninger må
etableres.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk eller kvensk naturog kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative konsekvenser for næringsutøvelse
eller kultur og samfunnsliv. Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting og attraktivitet i
sjøsamisk kjerneområde.
Bestemmelser om lokalisering ivaretar eksisterende jordbruksareal i dette området.
Utbygging kan medføre noe omdisponering av marginale områder. Ikke vesentlig
negativ konsekvens. Bosetting kan styrke jordbruket som helhet.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Reindriften bruker områdene på nedsiden av Soudiveien som flyttlei ut mot
Gåradak- og Sandvikhalvøya, som er et viktig vårbeiteområde.
Utbyggingsområdet er ellers omgitt av eksisterende bolig- og
jordbruksbebyggelse samt jordbruksareal og har liten vesentlig verdi som
beiteområde. Liten konsekvens dersom utbygging i området ivaretar flyttlei.

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Ingen naturressurser.

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv

Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Langt unna lekeplass, men nært til uopparbeidede
grønt- og friluftsområder.

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Nærhet til skole, barnehage og handel. Lengre avstand fra
helsetjenester.

Totalt 19 kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor området. Ett
SEFRAK-registrert bygg innenfor området. Området ligger innenfor utvalgt
kulturlandskap Gåradak- og Sandvikhalvøya med sammenhengende kulturmiljø fra
etter krigen. Kulturminner ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.

Farlig skolevei langs E6. Snarvei bør etableres. Under marin grense. Trygg
byggegrunn må utredes. Avkjørsel fra E6 burde vært utbedret, men
omfattende. Slukkevann og trygt drikkevann må dokumenteres.

Samlet vurdering og alternativer: Området ligger i tilknytning til «Billefjord sentrum» med nærhet til tjenester og funksjoner, men
lengre avstand til helsetjenester, detaljhandel og enkelte fritidsaktiviteter. Middels konflikt knyttet til teknisk infrastruktur, reindrift,
ROS og transportbehov. Vil medføre utredningskrav i byggesak. Området har ikke trygg skolevei og snarvei bør etableres. Reindriften
bruker områdene som flyttlei ut mot Gåradak- og Sandvikhalvøya. Områdene som er aktuelle for reindriften har liten vesentlig verdi
som beiteområde og lokalisering unngår nedbygging av flyttlei. Liten konsekvens for reindrift når utbygging i området ivaretar flyttlei.
Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting og attraktivitet i sjøsamisk kjerneområde.

Konklusjon: Området foreslås som LNF spredt- bolig med nærmere bestemmelser om lokalisering, omfang og utforming.
Samlet noe negativ konsekvens for viktige hensyn og interesser med bakgrunn i verdi og omfang av ny bebyggelse samt
bidrag til å styrke bosetting og attraktivitet.
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Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke

375

Nei
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LS12 Kolvik
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF og LNF-spredt fritid
KPA2000
1558 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 21
Fritidsboliger: 19
Boliger: 2
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende bolig og fritidsbebyggelse. Fast bosetting og aktivt landbruk i området. Etablert
skoleskyss. Avkjøringer til samleveg. En del eldre landbruksbebyggelse som ikke er i drift.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte naturverdier i området. Leveområde for
Horndykker. Plantiltaket medfører ikke ytterligere påvirkning. Seks
vannforekomster i nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak
av vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke
endre miljøtilstand i vann.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig arkitektonisk
utforming og dette må ivaretas i bestemmelsene til arealdelen.
Kort kjøreavstand til skole/barnehage og noe fritidstilbud. Forutsetter bil- og
busstransport. Lengre avstand fra helse- og omsorgstilbud, forretninger samt idrettsog kulturtilbud. Etablert skoleskyss i området.

Offentlig vann og avløp er ikke utbygd i området.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv. Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.
Ny bebyggelse vil styres utenom landbruksareal.
Eksisterende enheter: ingen vesentlig konsekvens. Kolvikhalvøyen
har særverdi som tidlig vårbeiteområde. Ny bebyggelse vil
samlokaliseres med eksisterende bebyggelse og vurderes å ikke ha
negative konsekvenser. Begrenset antall nye enheter.

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Ingen naturressurser.

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv

Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Langt unna lekeplass og nærmiljøanlegg, men nært til
uopparbeidede grønt- og friluftsområder.

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Nærhet til skole, barnehage og handel, men bilbasert. Lengre
avstand fra helsetjenester. Ny utbygging kan bidra til å styrke
bosetting. Eksisterende boliger i området i dag med fast bosetting,
noe som ikke medfører vesentlig ny belastning på levering av
tjenester.
Trafikkfarlige omgivelser og farlige avkjørsel i del av området mot
hovedvei. Deler av området under marin grense.

Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

7 automatisk fredede kulturminner registrert. Kulturminner
ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre nye tiltak på
eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering av noen nye enheter.
Hensynet til naturmangfold, landbruk, reindrift eller andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette sikres gjennom bestemmelser om
omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som
medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig
negative konsekvenser. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak. I
enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter og eventuelt gjennomføre
dispensasjonsbehandling.

Konklusjon: Nye boliger kan tillates som fortetting langs Kolvikveien. Nye fritidsboliger tillates ikke.
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LS12 Kolvik
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke

377

Nei
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LS13 Gåradak og Anopset
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
2133 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 27
Boliger: 2

Fritidsboliger: 11
Fritidsboliger:

Næring: 1
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende bolig og fritidsbebyggelse. Fast bosetting og aktivt landbruk i området. Etablert
skoleskyss. En del direkteavkjørsler til hovedveg. Noe eldre landbruksbebyggelse som ikke er i drift.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte naturverdier i området. Leveområde for kalkfiol,
fjellhvitkurle, skredarve, fjelltettegras, smalnøkleblom og
polarringvinge. Plantiltaket medfører ikke ytterligere påvirkning.
En vannforekomst i nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak
av vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke
endre miljøtilstand i vann.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig arkitektonisk
utforming og dette må ivaretas i bestemmelsene til arealdelen.
Kort kjøreavstand til skole/barnehage og noe fritidstilbud. Forutsetter bil- og
busstransport. Lengre avstand fra helse- og omsorgstilbud, forretninger samt idrettsog kulturtilbud. Etablert skoleskyss i området.

Offentlig vann og avløp er ikke utbygd i området.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv. Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.
Ny bebyggelse vil styres utenom landbruksareal.
Eksisterende enheter: ingen vesentlig konsekvens. Kolvikhalvøyen
har særverdi som tidlig vårbeiteområde. Ny bebyggelse vil
samlokaliseres med eksisterende bebyggelse og vurderes å ikke ha
negative konsekvenser. Begrenset antall nye enheter.
Ingen naturressurser.

4 kulturminner, hvorav 3 automatisk fredede kulturminner registrert.
Kulturminner ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Langt unna lekeplass og nærmiljøanlegg, men nært til
uopparbeidede grønt- og friluftsområder.
Nærhet til skole, barnehage og handel, men bilbasert. Lengre avstand fra
helsetjenester. Ny utbygging kan bidra til å styrke bosetting. Eksisterende
boliger i området i dag med fast bosetting, noe som ikke medfører
vesentlig ny belastning på levering av tjenester.

Trafikkfarlige omgivelser og farlige avkjørsel i del av området mot
hovedvei. Deler av området er under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte
arealbruk og åpner opp for enkelte mindre nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte
rammer. Det åpnes også opp for etablering av noen nye enheter. Hensynet til naturmangfold, landbruk, reindrift eller
andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette sikres gjennom bestemmelser om omfang, utforming og lokalisering av
tiltak. Samlet vurderes det at endringen i arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring
av dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig
negative konsekvenser. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas
i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter og
eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling.
Konklusjon: Fåtall nye boliger kan tillates. Nye fritidsboliger tillates ikke.
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LS13 Gåradak og Anopset
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke

Bilde
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Nei
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LS14 Igeldas
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
340 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 14
Boliger: 2

Fritidsboliger: 8
Fritidsboliger: 6

Næring:
Næring: 1

Blandet:

Beskrivelse: Grend med eksisterende bolig og fritidsbebyggelse. Fast bosetting og noe aktivt landbruk
(grovfôrproduksjon) i området. Etablert skoleskyss. Avkjøringer til samleveg og noen direkteavkjøringer. Noe eldre
landbruksbebyggelse som ikke er i drift. Nærmiljøanlegg og skiløyper i området.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Viktig område for sjøfugl i strandsonen. Enkeltobservasjoner av
fugleart av særlig stor forvaltningsinteresse (gråtrost). Planen
medfører ingen ytterligere påvirkning av betydning. To
vannforekomster i nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak
av vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke
endre miljøtilstand i vann.
Nye enheter vil kunne ha noe fjernvirkning fra nord og fra sjøen,
men dette vurderes å ha lav konsekvens.
Avstand til helse, -skole og handel. Etablert skoleskyss i området.
For nye enheter må det etableres private vann- og
avløpsløsninger. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å kreve
fellesløsninger.

Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Det er uenighet blant lokale beboere når det gjelder etablering av nye fritidsboligenheter i Igeldas. Omfanget av ny fritidsbolig-bebyggelse er noe skalert ned fra 1.
gangs høring, og det vurderes at det vil være mulig å etablere noen flere enheter i
dette området uten at det går utover lokal identitet.

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Lokaliseringsbestemmelsene ivaretar jordbruksareal i området.

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Ikke påvirket
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
innenfor området.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder og løyper.
Lang avstand til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Det er
12 boliger og fast bosatte i området i dag. Et fåtall nye enheter vil
ikke endre dagens situasjon vesentlig mtp. tjenestebehov og
leveranse.

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Nye enheter vil medføre noe økt bruksfrekvens i utmark, dette vurderes til å ha lav
påvirkning. Kommunen ønsker å styre etterspørselen etter nye fritidsboliger til
områder som allerede er bebygd, slik som tilfelle er i Igeldas.

Farlig avkjørsel bør utbedres. Trafikkfarlige omgivelser i deler av området. Område
ligger under marin grense, og sikker byggegrunn må dokumenteres.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Hensynet til naturmangfold, landbruk, reindrift og andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette
sikres gjennom bestemmelser om omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.)
ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter
og eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling. Det forventes ikke omfattende boligbygging i områdene utenfor
Lakselv i planperioden. Det åpnes likevel opp for et fåtall nye enheter innenfor områder som i dag har fast bosetting og
ligger i relativ nærhet til tjenester for å øke fleksibilitet og attraktivitet.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Det åpnes opp for nye enheter innenfor området.
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LS14 Igeldas
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
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LS15 Stabbursnes (2 parseller)
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
196 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 12
Boliger: 2

Fritidsboliger: 3
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende bolig og fritidsbebyggelse. Fast bosetting og noe aktivt landbruk i området
(grovfôrproduksjon). Etablert skoleskyss. En del direkteavkjørsler til hovedveg. Noe eldre landbruksbebyggelse som
ikke er i drift.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere viktige områder for nær trua og trua fuglearter, samt flere
registrerte plantearter av stor forvaltningsinteresse. Nærhet til
grense for landskapsvern. Plantiltaket er begrenset og vurderes å
hå liten negativ påvirkning. To vannforekomster i nærhet. Mulig
økt utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye
tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann. Ved
vernet vassdrag Stabburselva, byggegrenser iht RPR videreføres.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig
arkitektonisk utforming og tilpasses eksisterende bygningsmiljø.

Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Avstand til helse, -skole, handel og arbeidsplasser. Etablert skoleskyss i området.

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Lokaliseringsbestemmelsene ivaretar jordbruksareal i området.
Bebyggelse langs siidagrense har en viss positiv sperreeffekt.
Berører ikke særlig viktig beiteområder.
Ikke relevant.
6 automatisk fredede kulturminner registrert. Kulturminner
ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder.
Lang avstand til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Det er
12 boliger og fast bosatte i området i dag. Et fåtall nye enheter vil
ikke endre dagens situasjon vesentlig mtp. tjenestebehov og
leveranse. Kan styrke bosetting lokalt.
Trafikkfarlige omgivelser og farlige avkjørsler. Flomfare. Under
marin grense.

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Nye enheter forutsetter etablering av private løsninger.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk eller kvensk naturog kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre negative konsekvenser for
næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv. Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting
og attraktivitet i sjøsamisk kjerneområde.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Hensynet til naturmangfold, landbruk, reindrift og andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette
sikres gjennom bestemmelser om omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.)
ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter
og eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling. Det forventes ikke omfattende boligbygging i områdene utenfor
Lakselv i planperioden. Det åpnes likevel opp for et fåtall nye enheter innenfor områder som i dag har fast bosetting og
ligger i relativ nærhet til tjenester for å øke fleksibilitet og attraktivitet.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Det kan tillates inntil 2 nye boliger innenfor området, forutsatt at vilkår oppfylles.
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LS15 Stabbursnes (2 parseller)
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Nei
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko
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LS20 Øvre Smørstad
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF og næringsområde
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
998 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 36
Fritidsboliger: 2
Boliger:
Fritidsboliger:

Næring: 1
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt boligbebyggelse. Direkteavkjørsler fra samleveg Klemetstadveien og
etablert skoleskyss. Noe eldre landbruksbebyggelse og ikke aktivt landbruk i området. Like ved kommunesenter.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte naturverdier i området. Plantiltaket medfører
ikke ytterligere påvirkning. En vannforekomst i nærhet. Tiltaket vil
ikke endre miljøtilstand i vann. Ved vernet vassdrag Lakselv,
byggegrenser iht RPR videreføres.
Kun eksisterende enheter utredes, estetikk og byggeskikk ivaretas
i bestemmelsene.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Ikke relevant
2 automatisk fredede kulturminner innenfor området. Kun
eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Ivaretas med
hensynssoner og bestemmelser.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Stedvis flom og erosjonsfare. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak innenfor nærmere angitte rammer. Samlet ingen vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av
dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Tiltak som medfører endring av trafikkforhold kan
medføre krav om trafikksikkerhetstiltak. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Sikker
byggegrunn, kulturminner og andre hensyn ivaretas i byggesak. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre
tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Ingen nye fritidsboliger / boliger tillates.
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LS20 Øvre Smørstad
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LS21 Sløkeng
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
Kommunedelplan for Lakselv og omegn
491 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 10
Fritidsboliger: 3
Boliger: 4
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt boligbebyggelse. Noe drift på landbruksareal i området. Etablert
skoleskyss. 2-3 km fra kommunesenter.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning. Liten/ingen
vesentlig påvirkning av tiltak. En vannforekomster i nærhet. Mulig
økt utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye
tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig arkitektonisk
utforming og dette må ivaretas i bestemmelsene til arealdelen.

Transportbehov

Noe lang og utrygg gang- og sykkelavstand fra sentrum, helse- og
omsorgstilbud, forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og
kulturtilbud. Vil forutsette mye transport med bil og skolebuss.
Mangler trygg skolevei. Området er i tråd med SRP – bolig, areal
og transportplanlegging for å øke attraktivitet for bosetting.
Offentlig vann og avløp er ikke utbygd i området.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser

Utbygging vil medføre mulig nedbygging av 10 daa fulldyrket mark og 10
daa dyrkbar jord klassifisert med middels verdi. Jordbruksarealet er ikke i
drift og det er ingen gårdsbruk i drift i nærheten. Det finnes om lag 80-100
daa jordbruksareal (delvis i drift) innen 1 km fra området. Middels negativ
konsekvens for jordvernet.

Reindrift

Området er innlemmet av tettstedsbebyggelse og har liten/ingen
vesentlig verdi som reinbeiteområde. Utbygging kan avlaste press
i andre mer konfliktfylte områder.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Langt unna lekeplass, men nært til
uopparbeidede grønt- og friluftsområder.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Noe lengre
avstand fra funksjoner enn mer sentrumsnære boligområder.
Mangler gang- sykkelvei. Ikke trygg skolevei (forutsetter
skoleskyss). Krav til etablering av busstopp. Fartsreduserende
tiltak bør vurderes. Tilfredsstillende slukkevann må sikres. Under
marin grense. Trygg byggegrunn må dokumenteres.

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Samlet vurdering og alternativer: Området ligger i tilknytning til tettstedet med nærhet til tjenester og funksjoner. Middels konflikt
knyttet til teknisk infrastruktur, jordbruk og ROS. Vil medføre utredningskrav i byggesak. Området har ikke trygg skolevei og det
forutsettes at busstopp etableres ved utbygging av nye enheter. Tiltaket kan bidra til å dekke kortsiktig boligetterspørsel. Samlet
middels negativ konsekvens for viktige hensyn og interesser med vekt på trygg skolevei, barn/unge og landbruk.

Konklusjon: Området foreslås som LNF spredt- bolig med nærmere bestemmelser om lokalisering, omfang og utforming.
Det åpnes for 4 nye enheter.
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LS21 Sløkeng
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:

387

Prioritert
Nei Ja Rep
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LS22 Stangnes
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
559 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 9
Boliger:

Fritidsboliger: 2
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt boligbebyggelse. Etablert skoleskyss. 4-5 km
fra kommunesenter.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrere naturverdier i området. Ikke behov for ytterligere
kartlegging. En vannforekomst i nærhet. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann. Ved vernet vassdrag Lakselv, byggegrenser iht
RPR videreføres.
Kun eksisterende enheter utredes, estetikk og byggeskikk ivaretas
i bestemmelsene.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Ikke relevant
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Erosjonsfare ved Lakselva. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak innenfor nærmere angitte rammer. Samlet ingen vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av
dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Tiltak som medfører endring av trafikkforhold kan
medføre krav om trafikksikkerhetstiltak. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Sikker
byggegrunn, kulturminner og andre hensyn ivaretas i byggesak. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre
tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Ingen nye fritidsboliger / boliger tillates.
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LS22 Stangnes
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
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X
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LS23 Gjøkenes
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
1835 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 12
Boliger:

Fritidsboliger: 5
Fritidsboliger: 2

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Aktivt landbruk i området. En del eldre
landbruksbebyggelse i området. Etablert skoleskyss. 7-8 km fra kommunesenter.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrere naturverdier i området. Ikke behov for ytterligere
kartlegging. En vannforekomst i nærhet. Mulig økt utslipp av
spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak.
Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann. Ved vernet vassdrag
Lakselv, byggegrenser iht RPR videreføres.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig arkitektonisk
utforming og dette må ivaretas i bestemmelsene til arealdelen.

Transportbehov

Eksisterende enheter: endring til nytt arealformål har ikke
konsekvenser for dette utredningstemaet. Nye fritidsboliger: ikke
relevant tema.
Privat vann og avløp kan tillates i områder med umiddelbar
nærhet til kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv. Fritidsboligutbygging er ønsket lokalt.
Tiltaket vil ikke berøre viktige landbruksverdier.
Området består av boligbebyggelse og landbruksareal/innmark og
har liten/ingen vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder. Ikke lekeplass i
nærheten.
Ikke relevant for nye fritidsenheter.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak innenfor nærmere angitte rammer. Fåtall nye fritidsboliger kan tillates. Samlet ingen vesentlig ny bebyggelse
som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Tiltak som medfører
endring av trafikkforhold kan medføre krav om trafikksikkerhetstiltak. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig
negative konsekvenser. Sikker byggegrunn, kulturminner og andre hensyn ivaretas i byggesak. Viktige hensyn og krav
(eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Det tillates 2 nye fritidsboliger innenfor området.
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LS23 Gjøkenes
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Nei
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LS24 Repokoski
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
568 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 7
Boliger:

Fritidsboliger: 3
Fritidsboliger: 2

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Aktivt landbruk i området. En del eldre
landbruksbebyggelse i området. Etablert skoleskyss. 8-9 km fra kommunesenter.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte naturverdier i området. Plantiltaket medfører
ikke ytterligere påvirkning. En vannforekomst i nærhet. Mulig økt
utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye tillatte
byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann. Ved vernet
vassdrag Lakselv, byggegrenser iht RPR videreføres.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig arkitektonisk
utforming og dette må ivaretas i bestemmelsene til arealdelen.

Transportbehov

Eksisterende enheter: endring til nytt arealformål har ikke
konsekvenser for dette utredningstemaet. Nye fritidsboliger: ikke
relevant tema.
Privat vann og avløp kan tillates i områder med umiddelbar
nærhet til kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv. Fritidsboligutbygging er ønsket lokalt.
Tiltaket vil ikke berøre viktige landbruksverdier.
Området består av boligbebyggelse og landbruksareal/innmark og
har liten/ingen vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Ingen naturressurser.
1 kulturminne registrert innenfor området. Kulturminner ivaretas
med hensynssoner og bestemmelser.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder. Ikke lekeplass i
nærheten.
Ikke relevant for nye fritidsenheter.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Trafikkfarlige omgivelser og farlige avkjørsler. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak innenfor nærmere angitte rammer. Samlet ingen vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av
dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Tiltak som medfører endring av trafikkforhold kan
medføre krav om trafikksikkerhetstiltak. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Sikker
byggegrunn, kulturminner og andre hensyn ivaretas i byggesak. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre
tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Det tillates 2 nye fritidsboliger innenfor området.
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LS24 Repokoski
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
X
X
X

Prioritert
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X
X
X
X
X
X
X
X
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LS25 Klemetstadveien
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
903 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 7
Boliger:

Fritidsboliger: 3
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt boligbebyggelse og noe fritidsbebyggelse mot Lakselva. Noe drift på
landbruksareal i området. En del eldre landbruksbebyggelse i området. Etablert skoleskyss. 7-9 km fra
kommunesenter.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte naturverdier i området. Plantiltaket medfører
ikke ytterligere påvirkning. En vannforekomst i nærhet. Tiltaket vil
ikke endre miljøtilstand i vann. Ved vernet vassdrag Lakselv,
byggegrenser iht RPR videreføres.
Kun eksisterende enheter utredes, estetikk og byggeskikk ivaretas
i bestemmelsene.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Ikke relevant
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Stedvis flom og erosjonsfare. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak innenfor nærmere angitte rammer. Samlet ingen vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av
dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Tiltak som medfører endring av trafikkforhold kan
medføre krav om trafikksikkerhetstiltak. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Viktige
hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Ingen nye fritidsboliger / boliger tillates.
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LS25 Klemetstadveien
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
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LS26 Solstad
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF og LNF spredt
Kommunedelplan for Lakselv
68 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 10
Fritidsboliger:
Boliger: 4
Fritidsboliger:

Næring: 3
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt boligbebyggelse. Etablert kommunal infrastruktur til deler av området.
Gang og sykkelvei fra sentrum til deler av området. Noe eldre landbruksbebyggelse. Landbruksareal i drift i området. 23 km fra Lakselv sentrum.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrerte naturverdier i området. Plantiltaket medfører
ikke ytterligere påvirkning. En vannforekomst i nærhet. Mulig økt
utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye tillatte
byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.
Bebyggelse bør tilpasses omgivelsene og dette må ivaretas i
bestemmelsene til arealdelen. Tiltaket vil ikke ha store landskapsinngrep.
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud, forretninger
og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Noe lang avstand for de minste barna. Området er i tråd med SRP – bolig,
areal og transportplanlegging for å øke attraktivitet for bosetting.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Kommunal vannledning i nærheten.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv. Kan
bidra til å styrke bosetting.

Jordbruk og sikring av jordressurser

Dyrket og dyrkbar jord innenfor og tilknyttet området. Deler av jorden i
området er i drift. Samlet middels verdi med hensyn til jordvern. Det åpnes
for begrenset antall nye enheter, og disse vil ikke påvirke dyrket eller
dyrkbart areal vesentlig.

Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Ikke relevant i dette området.
Ingen vesentlige naturressurser i området.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Langt unna lekeplass.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester.
Stor mulighet for funn av kvikkleire. Trygg byggegrunn må
dokumenteres. Trafikksikker felles atkomst må sikres. Nye boliger
bør knyttes på eksiterende avkjørsel eller samles i ny avkjørsel.

Samlet vurdering og alternativer: Området ligger i tilknytning til tettstedet med nærhet til tjenester og funksjoner.
Middels konflikt knyttet til ROS og jordbruk. Vil medføre utredningskrav i byggesak. Området har ikke trygg skolevei.
Tiltaket kan bidra til å dekke kortsiktig boligetterspørsel.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt med nærmere bestemmelser om lokalisering, omfang og utforming og
det åpnes for 4 nye enheter innenfor området. Samlet få negative konsekvenser for viktige hensyn og interesser. Kan
bidra til å øke Lakselv sin attraktivitet for bosetting ved å øke variasjonen i boligtilbud.
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LS26 Solstad
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS27 Ildskogveien
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
Kommunedelplan for Lakselv
205 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 18
Fritidsboliger: 1
Boliger: 3
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt boligbebyggelse. Deler av utbyggingsmønsteret i området har noe mer
preg av konsentrert bebyggelse. Etablert kommunal infrastruktur til deler av området. Noe eldre landbruksbebyggelse.
Landbruksareal i drift i området. 1-2 km fra Lakselv sentrum.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Registrerte trua og nær trua fuglearter samt ansvarsarter i
nærområdet. Planen medfører ingen ytterligere påvirkning.
Bestemmelsene ivaretar dette hensynet. Tre vannforekomster i
nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak av vann på
bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann.
Bebyggelse bør tilpasses omgivelsene og dette må ivaretas i
bestemmelsene til arealdelen. Tiltaket vil ikke ha store landskapsinngrep.
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud, forretninger
og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Noe lang avstand for de minste barna. Utrygge og trafikkfarlige omgivelser
langs Ildskogveien, øker behov for biltransport. Mulighet for tryggere
«snarveier». Området er i tråd med SRP – bolig, areal og
transportplanlegging for å øke attraktivitet for bosetting.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Kommunalt VA langs Ildskogveien.

Jordbruk og sikring av jordressurser

Dyrket og dyrkbar jord innenfor og tilknyttet området. Deler av jorden i
området er i drift. Samlet middels verdi med hensyn til jordvern. Det åpnes
for begrenset antall nye enheter, og disse vil ikke påvirke dyrket eller
dyrkbart areal vesentlig.

Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv

Ikke relevant i dette området.
Ingen vesentlige naturressurser i området.
Ett automatisk fredet kulturminne innenfor området.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Langt unna lekeplass, men nært til
uopparbeidede grønt- og friluftsområder.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester.

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk eller kvensk naturog kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative konsekvenser for næringsutøvelse
eller kultur og samfunnsliv. Kan bidra til å styrke bosetting.

Stor mulighet for funn av kvikkleire. Trygg byggegrunn må
dokumenteres. Trafikksikker felles atkomst må sikres. Nye boliger
bør knyttes på eksiterende avkjørsel eller samles i ny avkjørsel.

Samlet vurdering og alternativer: Området ligger i tilknytning til tettstedet med nærhet til tjenester og funksjoner, men
vil avhenge av biltransport til daglige gjøremål. Middels konflikt knyttet til ROS og jordbruk. Vil medføre utredningskrav i
byggesak. Området har ikke trygg skolevei. Tiltaket kan bidra til å dekke kortsiktig boligetterspørsel.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt med nærmere bestemmelser om lokalisering, omfang og utforming og
det åpnes for 3 nye enheter innenfor området. Samlet middels negativ konsekvens for viktige hensyn og interesser med
vekt på trygg skolevei og barn/unge. Negative moment veies opp mot positive moment knyttet til tomtekvalitet og
ellers gode omgivelser. Kan bidra til å øke Lakselv sin attraktivitet for bosetting ved å øke variasjonen i boligtilbud.
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LS27 Ildskogveien
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
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LS28 Ildskog
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF og boligbebyggelse (framtidig)
Kommunedelplan for Lakselv
450 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 21
Fritidsboliger:
Boliger: 10
Fritidsboliger:

Næring: 1
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt boligbebyggelse. Deler av utbyggingsmønsteret i området har mer preg
av konsentrert bebyggelse. Etablert kommunal infrastruktur til deler av området. Gang og sykkelvei fra sentrum som
ender i nærheten av deler av området. deler av området. 2-3 km fra Lakselv sentrum.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrerte naturverdier i området. To vannforekomster i
nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak av vann på
bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann.
Bebyggelse bør tilpasses omgivelsene og dette må ivaretas i
bestemmelsene til arealdelen. Store landskapsinngrep, slik som
silhuettvirkninger bør unngås i området.
Sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud, forretninger og
skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Lang avstand for de minste barna. Utrygge og trafikkfarlige omgivelser
langs Ildskogveien, øker behov for biltransport. Mulighet for tryggere
«snarveier». Området er i tråd med SRP – bolig, areal og
transportplanlegging for å øke attraktivitet for bosetting.

Kommunalt vann i store deler av området. Kommunal kloakk i
deler av området.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv. Kan
bidra til å styrke bosetting.

Jordbruk og sikring av jordressurser

Dyrkbar jord innenfor området, antakeligvis marginalt. Vurderes som liten
verdi med hensyn til jordvern. Det åpnes for begrenset antall nye enheter,
og disse vil ikke påvirke dyrket eller dyrkbart areal vesentlig.

Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv

Ikke relevant i dette området.
Ingen vesentlige naturressurser i området.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Langt unna lekeplass, men nært til
uopparbeidede grønt- og friluftsområder i tillegg til lysløype.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Noe lengre
avstand fra funksjoner enn mer sentrumsnære boligområder.
Mulighet for funn av kvikkleire. Trygg byggegrunn må
dokumenteres. Trafikksikker felles atkomst må sikres. Nye boliger
bør knyttes på eksiterende avkjørsel eller samles i ny avkjørsel.

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Samlet vurdering og alternativer: Området ligger i tilknytning til tettstedet med nærhet til tjenester og funksjoner, men
vil avhenge av biltransport til daglige gjøremål. Middels konflikt knyttet til ROS og transportbehov og barn/unge. Vil
medføre utredningskrav i byggesak. Området har ikke trygg skolevei. Tiltaket kan bidra til å dekke kortsiktig
boligetterspørsel.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt med nærmere bestemmelser om lokalisering, omfang og utforming og
det åpnes for 10 nye enheter innenfor området. Samlet middels negativ konsekvens for viktige hensyn og interesser med
vekt på trygg skolevei og barn/unge. Negative moment veies opp mot positive moment knyttet til tomtekvalitet og
ellers gode omgivelser. Kan bidra til å øke Lakselv sin attraktivitet for bosetting ved å øke variasjonen i boligtilbud.
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LS28 Ildskog
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS29 Solhøgda
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
Kommunedelplan for Lakselv
20 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 5
Fritidsboliger:
Boliger:
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende boligbebyggelse. Direkteavkjøringer fra E6.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde. Tilknyttes offentlig avløpsanlegg.
Flere registrerte naturverdier i området. Plantiltaket medfører
ikke ytterligere påvirkning. En vannforekomst i nærhet. Tiltaket vil
ikke endre miljøtilstand i vann.
Kun eksisterende enheter utredes, estetikk og byggeskikk ivaretas
i bestemmelsene.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Ingen vesentlige naturressurser i området.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Langt unna lekeplass, men nært til
uopparbeidede grønt- og friluftsområder.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Noe lengre
avstand fra funksjoner enn mer sentrumsnære boligområder.
Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak innenfor nærmere angitte rammer. Samlet ingen vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av
dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Tiltak som medfører endring av trafikkforhold kan
medføre krav om trafikksikkerhetstiltak. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Viktige
hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Ingen nye fritidsboliger / boliger tillates.
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LS29 Solhøgda
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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LS30 Ruud-Lyngmo
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
Kommunedelplan for Lakselv
121 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 12
Fritidsboliger:
Boliger: 3
Fritidsboliger:

Næring: 1
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Vurdert som mulig område for konsentrert boligbebyggelse (småhusbebyggelse), alternativt som LNF
spredt bolig. God kvalitet i området.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde. Tilknyttes offentlig avløpsanlegg.
Nærliggende viktige utvalgte naturtyper og arter (av særlig stor
forvaltningsinteresse og rødlistearter (flora). En vannforekomst i
nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak av vann på
bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann.
Utvider dagens grense for Lakselv tettsted sørover. Bebyggelse bør
tilpasses omgivelsene og dette må ivaretas i bestemmelsene til arealdelen.
Gang- og sykkelavstand til sentrum, helse- og omsorgstilbud, forretninger
og skole/barnehage, samt idretts- og kulturtilbud.
Noe lang avstand for de minste barna. Området er i tråd med SRP – bolig,
areal og transportplanlegging for å øke attraktivitet for bosetting.

Vei, vann og avløp etablert i nærhet. Gatelys, gang- og sykkelvei
utbygd til sentrum/skole.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.

Jordbruk og sikring av jordressurser

God jordverdi av en viss størrelse tilknyttet dyrket mark. Ingen etablert
drift i nærområdet med kjent behov. Lang tid siden drift. Samlet middels
verdi med hensyn til jordvern. Middels negativ konsekvens.

Reindrift

Området er innlemmet av tettstedsbebyggelse og har liten/ingen
vesentlig verdi som reinbeiteområde. Utbygging kan avlaste press
i andre mer konfliktfylte områder.
Ingen vesentlige naturressurser i området.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Turvei gjennom området må ivaretas. Ikke lekeplass i nærheten,
men god tilgang til uopparbeidede grønt- og friluftsområder
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Noe lengre
avstand fra funksjoner enn mer sentrumsnære boligområder.
Stor mulighet for funn av kvikkleire. Trygg byggegrunn må
dokumenteres. Trafikksikker felles atkomst må sikres.
Krysningspunkt for myke trafikanter mot friområde ved
Sennagressbekken bør vurderes.

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Samlet vurdering og alternativer: Området vurderes som godt egnet til boligbebyggelse med gode bokvaliteter i området, men
relativt høyt konfliktnivå. Lang avstand til sentrum i forhold til alternative områder. Godt utbygd infrastruktur i området. Relativ lav
etableringskostnad og relativ høy utnyttelse vil gi samlet lav infrastrukturkostnad per boenhet. Ny atkomst fra E6 med mulig behov for
redusert fartsgrense (fartsdempende tiltak). Trafikkfarlig kryssing av E6 til lekeområdet øst for E6. Negative virkninger for jordvern.
Alternativ: videreføre LNF med tillatt et fåtall nye spredt boligbebyggelse

Konklusjon: Området foreslås ikke som konsentrert boligområde med bakgrunn spredning av tettsted og negativ
påvirking på jordbruk og naturhensyn. Andre, mindre konfliktfylte områder foreslås for konsentrert boligbebyggelse og
det foreslås at deler av området blir omgjort til LNF - spredt bolig med maksimalt tre nye boliger tillates.
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LS30 Ruud-Lyngmo
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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LS31 Hamnbuktveien (2 teiger)
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA
Porsanger kommune
Boliger: 41
Boliger: 6

Fritidsboliger: 8
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt boligbebyggelse og noe fritidsbebyggelse. Landbruksareal i drift i
området. 2-3 km fra Lakselv sentrum. En del av bebyggelsen i sørlig del med utsikt mot vest er etablert de siste tiårene.
Etablert skoleskyss.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Registrerte naturverdier i området (flora og fauna). Plantiltak
medfører ingen ytterligere påvirkning av betydning. Ni
vannforekomster i nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak
av vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke
endre miljøtilstand i vann.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig arkitektonisk
utforming og dette må ivaretas i bestemmelsene til arealdelen.

Transportbehov

Noe lang og utrygg gang- og sykkelavstand fra sentrum, helse- og
omsorgstilbud, forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og
kulturtilbud. Vil forutsette transport med bil og skolebuss.
Mangler trygg skolevei. Området er i tråd med SRP – bolig, areal
og transportplanlegging for å øke attraktivitet for bosetting.
Offentlig vann og avløp er ikke utbygd i området.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.
Tiltaket vil ikke berøre landbruksareal i drift.
Planområde ligger i område som per i dag er fredet for reinbeite,
men som brukes som kan brukes som nødbeite. Tiltaket vil ikke
berøre reindriftshensyn.
Ingen naturressurser.
2 kulturminner registrert, hvorav 1 automatisk fredet.
Kulturminner ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Langt unna lekeplass, men nært til
uopparbeidede grønt- og friluftsområder.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Noe lengre avstand fra
funksjoner enn de mer sentrumsnære boligområdene i Lakselv. Bilbasert.

Mangler gang- sykkelvei. Ikke trygg skolevei (forutsetter skoleskyss).
Busstopp bør etableres ved behov. Fartsreduserende tiltak bør vurderes.
Tilfredsstillende slukkevann må sikres. Hovedsakelig under marin grense.
Trygg byggegrunn må dokumenteres.

Samlet vurdering og alternativer: Området ligger i tilknytning til tettstedet med nærhet til tjenester og funksjoner, men vil avhenge av
biltransport til daglige gjøremål. Middels konflikt knyttet til teknisk infrastruktur og ROS. Vil medføre utredningskrav i byggesak. Området har ikke trygg
skolevei og det forutsettes at busstopp etableres ved utbygging av nye enheter. Tiltaket kan bidra til å dekke kortsiktig boligetterspørsel.

Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt med nærmere bestemmelser om lokalisering, omfang og utforming og
det åpnes for 6 nye enheter innenfor området. Samlet middels negativ konsekvens for viktige hensyn og interesser med
vekt på trygg skolevei og barn/unge. Negative moment veies opp mot positive moment knyttet til tomtekvalitet og
ellers gode omgivelser. Kan bidra til å øke Lakselv sin attraktivitet for bosetting ved å øke variasjonen i boligtilbud.
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LS31 Hamnbuktveien
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS32 Øvre Brennelv
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
564 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 32
Boliger: 2

Fritidsboliger: 2
Fritidsboliger:

Næring:
Næring: 1

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt boligbebyggelse. Utbyggingsmønsteret har utgangspunkt i eldre
landbrukseiendommer. Landbruksareal i drift i området. 4 km fra Lakselv sentrum. Etablert skoleskyss.
Tema
Konsekvens Forklaring
Forurensning og støy
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Naturmangfold, vannmiljø, verna
Registrerte naturverdier i området (flora og fauna). Plantiltak
vassdrag og naturvernområder
medfører ingen ytterligere påvirkning av betydning. En
vannforekomst i nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak av
vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann. Vernet vassdrag Brennelva. Plantiltakene
tillater spredt bebyggelse. Forbudsgrense i kart synliggjør
vernehensynene og virker preventivt mot ødeleggende inngrep
i/nær vassdraget.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig arkitektonisk
Landskap, byggeskikk og estetikk
utforming og dette må ivaretas i bestemmelsene til arealdelen.

Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Noe lang og utrygg gang- og sykkelavstand fra sentrum, helse- og
omsorgstilbud, forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og
kulturtilbud. Vil forutsette transport med bil og skolebuss.
Mangler trygg skolevei. Området er i tråd med SRP – bolig, areal
og transportplanlegging for å øke attraktivitet for bosetting.
Offentlig vann og avløp er ikke utbygd i området.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.
Tiltaket vil ikke berøre landbruksareal i drift.
Området består av boligbebyggelse og landbruksareal/unnmark
og har liten/ingen vesentlig verdi som reinbeiteområde. Utbygging
kan avlaste press i andre mer konfliktfylte områder.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Langt unna lekeplass, men nært til
uopparbeidede grønt- og friluftsområder.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Noe lengre
avstand fra funksjoner enn de mer sentrumsnære boligområdene i
Lakselv.
Mangler gang- sykkelvei. Ikke trygg skolevei (forutsetter
skoleskyss). Busstopp bør etableres ved behov. Fartsreduserende
tiltak bør vurderes. Tilfredsstillende slukkevann må sikres. Under
marin grense. Trygg byggegrunn må dokumenteres.

Samlet vurdering og alternativer: Området har boligbebyggelse og bosetting i dag. Området ligger i tilknytning til
tettstedet med nærhet til tjenester og funksjoner, men vil avhenge av biltransport til daglige gjøremål. Middels konflikt
knyttet til teknisk infrastruktur og ROS. Vil medføre utredningskrav i byggesak. Området har ikke trygg skolevei og det
forutsettes at busstopp etableres ved utbygging av nye enheter. Tiltaket kan bidra til å dekke kortsiktig boligetterspørsel.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt med nærmere bestemmelser om lokalisering, omfang og utforming og
det åpnes for 3 nye enheter innenfor området. Samlet middels negativ konsekvens for viktige hensyn og interesser med
vekt på trygg skolevei og barn/unge. Negative moment veies opp mot positive moment knyttet til tomtekvalitet og
ellers gode omgivelser. Kan bidra til å øke Lakselv sin attraktivitet for bosetting ved å øke variasjonen i mulige
boområder. Det gis bestemmelser for eksisterende bebyggelse som medfører mulighet for nye tiltak.
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LS32 Øvre Brennelv
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS33 Fossestrand/Lammastieva
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
187 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 14
Boliger: 2

Fritidsboliger:
Fritidsboliger:

Næring: 3
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt boligbebyggelse og landbruk med
tilleggsnæring. Landbruksareal i drift i området. 4 km fra Lakselv sentrum. Etablert skoleskyss.
6 km til Lakselv sentrum.
Tema
Konsekvens Forklaring
Forurensning og støy
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Naturmangfold, vannmiljø, verna
Ikke registrerte naturverdier i området. Plantiltak medfører ingen
vassdrag og naturvernområder
ytterligere påvirkning av betydning. En vannforekomst i nærhet.
Mulig økt utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye
tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.
Vernet vassdrag Brennelva. Plantiltakene tillater spredt
bebyggelse. Forbudsgrense i kart synliggjør vernehensynene og
virker preventivt mot ødeleggende inngrep i/nær vassdraget.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig arkitektonisk
Landskap, byggeskikk og estetikk
utforming og dette må ivaretas i bestemmelsene til arealdelen.

Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Noe lang og utrygg gang- og sykkelavstand fra sentrum, helse- og
omsorgstilbud, forretninger og skole/barnehage, samt idretts- og
kulturtilbud. Vil forutsette transport med bil og skolebuss.
Mangler trygg skolevei. Området er i tråd med SRP – bolig, areal
og transportplanlegging for å øke attraktivitet for bosetting.
Offentlig vann og avløp er ikke utbygd i området.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting.
Tiltaket vil ikke berøre landbruksareal i drift.
Området består av boligbebyggelse og landbruksareal/unnmark
og har liten/ingen vesentlig verdi som reinbeiteområde. Utbygging
kan avlaste press i andre mer konfliktfylte områder.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Langt unna lekeplass, men nært til
uopparbeidede grønt- og friluftsområder.
Nærhet til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Noe lengre
avstand fra funksjoner enn de mer sentrumsnære boligområdene i
Lakselv.
Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Området har boligbebyggelse og bosetting i dag. Området ligger i tilknytning til
tettstedet med nærhet til tjenester og funksjoner, men vil avhenge av biltransport til daglige gjøremål. Middels konflikt
knyttet til teknisk infrastruktur og ROS. Vil medføre utredningskrav i byggesak. Området har ikke trygg skolevei og det
forutsettes at busstopp etableres ved utbygging av nye enheter. Tiltaket kan bidra til å dekke kortsiktig boligetterspørsel.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt med nærmere bestemmelser om lokalisering, omfang og utforming og
det åpnes for 2 nye enheter innenfor området. Samlet middels negativ konsekvens for viktige hensyn og interesser med
vekt på trygg skolevei og barn/unge. Negative moment veies opp mot positive moment knyttet til tomtekvalitet og
ellers gode omgivelser. Kan bidra til å øke Lakselv sin attraktivitet for bosetting ved å øke variasjonen i mulige
boområder. Det gis bestemmelser for eksisterende bebyggelse som medfører mulighet for nye tiltak.
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LS33 Fossestrand/Lammasdieva
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS40 Vækker (2 teiger)
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
900 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 12
Boliger:

Fritidsboliger: 3
Fritidsboliger: 3

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt boligbebyggelse. Flesteparten av boligene er tilknyttet eldre
landbrukseiendommer. 4-5 km inn til Børselv, hvor det er skole, butikker og nærmiljøanlegg. Etablert skoleskyss.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Viktige naturverdier i området og nærområde, blant annet to
naturreservat. Plantiltaket medfører ingen ytterligere påvirkning
av betydning. Tre vannforekomster i nærhet. Mulig økt utslipp av
spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak.
Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.
Åpent landskap. Rammer for utforming må tilpasses omgivelsene
og fastsettes i bestemmelsene.
Ikke relevant for nye fritidsboliger. For eksisterende boliger
medfører beliggenheten behov for transport med bil.
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv.
Tiltaket vil ikke berøre viktige landbruksverdier.
Utbyggingsområdet ligger i område med sjønære vårbeiter hvor det blir
tidlig bart. Vurderes som middels negativ betydning for reindrift.

Ingen naturressurser.
1 automatisk fredet kulturminne i området. Kulturminner ivaretas
med hensynssoner og bestemmelser.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder. Ikke lekeplass eller
nærmiljøanlegg i nærhet.
Nærhet til handel og skole. Kan bidra til styrking av lokalt
næringsliv.
Trafikkfarlige avkjørsler og omgivelser. Farlig skolevei for
eksisterende boliger i området. Ligger under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Hensynet til naturmangfold, landbruk, reindrift og andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette
sikres gjennom bestemmelser om omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.)
ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter
og eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Det kan tillates inntil 3 nye enheter innenfor området, forutsatt at vilkår oppfylles.
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LS40 Vækker
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS41 Børselv (2 teiger)
Dagens planformål:
Gjeldende plan:

LNF, boligbebyggelse
KPA2000

Forslagsstiller:
Porsanger kommune
Eksisterende bebyggelse:
Boliger: 107
Fritidsboliger: 49
Næring: 9
Ny bebyggelse:
Boliger: 5
Fritidsboliger: 15
Næring: 3
Blandet:
Beskrivelse: Bygd med eksisterende blandet bolig- fritid og næringsbebyggelse. Fast bosetting. kirke, forsamlingshus,
butikk og skole/barnehage og andre arbeidsplasser i området. Utbyggingsmønster knyttet til eldre
landbrukseiendommer. Aktivt landbruk i området. Etablert skoleskyss. Noen direkteavkjøringer til hovedveg. 194
innbyggere i grunnkrets Børselv per 2022. Knutepunkt for Kvensk kultur og samfunnsliv.
Tema
Konsekvens Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Registrert mulig grunnforurensing ved nedlagt kommunal
Forurensning og støy
avfallsplass (ID 6139). Tiltaket vil ikke bli påvirket av denne lokaliteten.

Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Registrerte naturverdier av betydning i området. Området grenser opp
mot to naturreservat. Noen enkeltobservasjoner innenfor området.
Bestemmelser vil styre nye byggetiltak utenom disse områdene.
Liten/ingen vesentlig påvirkning av tiltak på bakgrunn av dagens
kunnskapsgrunnlag. Åtte vannforekomster i nærhet. Mulig økt utslipp av
spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket
vil ikke endre miljøtilstand i vann. Vernet vassdrag Børselva. Plantiltakene
tillater spredt bebyggelse. Åpnes ikke for bygging langs elva.
Forbudsgrense i kart synliggjør vernehensynene og virker preventivt mot
ødeleggende inngrep i/nær vassdraget.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for plassering og
utforming fastsettes i bestemmelsene.

Transportbehov

Gang- og sykkelavstand til dagligvare. Kort avstand til skole/barnehage. Forutsetter
bil- og busstransport pga mangel på trygg skolevei fra deler av området. Lengre
avstand fra helsetilbud, forretninger samt en del idretts- og kulturtilbud.
Omsorgssenter i Børselv. Åpning for nye boligenheter i området er i tråd med SRP –
bolig, areal og transportplanlegging for å øke attraktivitet for bosetting.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Privat vann og avløp må forutsettes.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv. Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting og
attraktivitet i kvensk kjerneområde.

Jordbruk og sikring av jordressurser

Bestemmelser om lokalisering ivaretar eksisterende jordbruksareal i dette området.
Utbygging kan medføre noe omdisponering av marginale områder. Ikke vesentlig
negativ konsekvens. Økt bosetting kan styrke jordbruket som helhet.

Reindrift

Området er innlemmet av eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse
og jordbruksareal i drift og har liten/ingen vesentlig verdi som
reinbeiteområde. Området ligger innenfor sperregjerde.
Ingen naturressurser.
4 registrerte kulturminner i området, hvorav 3 automatisk
fredede. Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø
blir berørt innenfor området. Kulturminner ivaretas med
hensynssoner og bestemmelser.
Ingen negative konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder og nærmiljøanlegg.

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Nærhet til handel. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv. Nærhet til
Befolkningsutvikling og
skole, barnehage og handel. Lengre avstand fra helsetjenester.
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
Under marin grense. Trygg byggegrunn og betryggende
sårbarhet
drikkevann må dokumenteres.
Samlet vurdering og alternativer: Området ligger i tilknytning til tettstedet med nærhet til tjenester og funksjoner, men
lengre avstand til helsetjenester, detaljhandel og fritidsaktiviteter. Middels konflikt knyttet til teknisk infrastruktur,
transportbehov og ROS. Vil medføre utredningskrav i byggesak. Store deler av området har ikke trygg skolevei.
Reindriften bruker områdene som flyttlei ut mot Gåradak- og Sandvikhalvøya. Liten konsekvens for reindrift og
landbrukshensyn. Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting og attraktivitet i kvensk kjerneområde.
Konklusjon: Området foreslås som LNF spredt med nærmere bestemmelser om lokalisering, omfang og utforming. Det
åpnes for nye bolig- fritids- og næringsenheter. Samlet noe negativ konsekvens for viktige hensyn og interesser med
bakgrunn i verdi og omfang av ny bebyggelse. Dette vektes mot bidrag til å styrke bosetting og attraktivitet i kvensk
kjerneområde.
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LS41 Børselv
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS42 Hestnes
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
456 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 5
Boliger:

Fritidsboliger: 2
Fritidsboliger:

Næring: 1
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Ett aktivt gårdsbruk
i området. 4-5 km fra Børselv.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte arter av stor forvaltningsinteresse i området.
Grenser opp mot Børselvosen naturreservat. Plantiltak medfører
liten påvirkning. En vannforekomst i nærhet. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann.
Kun eksisterende enheter utredes, estetikk og byggeskikk ivaretas
i bestemmelsene.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Ikke relevant
1 kulturminne registrert. Kulturminner ivaretas med hensynssoner
og bestemmelser.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Trafikkfarlige avkjørsler og omgivelser. Store deler av området
under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Det vurderes at nytt arealformål og åpning for enkelte nye tiltak ikke medfører vesentlig
negative konsekvenser. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas
i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter og
eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling.
Konklusjon: Eksisterende bygg foreslås til LNF-spredt med tillatt bruksendring fra bolig til fritidsbolig og mulighet for nye
tiltak. Sikker byggegrunn må dokumenteres der dette er relevant.
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LS 42 Hestnes
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS43 Holmfjord
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
697 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 7
Boliger:

Fritidsboliger: 4
Fritidsboliger: 3

Næring: 2
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Grend med spredt blandet bebyggelse bestående av eldre landbruksbebyggelse, bolig, fritidsboliger og
havn/forskningsstasjon langs hovedvei. Ikke aktivt landbruk. 18 personer folkeregistrert i grunnkrets Leirpollen (som
omfatter Holmfjord, Leirpollen, Mårnes og Ytre Leirpollen) i 2022.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte arter av stor forvaltningsinteresse i området.
Plantiltak medfører liten påvirkning. En vannforekomst i nærhet.
Mulig økt utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye
tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for plassering og
utforming av nye enheter fastsettes i bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel.

Transportbehov

Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning utover dagens
lovlig etablerte situasjon. Ikke relevant for nye fritidsenheter.

Teknisk infrastruktur

Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye enheter: ikke
påvirkning pga fåtall nye enheter.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye enheter: Mulig
omdisponering av noen marginale områder.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye enheter: Området
ligger i område med sjønære vårbeiter hvor det blir tidlig bart.
Vurderes som middels negativ betydning for reindrift.
Ikke relevant.

Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser

Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

13 registrerte kulturminner i området, hvorav 10 automatisk fredede.
Kulturminner ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.

Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. God tilgang til
turområder og løypenett.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye fritidsenheter: ikke
relevant.
Trafikkfarlige avkjørsler og omgivelser. Deler av området er under
marin grense. Ivaretas av hensynssone kvikkleire med
bestemmelse.

Samlet vurdering og alternativer: Tiltaket stadfester dagens lovlig etablerte arealbruk og åpner opp for noen nye
enheter. Tiltaket kan ha noe negativ konsekvens for jordvern, reindrift og ROS/sikker byggegrunn. Tiltaket er i tråd med
mål om utvikling av attraktive og varierte hytteområder. Sikker byggegrunn må utredes og dokumenteres iht. til
bestemmelsene.
Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser opp mot kommunens mål om utvikling av attraktive og varierte
hytteområder anbefales området avsatt til LNF-spredt. Nye enheter vil være av begrenset omfang og i tilknytning til
eksisterende bebyggelse i området. Eksisterende bebyggelse innenfor området får bestemmelser som medfører
mulighet for tiltak.
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LS43 Holmfjord
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS44 Leirpollen (2 teiger)
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
780 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 8
Boliger:

Fritidsboliger: 6
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Grend med spredt blandet bebyggelse bestående av eldre landbruksbebyggelse, bolig, fritidsboliger langs
hovedvei. Noe aktivt landbruk i området. 18 personer folkeregistrert i grunnkrets Leirpollen (som omfatter Holmfjord,
Leirpollen, Mårnes og Ytre Leirpollen) i 2022.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte arter i området. Registrerte naturverdier i
nærområdet. Plantiltak medfører ingen ytterligere påvirkning av
betydning. To vannforekomster i nærhet. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann.
Kun eksisterende enheter utredes, estetikk og byggeskikk ivaretas
i bestemmelsene.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Ikke relevant
9 registrerte kulturminner i området, hvorav 8 automatisk
fredede. Kulturminner ivaretas med hensynssoner og
bestemmelser.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Trafikkfarlige avkjørsler og omgivelser. Store deler av området
under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Det vurderes at nytt arealformål og åpning for enkelte nye tiltak ikke medfører vesentlig
negative konsekvenser. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas
i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter og
eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling.
Konklusjon: Området foreslås til LNF-spredt med tillatt bruksendring fra bolig til fritidsbolig og mulighet for nye tiltak.
Sikker byggegrunn må dokumenteres der dette er relevant.
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LS44 Leirpollen
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
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X
X
X
X
X
X
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Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

LS45 Mårnes
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
820 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 6
Boliger:

Fritidsboliger: 5
Fritidsboliger:

Næring: 1
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Grend med spredt blandet bebyggelse bestående av eldre landbruksbebyggelse,
bolig og fritidsboliger langs hovedvei. Ikke aktivt landbruk i området. 18 personer
folkeregistrert i grunnkrets Leirpollen (som omfatter Holmfjord, Leirpollen, Mårnes og Ytre
Leirpollen) i 2022.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte arter i området. Registrerte naturverdier i
nærområdet. Plantiltak medfører ingen ytterligere påvirkning av
betydning. Tre vannforekomster i nærhet. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann.
Kun eksisterende enheter utredes, estetikk og byggeskikk ivaretas
i bestemmelsene.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Ikke relevant
2 automatisk fredede kulturminner i området. Kulturminner
ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Trafikkfarlige avkjørsler og omgivelser. Store deler av området
under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Det vurderes at nytt arealformål og åpning for enkelte nye tiltak ikke medfører vesentlig
negative konsekvenser. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas
i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter og
eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling.
Konklusjon: Området foreslås til LNF-spredt med tillatt bruksendring fra bolig til fritidsbolig og mulighet for nye tiltak.
Sikker byggegrunn må dokumenteres der dette er relevant.
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LS45 Mårnes
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
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X
X
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Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

LS46 Brenna
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
1513 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 18
Boliger:

Fritidsboliger: 7
Fritidsboliger: 4

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Grend med spredt blandet bebyggelse bestående av eldre landbruksbebyggelse, bolig og fritidsboliger langs
hovedvei. Noe aktivt landbruk i området. 21 personer folkeregistrert i grunnkrets Leirpollen (som omfatter Brenna,
Styrnes og Kjæs) i 2022.
Tema
Konsekvens Forklaring
Forurensning og støy
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Naturmangfold, vannmiljø, verna
Flere registrerte arter (flora og fauna) i området. Registrert viktig
vassdrag og naturvernområder
område for fiskemåke og ærfugl. Plantiltak vurderes å ha
begrenset påvirkning. Samlet liten negativ konsekvens. To
vannforekomster i nærhet. Mulig økt utslipp av spillvann og uttak
av vann på bakgrunn av nye tillatte byggetiltak. Tiltaket vil ikke
endre miljøtilstand i vann.
Landskap, byggeskikk og estetikk
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for plassering og
utforming av nye enheter fastsettes i bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel.
Transportbehov
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Ikke relevant for nye
fritidsenheter.
Teknisk infrastruktur
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Samisk natur- og kulturgrunnlag
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
(unntatt reindrift)
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye enheter: ikke
påvirkning pga fåtall nye enheter.
Jordbruk og sikring av jordressurser
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye enheter: Mulig
omdisponering av noen marginale områder.
Reindrift
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye enheter: Området
ligger i område med sjønære vårbeiter hvor det blir tidlig bart.
Vurderes som middels negativ betydning for reindrift.
Naturressurser
Ikke relevant.
Kulturminner og kulturmiljø
7 registrerte kulturminner i området, hvorav 6 automatisk
fredede. Kulturminner ivaretas med hensynssoner og
bestemmelser.
Nærmiljø, grønnstruktur og
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
friluftsliv
utover dagens lovlig etablerte situasjon. God tilgang til
turområder og løypenett.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning utover dagens
Befolkningsutvikling og
lovlig etablerte situasjon. Nye fritidsenheter: ikke relevant.
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
Trafikkfarlige avkjørsler og omgivelser. Deler av området er under
sårbarhet
marin grense. Ivaretas av hensynssone kvikkleire med
bestemmelse.
Samlet vurdering og alternativer: Tiltaket stadfester dagens lovlig etablerte arealbruk og åpner opp for noen nye
enheter. Tiltaket kan ha noe negativ konsekvens for jordvern, reindrift og ROS/sikker byggegrunn. Tiltaket er i tråd med
mål om utvikling av attraktive og varierte hytteområder. Sikker byggegrunn må utredes og dokumenteres iht.
bestemmelsene.
Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser opp mot kommunens mål om utvikling av attraktive og varierte
hytteområder anbefales området avsatt til LNF-spredt. Nye enheter vil være av begrenset omfang og i tilknytning til
eksisterende bebyggelse i området. Eksisterende bebyggelse innenfor området får bestemmelser som medfører
mulighet for tiltak.
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LS46 Brenna
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
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Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

LS47 Styrnes
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
621 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 5
Boliger:

Fritidsboliger: 6
Fritidsboliger: 3

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med spredt blandet bebyggelse langs hovedvei. Ikke aktivt landbruk i området. 21 personer
folkeregistrert i grunnkrets Leirpollen (som omfatter Brenna, Styrnes og Kjæs) i 2022.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk

Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser

Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte arter (flora og fauna) i området. Viktig område for
Oter. Plantiltak vurderes å ha begrenset påvirkning. Samlet liten
negativ konsekvens. Fem vannforekomster i nærhet. Mulig økt
utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye tillatte
byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for plassering og
utforming av nye enheter fastsettes i bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Ikke relevant for nye
fritidsenheter.
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye enheter: ikke
påvirkning pga fåtall nye enheter.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye enheter: Mulig
omdisponering av noen marginale områder.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye enheter: Området
ligger i område med sjønære vårbeiter hvor det blir tidlig bart.
Vurderes som middels negativ betydning for reindrift.
Ikke relevant.
8 automatisk fredede kulturminner i området. Kulturminner
ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. God tilgang til
turområder og løypenett.
Eksisterende enheter: ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Nye fritidsenheter: ikke
relevant.
Trafikkfarlige avkjørsler og omgivelser. Deler av området er under
marin grense. Ivaretas av hensynssone kvikkleire med
bestemmelse.

Samlet vurdering og alternativer: Tiltaket stadfester dagens lovlig etablerte arealbruk og åpner opp for noen nye
enheter. Tiltaket kan ha noe negativ konsekvens for jordvern, reindrift og ROS/sikker byggegrunn. Tiltaket er i tråd med
mål om utvikling av attraktive og varierte hytteområder. Sikker byggegrunn må utredes og dokumenteres iht.
bestemmelsene.
Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser opp mot kommunens mål om utvikling av attraktive og varierte
hytteområder anbefales området avsatt til LNF-spredt. Nye enheter vil være av begrenset omfang og i tilknytning til
eksisterende bebyggelse i området. Eksisterende bebyggelse innenfor området får bestemmelser som medfører
mulighet for tiltak.
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LS47 Styrnes
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

LS48 Kjæs
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
701 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 4
Boliger:

Fritidsboliger: 8
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med spredt blandet bebyggelse langs hovedvei. Ikke aktivt landbruk i
området. 21 personer folkeregistrert i grunnkrets Leirpollen (som omfatter Brenna, Styrnes
og Kjæs) i 2022.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte arter (flora og fauna) i området. Viktig område for
Oter og Ærfugl. Plantiltak vurderes å ha begrenset påvirkning.
Samlet liten negativ konsekvens. Tre vannforekomster i nærhet.
Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.
Kun eksisterende enheter utredes, estetikk og byggeskikk ivaretas
i bestemmelsene.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Ikke relevant
6 automatisk fredede kulturminner i området. Kulturminner
ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Trafikkfarlige avkjørsler og omgivelser. Store deler av området
under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Det vurderes at nytt arealformål og åpning for enkelte nye tiltak ikke medfører vesentlig
negative konsekvenser. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas
i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter og
eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling.
Konklusjon: Området foreslås til LNF-spredt med tillatt bruksendring fra bolig til fritidsbolig og mulighet for nye tiltak.
Sikker byggegrunn må dokumenteres der dette er relevant.
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LS48 Kjæs
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS50 Skoganvarre (2 teiger)
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
685 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 41
Boliger: 2

Fritidsboliger: 36
Fritidsboliger: 5

Næring: 2
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Grend med eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Grunnkrets Skoganvarre hadde 49 innbyggere i
2022. Mye helge- og ferieutfart i området. Noe eldre landbruksbebyggelse i området. Landbruksareal er ikke i drift.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Flere registrerte naturverdier i området. Nærhet til naturreservat,
men ikke direkte påvirkning av dette. Leveområde for Stjertand og
Knekkand. Området ligger innenfor minsteavstand for en sensitiv
art. Lokaliseringsbestemmelsene vil styre påvirkning til utenfor
disse områdene. Fem vannforekomster i nærhet. Mulig økt utslipp
av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye tillatte
byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig
arkitektonisk utforming og tilpasses eksisterende bygningsmiljø.
Avstand til helse, -skole, handel og arbeidsplasser. Ikke etablert
skoleskyss i området.
Nye enheter forutsetter etablering av private løsninger.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk eller kvensk naturog kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre negative konsekvenser for
næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv. Tiltaket kan bidra til å styrke bosetting
og attraktivitet i samisk/kvensk kjerneområde.

Lokaliseringsbestemmelsene ivaretar jordbruksareal i området.
Lokalisert i randsonen mellom to reinbeitedistrikter. Vurderes å
ikke påvirke viktig reinbeiteareal.
Ikke relevant.
2 registrerte kulturminner innenfor området, hvorav 1 fredet.
Kulturminner eller kulturmiljø blir ikke berørt innenfor området.
Kulturminner ivaretas med hensynssoner og bestemmelser.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder.
Lang avstand til skole, barnehage, handel og helsetjenester. Det er
41 boliger og noen fast bosatte i området i dag. Et fåtall nye
enheter vil ikke endre dagens situasjon vesentlig mtp.
tjenestebehov og leveranser av dette.
Stedvis flomfare. Trafikkfarlige omgivelser og farlige avkjørsler.
Delvis under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Hensynet til naturmangfold, landbruk, reindrift og andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette
sikres gjennom bestemmelser om omfang, utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i
arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere
påvirkning på utredningstema. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.)
ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra berørte fagmyndigheter
og eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling. Det forventes ikke omfattende boligbygging i områdene utenfor
Lakselv i planperioden. Det åpnes likevel opp for et fåtall nye enheter innenfor områder som i dag har fast bosetting og
ligger i relativ nærhet til tjenester for å øke fleksibilitet og attraktivitet.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Det kan tillates inntil 7 nye enheter innenfor området, forutsatt at vilkår oppfylles.
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LS50 Skoganvarre
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LS51 Grøtterud/Lavkajavri nord
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
39 dekar
Porsanger kommune
Boliger: 3
Boliger:

Fritidsboliger: 14
Fritidsboliger: 3

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt fritidsbebyggelse langs E6.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Utvalgt naturtype slåttemark. Plantiltaket medfører ikke
ytterligere påvirkning. En vannforekomst i nærhet. Mulig økt
utslipp av spillvann og uttak av vann på bakgrunn av nye tillatte
byggetiltak. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Bebyggelse må gis enhetlig arkitektonisk
utforming og dette må ivaretas i bestemmelsene til arealdelen.

Transportbehov

Eksisterende enheter: endring til nytt arealformål har ikke
konsekvenser for dette utredningstemaet. Nye fritidsboliger: ikke
relevant tema.
Privat vann og avløp kan tillates i områder med umiddelbar
nærhet til kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag negativt og vil ikke medføre
negative konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og
samfunnsliv. Fritidsboligutbygging er ønsket lokalt.
Tiltaket vil ikke berøre viktige landbruksverdier.
Området består av boligbebyggelse og landbruksareal/innmark og
har liten/ingen vesentlig verdi som reinbeiteområde.
Ingen naturressurser.
1 kulturminne registrert. Kulturminner ivaretas med hensynssoner
og bestemmelser.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder. Ikke lekeplass i
nærheten.
Ikke relevant for nye fritidsenheter.

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Stedvis mulig snøskredfare. Trafikkfarlige omgivelser og farlige
avkjørsler.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak på eksisterende bebygde eiendommer innenfor nærmere angitte rammer. Det åpnes også opp for etablering
av noen nye enheter. Nye enheter vil etableres i nærheten eksisterende bebyggelse og hensynet til naturmangfold,
landbruk, reindrift og andre forhold vil ikke påvirkes negativt. Dette sikres gjennom bestemmelser om omfang,
utforming og lokalisering av tiltak. Samlet vurderes det at endringen i arealformål ikke åpner for vesentlig ny bebyggelse
som medfører stor endring av dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Det vurderes at endring
ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre tekniske krav,
kulturminner mm.) ivaretas i byggesak. I enkelte grensetilfeller vil det kunne være aktuelt å innhente uttalelser fra
berørte fagmyndigheter og eventuelt gjennomføre dispensasjonsbehandling.
Konklusjon: Et fåtall nye fritidsboliger kan tillates i egnete områder

432

Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder
LS51 Grøtterud/Lavkajavri nord
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LNF - Spredt fritidsbebyggelse
LSF01 Olderfjorddalen hyttefelt
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse
Regp. Olderfjordalen - Felt I (1978001) og KPA2000
191 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Fritidsboliger: 15
Næring:
Boliger:
Fritidsboliger: 1
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Etablert hyttefelt med fellesparkering og avkjøring fra E6. Området er regulert, men får nytt arealformål
med nye bestemmelser, slik at KPA vil gjelde foran reguleringsplanen. Utredes på bakgrunn av endret arealformål og
mulighet for økt utnyttelse på eksisterende bebyggelse. Videreføres 1 ny enhet fra gjeldende reguleringplan.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrerte naturverdier i området. Ikke behov for
ytterligere kartlegging. Vannmiljø, naturvernområder og verna
vassdrag påvirkes ikke.
Åpent fjell-landskap. Utvidelser må tilpasses terreng og
omgivelser.
Ikke relevant
Ikke relevant
Påvirker ikke samisk natur- og kulturgrunnlag negativt.
Påvirker ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Konsekvensutredes fordi forslaget åpner for økt utnyttelse av
eksisterende fritidsboliger, og dette muliggjør kanskje noe økt
bruksfrekvens i nærområdet. Vurderes som uvesentlig. Reindrift
påvirkes ikke negativt.
Ikke relevant
Ingen registrerte kulturminner
Ikke relevant, vil ikke øke belastning utenfor området utover
dagens regulerte situasjon.
Ikke relevant.
Trafikkfarlige omgivelser og avkjørsel.

Samlet vurdering og alternativer: Det foreslås å gi mulighet for økt utnyttelse av allerede bebyggede tomter. Samlet
få/ingen negative konsekvenser av plantiltaket.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt fritidsbebyggelse. Relevante krav må ivaretas i byggesak. Det bør tas
hensyn til landskapet ved fastsettelse av bestemmelser om utforming. 1 ny enhet videreføres fra reguleringsplan.
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LSF01 Olderfjorddalen hyttefelt
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LSF02 Treviknes hyttefelt
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse
Regp. For Treviknes hyttefelt (1003004) og KPA2000
217 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Fritidsboliger: 10
Næring:
Boliger:
Fritidsboliger: 7
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Etablert hyttefelt med fellesparkering og avkjøring fra E6. Området er regulert, men får nå nytt arealformål
med nye bestemmelser slik at KPA vil gjelde foran reguleringsplanen. Utredes på bakgrunn av endret arealformål,
mulighet for økt utnyttelse på eksisterende bebyggelse og liten utvidelse av naustområde.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk

Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrerte naturverdier i området. Ikke behov for
ytterligere kartlegging. Vannmiljø, naturvernområder og verna
vassdrag påvirkes ikke.
Åpent fjell-landskap. Utvidelser og nye enheter må tilpasses
terreng og omgivelser. Nye naust må plasseres inntill eksisterende
naust.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til kjørevei.

Påvirker ikke samisk natur- og kulturgrunnlag negativt.
Påvirker ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Det vil videreføres mulighet for etablering av naust i strandlinjen.
Disse vil etableres inntil eksisterende naust. Når det gjelder tillatte
nye hytter innenfor området er antallet redusert med 4 ift. dagens
situasjon, noe som vurderes som positivt for reindriftshensynet.
Ikke relevant
To registrerte kulturminner innenfor området, hvorav ett
automatisk fredet. Må hensyntas i hensynssone og
bestemmelsene.
Ikke relevant, vil ikke øke belastning utenfor området utover
dagens etablerte plansituasjon inkludert tillatte nye enheter.
Ikke relevant.
Trafikkfarlige omgivelser og avkjørsel. Delvis under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Gjeldende reguleringsplan har 11 ubebygde tomter innenfor området. Det har ikke
vært stor etterspørsel i dette området de siste årene og enkelte av de gjenværende tomtene har lav kvalitet, vanskelige
terrengforhold og/eller vil føre til store landskapsinngrep. Det foreslås derfor at 4 tomter tas ut og at antallet nye
enheter reduseres til 7. Det foreslås å gi mulighet for økt utnyttelse av allerede bebyggede tomter, samt å videreføre
naust (totalt 17 – tilsvarende antall totalt tillatte fritidsboliger) innenfor området. Samlet få/ingen negative
konsekvenser av plantiltaket.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt fritidsbebyggelse, 4 enheter tas ut og det videreføres naustområde med
en liten arealutvidelse. Sikker byggegrunn og eventuelle andre relevante krav må ivaretas i byggesak. Det bør tas hensyn
til landskapet ved fastsettelse av bestemmelser om utforming.
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LSF02 Treviknes hyttefelt
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LSF03 Oterberget hyttefelt (2 teiger)
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse
Regp. Oterberget hyttefelt (1983003) og KPA2000
34 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Fritidsboliger: 7
Næring:
Boliger:
Fritidsboliger:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Etablert hyttefelt ved E6. Mangler trafikksikker parkering.. Området er regulert, men får nytt arealformål
med nye bestemmelser, slik at KPA vil gjelde foran reguleringsplanen. Utredes på bakgrunn av endret arealformål og
mulighet for økt utnyttelse på eksisterende bebyggelse.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrerte naturverdier i området. Ikke behov for
ytterligere kartlegging. Vannmiljø, naturvernområder og verna
vassdrag påvirkes ikke.
Åpent fjell-landskap. Utvidelser må tilpasses terreng og
omgivelser.
Ikke relevant
Ikke relevant
Påvirker ikke samisk natur- og kulturgrunnlag negativt.
Påvirker ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Konsekvensutredes fordi forslaget åpner for økt utnyttelse av
eksisterende fritidsboliger, og dette muliggjør kanskje noe økt
bruksfrekvens i nærområdet. Vurderes som uvesentlig. Reindrift
påvirkes ikke negativt.
Ikke relevant
Ingen registrerte kulturminner
Ikke relevant, vil ikke øke belastning utenfor området utover
dagens regulerte situasjon.
Ikke relevant.
Trafikkfarlige omgivelser og avkjørsel.

Samlet vurdering og alternativer: Det foreslås å gi mulighet for økt utnyttelse av allerede bebyggede tomter. Samlet
få/ingen negative konsekvenser av plantiltaket.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt fritidsbebyggelse. Relevante krav må ivaretas i byggesak. Det bør tas
hensyn til landskapet ved fastsettelse av bestemmelser om utforming.
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LSF03 Oterberget hyttefelt (to teiger)
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LSF04 Sálletjohka hyttefelt
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse
Regp. Salletjokka hyttefelt (1982003) og KPA2000
32 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Fritidsboliger: 8
Næring:
Boliger:
Fritidsboliger:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Etablert hyttefelt ved E6 med fellesparkering. Området er regulert, men får nytt arealformål med nye
bestemmelser slik at KPA vil gjelde foran reguleringsplanen. Utredes på bakgrunn av endret arealformål og mulighet for
økt utnyttelse på eksisterende bebyggelse.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrerte naturverdier i området. Ikke behov for
ytterligere kartlegging. Vannmiljø, naturvernområder og verna
vassdrag påvirkes ikke.
Åpent fjell-landskap. Utvidelser må tilpasses terreng og
omgivelser.
Ikke relevant
Ikke relevant
Påvirker ikke samisk natur- og kulturgrunnlag negativt.
Påvirker ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Konsekvensutredes fordi forslaget åpner for økt utnyttelse av
eksisterende fritidsboliger, og dette muliggjør kanskje noe økt
bruksfrekvens i nærområdet. Vurderes som uvesentlig. Reindrift
påvirkes ikke negativt.
Ikke relevant
Ingen registrerte kulturminner
Ikke relevant, vil ikke øke belastning utenfor området utover
dagens regulerte situasjon.
Ikke relevant.
Trafikkfarlige omgivelser og avkjørsel. Under marin grense

Samlet vurdering og alternativer: Samlet få/ingen negative konsekvenser av plantiltaket. Det foreslås å gi mulighet for
økt utnyttelse av allerede bebyggede tomter.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt fritidsbebyggelse. Sikker byggegrunn og andre relevante krav må ivaretas i
byggesak. Det bør tas hensyn til landskapet ved fastsettelse av bestemmelser om utforming.
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LSF04 Sálletjohka hyttefelt
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LSF05 Snekkernes
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
339 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Boliger:

Fritidsboliger: 13
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende fritidsbebyggelse langs samleveg. Området er uregulert. Foreslås som spredt
fritidsbebyggelse for å kunne tillate nye tiltak på eksisterende enheter.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrere naturverdier i området. Ikke behov for ytterligere
kartlegging. En vannforekomst i nærhet. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann.
Kun eksisterende enheter utredes, estetikk og byggeskikk ivaretas
i bestemmelsene.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Ikke relevant
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak innenfor nærmere angitte rammer. Samlet ingen vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av
dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Tiltak som medfører endring av trafikkforhold kan
medføre krav om trafikksikkerhetstiltak. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig negative konsekvenser. Sikker
byggegrunn, kulturminner og andre hensyn ivaretas i byggesak. Viktige hensyn og krav (eks. sikker byggegrunn, andre
tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Ingen nye fritidsboliger tillates.
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LSF05 Snekkernes
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LSF06 Rochi
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Natur, fritidsbebyggelse
Regpl. Råzzi hyttefelt (1997002)
Porsanger kommune
Boliger:
Boliger:

Fritidsboliger: 10
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende fritidsbebyggelse. Adkomst fra Halkavarreveien på GP, ikke kjøreadkomst til
hyttene. Området er regulert, men får nytt arealformål med nye bestemmelser slik at KPA vil gjelde foran
reguleringsplanen. Utredes på bakgrunn av endret arealformål og mulighet for økt utnyttelse på eksisterende
bebyggelse.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrere naturverdier i området. Ikke behov for ytterligere
kartlegging, da tiltaket er begrenset til etablerte enheter. To
vannforekomster i nærhet. Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i
vann.
Kun eksisterende enheter utredes, estetikk og byggeskikk ivaretas
i bestemmelsene.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon. Septik tillates ikke uten
kjøreadkomst.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Ikke relevant
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Kun eksisterende enheter, ikke ytterligere belastning/påvirkning
utover dagens lovlig etablerte situasjon.
Ingen potensielle naturfarer identifisert.

Samlet vurdering og alternativer: Nytt planformål stadfester dagens etablerte arealbruk og åpner opp for enkelte mindre
nye tiltak innenfor nærmere angitte rammer. Samlet ingen vesentlig ny bebyggelse som medfører stor endring av
dagens situasjon og ytterligere påvirkning på utredningstema. Det vurderes at endring ikke medfører vesentlig negative
konsekvenser. Sikker byggegrunn, kulturminner og andre hensyn ivaretas i byggesak. Viktige hensyn og krav (eks. sikker
byggegrunn, andre tekniske krav, kulturminner mm.) ivaretas i byggesak.
Konklusjon: Eksisterende bebyggelse avsettes som LNF-spredt med nye bestemmelser som medfører mulighet for tiltak.
Ingen nye fritidsboliger tillates.
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LSF06 Rochi
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LSF07 Otermoen
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
39 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Boliger:

Fritidsboliger: 6
Fritidsboliger: 2

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område med eksisterende spredt fritidsbebyggelse ned mot Fielbmá. Adkomst fra E6 langs privat vei.
Området er uregulert. Foreslås som spredt fritidsbebyggelse for å kunne tillate nye tiltak på eksisterende enheter, samt
mulighet for etablering av noen få nye enheter.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Mulig rikt våtmarksområde i nærheten av byggeområdet. Gjort
registeringer av fugle- og insektliv og botaniske forekomster. Viktig at det
ikke bygges eller gjøres tiltak ned mot elva. 1 vannforekomst i nærhet.

Tiltaket vil ikke endre miljøtilstand i vann.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Mer skjermet skogsterreng
muliggjør større omfang på bebyggelse.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Området har ingen landbruksverdi.
Utbyggingsområdet ligger på areal registrert som
høst-, høstvinter- og vinterbeite. Arealet vurderes å ha middels selvstendig
verdi som beiteområde pga. plassering i nærheten av distriktsgrense,
omkringliggende fritidsbebyggelse og tekniske inngrep. Utbygging vil
generere økt bruksfrekvens i omkringliggende friluftsområder, noe som
kan medføre konflikt med reindriften. Med begrenset antall nye enheter
vurderes negativ effekt likevel å være lav.

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø

Ingen naturressurser.

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder og løyper.
Ikke relevant.

Det er gjort flere registreringer av automatisk fredede kulturminner
innenfor området (boplasser og fangstanlegg). I tillegg er det krigsminner i
området. Tema må ivaretas med hensynssoner og i byggesaksbehandling.

Aktsomhetsområde for flom. Økt intern snøskutertrafikk med
kryssing av E6 og ferdselsområder. Under marin grense – trygg
byggegrunn må vurderes.

Samlet vurdering og alternativer: Dette området var under første gangs høring foreslått som fritidsbebyggelse med plankrav og
omfattet et betydelig større areal (110 dekar). På bakgrunn av høringen er dette arealet nå foreslått som LNF- spredt og med mindre
utstrekning (39 dekar). Landskapsmessig kan det tillates noe høyere omfang på bebyggelsen i dette området, men det er viktig at areal
ned mot Fielbmá begrenses ved at det settes byggegrense. Videre middels negativ konflikt knyttet til naturmangfold og ROS. Sikker
byggegrunn, kulturminner og evt. Andre viktige tema må dokumenteres på byggesaksnivå.

Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser mot kommunens mål om utvikling av attraktive og varierte
hytteområder anbefales området avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse med åpning for 2 nye enheter. Eksisterende
enheter gis bestemmelser for å muliggjøre enkelte tiltak på eksisterende fritidsboliger.
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LSF07 Otermoen
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LSF08 Luovosvarri
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse, Friluftsområde
Regp. For Lavkavann Nord hyttefelt (2007003)
140 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Fritidsboliger: 1
Boliger:
Fritidsboliger: 13

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Etablert hyttefelt med fellesparkering og avkjøring fra E6. Området er regulert, men får nå nytt
arealformål med nye bestemmelser slik at KPA vil gjelde foran reguleringsplanen. Utredes på bakgrunn av endret
arealformål og mulighet for økt utnyttelse på eksisterende bebyggelse. Iht. gjeldende reguleringsplan er det tillatt å
bygge inntil 17 fritidsboliger i dette området. Av disse 17 er 1 fritidsbolig bygget og det er gitt IG på 1. Alle
festetomtene er fradelt iht. reguleringsplanen. Det har vært generelt lite interesse i å bygge fritidsboliger i dette
området.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk

Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
2 regulerte hyttetomter innenfor området ligger nær lokaliteter
for kongeørn og vandrefalk, Statsforvalteren har i høringsuttalelse
bedt om at disse ikke bygges ut. Vannmiljø, naturvernområder og
verna vassdrag påvirkes ikke.
Åpent fjell-landskap. Utvidelser og nye enheter må tilpasses
terreng og omgivelser. 1 av de regulerte tomtene er i praksis ikke
mulig å bebygges pga terrengforhold.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Påvirker ikke samisk natur- og kulturgrunnlag negativt utover
etablert lovlig plansituasjon.
Påvirker ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Påvirker ikke reindrift negativt utover etablert lovlig plansituasjon.
Nye byggeregler vil ikke påvirke reindriftshensynet ytterligere.
Ikke relevant
Ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Ikke relevant, vil ikke øke belastning utenfor området utover
etablert plansituasjon.
Ikke relevant.
Trafikkfarlige omgivelser og avkjørsel.

Samlet vurdering og alternativer: Gjeldende reguleringsplan har 15 ubebygde regulerte tomter innenfor området. Det
har ikke vært etterspørsel i dette området de siste årene og noen av tomtene har lav kvalitet eller er i praksis ikke mulig
å bebygge pga. terrengforhold. Det foreslås at 1 av tomtene tas ut på bakgrunn av dette. I tillegg foreslås det at de 2
vestligste tomtene tas ut av hensyn til naturmangfold. Det vil fortsatt være 13 ledige tomter innenfor området.
Landskapshensyn er viktig i dette området. Foreslått planløsning åpner for justering av festetomtenes plassering, noe
som kan være positivt for å få en så god utnyttelse av området som mulig. Det foreslås å gi mulighet for økt utnyttelse av
allerede bebyggede tomter. Samlet få/ingen negative konsekvenser av plantiltaket med foreslått løsning.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt fritidsbebyggelse, 3 enheter tas ut. Sikker byggegrunn og eventuelle
andre relevante krav må ivaretas i byggesak. Det bør tas hensyn til landskapet ved fastsettelse av bestemmelser om
utforming.
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LSF08 Luovosvarri
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Prioritert
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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LSF09 Lávkajavri hyttefelt
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse, natur
Regpl. Lavkajavri hyttefelt (1996001)
209 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Fritidsboliger: 14
Boliger:
Fritidsboliger: 1

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Etablert hyttefelt med fellesparkering og avkjøring fra E6. Området er regulert, men får nå nytt
arealformål med nye bestemmelser slik at KPA vil gjelde foran reguleringsplanen. Utredes på bakgrunn av endret
arealformål og mulighet for økt utnyttelse på eksisterende bebyggelse. Iht. gjeldende reguleringsplan er det tillatt å
bygge inntil 29 fritidsboliger i dette området. Av disse 29 er 14 fritidsboliger bygget. Det er 1 ubebygget festetomt
innenfor området. Øvrige festetomter vest i området er ikke fradelt. Det har vært generelt lite interesse i å bygge
fritidsboliger i dette området de siste årene.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrerte naturverdier i området. Ikke behov for
ytterligere kartlegging, da tiltaket er begrenset til etablerte
enheter. En vannforekomst i nærheten. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann. Vannmiljø, naturvernområder og verna
vassdrag påvirkes ikke.

Landskap, byggeskikk og estetikk

Åpent landskap. Utvidelser og nye enheter må tilpasses terreng og
omgivelser. Flertallet av de resterende ubebygde tomtene er i praksis ikke
mulig å bebygge pga. terreng, våtmark og mangel på adkomstmulighet..

Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Ikke relevant

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til kjørevei.

Påvirker ikke samisk natur- og kulturgrunnlag negativt utover
etablert lovlig plansituasjon.
Påvirker ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Påvirker ikke reindrift negativt utover etablert lovlig plansituasjon.
Nye byggeregler vil ikke påvirke reindriftshensynet ytterligere.
Ikke relevant
Ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Ikke relevant, vil ikke øke belastning utenfor området utover
etablert plansituasjon.
Ikke relevant.
Ingen identifisert vesentlig risiko

Samlet vurdering og alternativer: Gjeldende reguleringsplan har 15 ubebygde regulerte tomter innenfor området. Det
har ikke vært etterspørsel i dette området de siste årene og mange av tomtene har lav kvalitet eller er i praksis ikke
mulig å bebygge pga. terrengforhold. Det foreslås at 14 av tomtene tas ut på bakgrunn av dette. Landskapshensyn er
viktig i dette området. Foreslått planløsning åpner for justering av den eksisterende ubebygde festetomtens plassering,
noe som kan være positivt for å få en så god utnyttelse av området som mulig. Det foreslås å gi mulighet for økt
utnyttelse av allerede bebyggede tomter. Samlet få/ingen negative konsekvenser av plantiltaket med foreslått løsning.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt fritidsbebyggelse, 14 enheter tas ut og vestlig ubebygget del av
reguleringsplan tas ut. Sikker byggegrunn og eventuelle andre relevante krav må ivaretas i byggesak. Det bør tas hensyn
til landskapet ved fastsettelse av bestemmelser om utforming.
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LSF09 Lávkajavri hyttefelt
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Prioritert
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Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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LSF10 Bjørnelvbukta (3 parseller)
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse, Friluftsområde
Regp. Bjørnelv hytteområde (1978002)
140 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Fritidsboliger: 16
Boliger:
Fritidsboliger: 1

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Etablert hytteområde over 3 parseller med avkjøring fra Fv. 98 og kjøreadkomst. Området er regulert, men
får nå nytt arealformål med nye bestemmelser slik at KPA vil gjelde foran reguleringsplanen. Utredes på bakgrunn av
endret arealformål og mulighet for økt utnyttelse på eksisterende bebyggelse samt etablering av 1 ny enhet i den
nordligste parsellen.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrerte naturverdier i området. Ikke behov for
ytterligere kartlegging. To vannforekomster i nærheten. Tiltaket vil
ikke endre miljøtilstand i vann. Vannmiljø, naturvernområder og
verna vassdrag påvirkes ikke.
Åpent fjell-landskap. Utvidelser og nye enheter må tilpasses
terreng og omgivelser.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Påvirker ikke samisk natur- og kulturgrunnlag negativt utover
etablert lovlig plansituasjon.
Påvirker ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Påvirker ikke reindrift negativt utover etablert lovlig plansituasjon.
Nye byggeregler vil ikke påvirke reindriftshensynet ytterligere.
Ikke relevant
Ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Ikke relevant, vil ikke øke belastning utenfor området utover
etablert plansituasjon.
Ikke relevant.
Trafikkfarlige omgivelser og avkjørsel. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Landskapshensyn er viktig i dette området. Det foreslås å gi mulighet for økt utnyttelse
av allerede bebyggede tomter. Samlet få/ingen negative konsekvenser av plantiltaket med foreslått løsning.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt fritidsbebyggelse. Sikker byggegrunn og eventuelle andre relevante krav
må ivaretas i byggesak. Det bør tas hensyn til landskapet ved fastsettelse av bestemmelser om utforming.
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LSF10 Bjørnelvbukta (3 parseller)
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke

453

Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
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Prioritert
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Rep

X
X
X
X
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X
X
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LSF11 Roddenes
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse, friluftsområde, felles avkjørsel
Regp. For Roddenes hyttefelt (2006002)
Porsanger kommune
Boliger:
Boliger:

Fritidsboliger: 16
Fritidsboliger: 10

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Etablert hyttefelt med fellesparkering og avkjøring fra Fv98. Enkelte av hyttene har kjøreadkomst. Området
er regulert, men får nå nytt arealformål med nye bestemmelser slik at KPA vil gjelde foran reguleringsplanen. Utredes på
bakgrunn av endret arealformål og mulighet for økt utnyttelse på eksisterende bebyggelse.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Tilgrensende naturreservat (Roddenes naturreservat) og flere
registreringer av arter. Utredet endring fra reguleringsplan (nye
byggeregler) vil ikke ha ytterligere innvirkning på dette temaet
utover dagens plansituasjon. Ikke behov for ytterligere
kartlegging. En vannforekomst i nærheten (kystvann). Tiltaket vil
ikke endre miljøtilstand i vann. Vannmiljø, naturvernområder og
verna vassdrag påvirkes ikke.
Strandområde. Utvidelser og nye enheter må tilpasses terreng og
omgivelser.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til kjørevei.

Påvirker ikke samisk natur- og kulturgrunnlag negativt. Endrer ikke
forholdene vesentlig utover dagens plansituasjon.
Påvirker ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Konsekvensutredes fordi forslaget åpner for økt utnyttelse av
eksisterende fritidsboliger, og dette muliggjør noe økt
bruksfrekvens i nærområdet. Vurderes som uvesentlig. Reindrift
påvirkes ikke negativt.
Ikke relevant
Ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Ikke relevant, vil ikke øke belastning utenfor området utover
dagens etablerte plansituasjon.
Ikke relevant.
Trafikkfarlige omgivelser og avkjørsel. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Det foreslås å gi mulighet for økt utnyttelse. Foreslått planløsning åpner for justering
av festetomtenes plassering, noe som kan være positivt for å få en så god utnyttelse av området som mulig. Samlet
få/ingen negative konsekvenser av plantiltaket utover plansituasjon etablert ved reguleringsplan i 2006.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt fritidsbebyggelse med nye byggeregler. Sikker byggegrunn og eventuelle
andre relevante krav må ivaretas i byggesak. Det bør tas hensyn til landskapet ved fastsettelse av bestemmelser om
utforming.
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LSF11 Roddenes
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
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X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Risiko

Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

LSF12 Cahppiljohka
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse, friluftsområde, felles avkjørsel, LNF
KPA, Regp. For Cahppirjohka hyttefelt (2003001), Disposisjonsplan for hytteområde NR. V
302 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Fritidsboliger: 17
Næring:
Boliger:
Fritidsboliger: 4
Næring:
Blandet:

Beskrivelse: Etablert hyttefelt med fellesparkering og avkjøring fra Fv98. Enkelte av hyttene har kjøreadkomst. Området
er regulert, men får nå nytt arealformål med nye bestemmelser slik at KPA vil gjelde foran reguleringsplan. I tillegg
utvides området noe. Det utredes å videreføre areal i strandsonen for naust, med oppdaterte bestemmelser. Innenfor
Rp. Cahppirjohka er det i dag tillatt med 1 ny enhet og innenfor Disposjonsplan er det tillatt med 3 nye enheter, dette
antallet videreføres.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrerte naturverdier i området. Ikke behov for
ytterligere kartlegging, da tiltaket er begrenset til etablerte
enheter. To vannforekomster i nærhet. Tiltaket vil ikke endre
miljøtilstand i vann.
Fjellområde. Utvidelser og nye enheter må tilpasses terreng og
omgivelser.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til kjørevei.

Påvirker ikke samisk natur- og kulturgrunnlag negativt. Endrer ikke
forholdene vesentlig utover dagens plansituasjon.
Påvirker ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Reindriften bruker områdene sør for munningen av Cahpilljohka til
pramming av rein, men flyttlei er foreløpig ikke innarbeidet i
reindriftens arealbrukskart. Konsekvensutredes fordi forslaget
åpner for endring av byggeregler for fritidsboliger og noe utvidelse
av utbyggingsområde, men ikke økt antall nye enheter. Foreslått
naustområde innskrenkes noe i forhold til gjeldende situasjon og
bestemmelsene for denne bebyggelsen tydeliggjøres, noe som
kan gi bedre forutsigbarhet mtp. hvordan reindriftshensynet
påvirkes. Det vurderes at reindrift påvirkes middels negativt av
dagens situasjon, men at ulempen ikke økes på bakgrunn av
endringen som planforslaget medfører.
Ikke relevant
Ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Ikke relevant, vil ikke øke belastning utenfor området utover
dagens etablerte plansituasjon.
Ikke relevant.
Trafikkfarlige omgivelser og avkjørsel. Under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Det foreslås å gi mulighet for økt utnyttelse. Foreslått planløsning åpner for justering
av festetomtenes plassering, noe som kan være positivt for å få en så god utnyttelse av området som mulig. Det foreslås
å videreføre, men innskrenke naustområde. Regler om plassering og utforming av naust bør også skjerpes/tydeliggjøres
slik at antall naust innenfor området kan samsvare med antall tillatte fritidsboliger i hyttefeltet. Samlet begrensede nye
negative konsekvenser av planforslaget utover plansituasjon etablert ved gjeldende reguleringsplaner innenfor området.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt fritidsbebyggelse med nye byggeregler. Sikker byggegrunn og eventuelle
andre relevante krav må ivaretas i byggesak. Det bør tas hensyn til landskapet ved fastsettelse av bestemmelser om
utforming.
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LSF12 Cahppiljohka
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
X
X
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X
X
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X
X
X
X
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Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

LSF13 Ligajohka
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

LNF
KPA2000
105 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Boliger:

Fritidsboliger: 3
Fritidsboliger: 5

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område for spredt fritidsbebyggelse med gode kvaliteter og nærhet til løypenett, strandlinje og
friluftsområder.

Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)

Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Området ligger ved leveområde for ærfugl. Det er gjort
enkeltregistereringer av tyvjo, fiskemåke, havelle, sjøorre,
blåstrupe og lirype i området. I tillegg er karplanten reinstarr
registrert like nord for byggeområdet. Utbygging i dette området
vil være med et begrenset antall enheter og i tilknytning til
eksisterende bebyggelse slik at tiltaket ikke vil utgjøre et større
inngrep. Det vurderes at utbygging vil ha liten negativ påvirkning
på naturmangfoldet på bakgrunn av dagens kunnskapsgrunnlag.
Ingen vesentlige landskapsvirkninger. Rammer for utforming må
fastsettes i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Større samlet utbygging av fritidsboligområder kan medføre
endret stedsidentitet.
Området har ingen landbruksverdi.
Utbyggingsområdet ligger i område med sjønære vårbeiter hvor
det blir tidlig bart. Vurderes som middels negativ betydning for
reindrift.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
innenfor området.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder.
Nærhet til handel. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv.
Stor mulighet for funn av kvikkleire. Trygg byggegrunn må
dokumenteres. Mulig økt snøskutertrafikk med kryssing av
hovedvei. Sikkerhet mot flom i mindre vassdrag må ivaretas ved
utbygging.

Samlet vurdering og alternativer: Tiltaket kan ha noe negativ konsekvens for reindrift og naturmangfold. Tiltaket er i tråd
med mål om utvikling av attraktive og varierte hytteområder. Sikker byggegrunn må utredes og dokumenteres.
Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser og kommunens mål om utvikling av attraktive og varierte
hytteområder anbefales området avsatt til LNF-spredt fritidsbebyggelse. Tiltaket vil være av begrenset omfang og i
tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse i området.
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LSF13 Ligajohka
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
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Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

LSF14 Gjøkhaugen hyttefelt
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse, LNF
KPA2000
163 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Boliger:

Fritidsboliger: 9
Fritidsboliger: 5

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Område for spredt fritidsbebyggelse med gode kvaliteter og nærhet til løypenett, strandlinje og
friluftsområder. Utvidelse av avsatt område for fritidsbebyggelse ved Gjøkhaugen sør for Børselv. Flere av hyttene har
kjøreadkomst langs privat veg med avkjøring fra Fv98.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning i området.
Skjermet skoglandskap. Utvidelser må tilpasses terreng og
omgivelser.
Ikke relevant
Privat vann og avløp tillates i områder med umiddelbar nærhet til
kjørevei.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Byggeområdet berører ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Området ligger i område med sjønære vårbeiter hvor det blir tidlig
bart på våren. Middels negativ betydning for reindrift.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt
innenfor området.
Ingen konsekvenser for eksisterende grønnstruktur eller
friluftslivsområder. Nærhet til friluftsområder og løyper.
Nærhet til handel. Kan bidra til styrking av lokalt næringsliv.
Under marin grense. Trygg byggegrunn og betryggende
drikkevann må utredes ved regulering.

Samlet vurdering og alternativer: Tiltaket kan medføre noe konsekvens for reindrift. Ellers få negative konsekvenser.
Tiltaket er i tråd med mål om utvikling av attraktive og varierte hytteområder. Sikker byggegrunn og betryggende
drikkevann må utredes og dokumenteres i reguleringsplan. Området anbefales avsatt til LNF-spredt med nye
byggeregler. Det kan åpnes for inntil 4 nye enheter innenfor området.

Konklusjon: Etter vekting av negative konsekvenser mot kommunens mål om utvikling av attraktive og varierte
hytteområder anbefales området avsatt til LNF- spredt fritidsbebyggelse med nye tilpassede byggeregler og inntil 4 nye
enheter.
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LSF14 Gjøkhaugen hyttefelt
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transportmiddel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Vedlegg - Konsekvensutredninger – enkeltområder

LSF15 Børselvneset
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse
Regp. Børselvneset hyttefelt (1983004)
232 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Fritidsboliger: 9
Boliger:
Fritidsboliger:

Næring:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Etablert hyttefelt ved Fv8060 nord for Børselv. Området er regulert, men får nytt arealformål med nye
bestemmelser slik at KPA vil gjelde foran reguleringsplanen. Utredes på bakgrunn av endret arealformål og mulighet for
økt utnyttelse på eksisterende bebyggelse.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrerte naturverdier i området. Ikke behov for
ytterligere kartlegging. Vannmiljø, naturvernområder og verna
vassdrag påvirkes ikke.
Åpent fjell-landskap. Utvidelser må tilpasses terreng og
omgivelser.
Ikke relevant
Ikke relevant
Påvirker ikke samisk eller kvensk natur- og kulturgrunnlag
negativt.
Påvirker ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Konsekvensutredes fordi forslaget åpner for økt utnyttelse av
eksisterende fritidsboliger, og dette muliggjør kanskje noe økt
bruksfrekvens i nærområdet. Vurderes som uvesentlig. Reindrift
påvirkes ikke negativt.
Ikke relevant
Ingen registrerte kulturminner
Ikke relevant, vil ikke øke belastning utenfor området utover
dagens regulerte situasjon.
Ikke relevant.
Trafikkfarlige omgivelser og avkjørsel. Delvis under marin grense.

Samlet vurdering og alternativer: Samlet få/ingen negative konsekvenser av plantiltaket. Det foreslås å gi mulighet for
økt utnyttelse av allerede bebyggede tomter.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt fritidsbebyggelse. Sikker byggegrunn og andre relevante krav må ivaretas i
byggesak. Det bør tas hensyn til landskapet ved fastsettelse av bestemmelser om utforming.
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LSF15 Børselvneset
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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LSF16 Ailegas
Dagens planformål:
Gjeldende plan:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Eksisterende bebyggelse:
Ny bebyggelse:

Fritidsbebyggelse, friluftsområde
Regp. Ailegas-/Roancejavrit hyttefelt (2005002)
1643 dekar
Porsanger kommune
Boliger:
Fritidsboliger: 14
Næring:
Boliger:
Fritidsboliger:
Næring:

Blandet:

Beskrivelse: Etablert og fullt utbygget hytteområde ved Roancejávri. Området er regulert, men får nytt arealformål
med nye bestemmelser slik at KPA vil gjelde foran reguleringsplanen. Utredes på bakgrunn av endret arealformål og
mulighet for økt utnyttelse på eksisterende bebyggelse.
Tema
Forurensning og støy
Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder
Landskap, byggeskikk og estetikk
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift

Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde.
Ingen registrerte naturverdier i området som berøres av endret
plansituasjon. Ikke behov for ytterligere kartlegging. Vannmiljø,
naturvernområder og verna vassdrag påvirkes ikke.
Skogsområde. Utvidelser må tilpasses terreng og omgivelser.
Ikke relevant
Ikke relevant
Påvirker ikke samisk eller kvensk natur- og kulturgrunnlag
negativt.
Påvirker ikke dyrket eller dyrkbar jord.
Konsekvensutredes fordi forslaget åpner for økt utnyttelse av
eksisterende fritidsboliger, og dette muliggjør kanskje noe økt
bruksfrekvens i nærområdet. Vurderes som uvesentlig. Reindrift
påvirkes ikke negativt.
Ikke relevant
Ingen registrerte kulturminner
Ikke relevant, vil ikke øke belastning utenfor området utover
dagens regulerte situasjon.
Ikke relevant.
Lang innsatstid brann

Samlet vurdering og alternativer: Samlet få/ingen negative konsekvenser av plantiltaket. Det foreslås å gi mulighet for
økt utnyttelse av allerede bebyggede tomter.
Konklusjon: Området avsettes som LNF spredt fritidsbebyggelse. Sikker byggegrunn og andre relevante krav må ivaretas i
byggesak. Det bør tas hensyn til landskapet ved fastsettelse av bestemmelser om utforming.
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LSF16 Ailegas
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv: Snøskuterulykke
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risiko
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Endrede formål på Lakselvmoen – felles utredning
B30 -Kirkeveien, B32 Idrettsveien, B33 Nordlysveien, B34 Meieriveien nordlig del, T9 Lakselv
ungdomsskole, T10 Lakselv skole- og kultursal, T11 Lakselv VGS, IDR6 Lakselv idrettsanlegg, IDR7
Lakselv idrettshall, KBA1 Idrettsveien, KBA2 Kirkeveien, FRI2 Fritidsparken
Dagens planformål:
Dagens arealbruk:

Sentrumsformål, offentlig bebyggelse, friområde, friluftsområde
Idrettsanlegg, boligbebyggelse, barne- ungdoms- og videregående skole, svømmehall, elevhybler,
opparbeidet friområde.
Gjeldende planer:
Kommunedelplan for Lakselv og omegn, Reguleringsplan for Lakselv Felt 5 (1976001)
Foreslått formål:
Bolig, offentlig tjenesteyting, idrettsanlegg, friområde og kombinert bolig, kontorbygning, hotellog restaurantbygning, kultur- og forskningsbygning, helsebygning
Arealstørrelse:
Bolig: 48 Tjenesteyting: 49 Idrett: 54 Friområde: 21 Kombinert: 12
Forslagsstiller:
Porsanger kommune
Beskrivelse: Sammenhengende område som består av skoler, idrettsanlegg, elevhybler, friområde og bygninger med
blandet bruk. De uregulerte boligområdene i Kirkeveien, Idrettsveien, Nordlysveien og Meieriveien er også med i
utredningen.

Nye arealformål:
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Tema
Forurensning og støy

Naturmangfold, vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder

Landskap, byggeskikk og estetikk

Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Samisk natur- og kulturgrunnlag
(unntatt reindrift)
Jordbruk og sikring av jordressurser
Reindrift
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Konsekvens

Forklaring
Ikke vesentlige støykilder. Ikke registrert grunnforurensning eller
kjennskap til forurensningskilde. Endring av arealformål vil ikke
har innvirkning på dette utredningstemaet.
Ingen kjente/registrerte naturverdier av betydning.
Arealavsetningen omfatter i hovedsak eksisterende tiltak og
virksomheter. Ved større bygge- og anleggstiltak vil det kreves
reguleringsplan. Det vurderes at enkelte tiltak på eksisterende
bebyggelse og boligfortetting på allerede bebygde
boligeiendommer vil kunne gjennomføres uten plankrav og at slik
utvikling ikke vil ha vesentlig innvirkning på dette utredningstema.
Endring av arealformål vil ikke har innvirkning på vannmiljø, verna
vassdrag og naturvernområder.
Ikke vesentlige landskapsvirkninger. Større bygge- og anleggstiltak
vil ha plankrav og dette vil være et tema ved regulering. Ved tiltak
på eksisterende bebyggelse uten plankrav eller boligfortetting må
det tas hensyn til byggeskikk og estetikk i området. Det er lagt inn
føringer for fortetting av boligområder for å sikre at
utbyggingsmønster ivaretas.
Boligformålene: Meget kort gang- og sykkelavstand til sentrum,
helse- og omsorgstilbud, forretninger og skole/barnehage, samt
idretts- og kulturtilbud. Andre formål: ingen ny påvirkning av
utredningstema på bakgrunn av nytt arealformål.
Godt utbygd teknisk infrastruktur i området med noe kapasitet for
utvidelse.
Utbygging i dette området berører ikke viktige områder for samisk
eller kvensk natur- og kulturgrunnlag og vil ikke medføre negative
konsekvenser for næringsutøvelse eller kultur og samfunnsliv.
Området har ingen landbruksverdi.
Ingen vesentlig verdi.
Ingen naturressurser.
Ingen kjente/registrerte kulturminner eller kulturmiljø blir berørt.
Området FRI12 fritidsparken har verdi som grønt- og friområde.
Området er nært plassert til eksisterende leke- og idrettsarealer.
Barn/unge og folkehelse må vurderes nærmere ved utarbeidelse
av eventuelle reguleringsplaner innenfor området.
Boligformål: Nærhet til skole, barnehage, handel og
helsetjenester. Øvrige formål: Ingen ny vesentlig påvirkning.
Trygg atkomst/omgivelser for myke trafikanter. Mulig
fartsreduserende tiltak. Sikker byggegrunn.

Samlet vurdering og alternativer:
Området har en sentral beliggenhet og arealavsetningen vil hovedsakelig avgrense dagens etablerte arealbruk i området.
Det foreslås at fortetting kan tillates innenfor B30, B32 og B33. Utifra områdets karakter med frittliggende
boligbebyggelse anbefales det at maksimal utnyttelse innenfor B30, B32, B33 og B34 settes til 40% BYA og 9 meter
byggehøyde, noe som vil ivareta strøkskarakteren. Det foreslås at det kan tillates bruksendringer på hybelbygg på gnr 17
bnr 548 (BKB1) og «PIAS» på gnr 17 bnr 374 (BKB2) for å muliggjøre kombinasjon av bruksområder, eksempelvis at ulike
etasjer får ulik bruk. Endringen av arealformål får begrensede konsekvenser for de ulike utredningstemaene i
konsekvensutredningen, da forslaget åpner for relativt begrensede nye tiltak og virksomheter og tiltaket i hovedsak
stadfester dagens arealbruk. Det vil være aktuelt å kreve regulering ved større bygge- og anleggstiltak. Trafikksikkerhet,
hensynet til barn og unge og folkehelse vil være særlig viktige utrendningstema ved videreutvikling av området.
Kontorlokaler ved Kirkeveien og tannlegekontor ved Bjørneveien er endret til boligområde da utvidelse av dagens bruk,
eller bruksendring til annet sentrumsformål er ugunstig.
Konklusjon: Arealformål foreslås endret fra sentrumsformål til bolig, tjenesteyting, friområde, idrettsanlegg og
kombinert formål for å avgrense etablert arealbruk i området. Det åpnes for fortetting innenfor B30, B32 og B33. Enkelte
tiltak på eksisterende bebyggelse innenfor området vil kunne gjennomføres uten dispensasjon eller regulering. Det må
kreves reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak og dette må vurderes konkret i den enkelte sak. Totalt positiv
konsekvens av planløsningen forutsatt at teknisk infrastruktur, nærmiljø, grønnstruktur, friluftsliv og ROS ivaretas i
byggesak eller reguleringsplan.
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ROS B30 -Kirkeveien, B32 Idrettsveien, B33 Nordlysveien, B34 Meieriveien nordlig del, T9 Lakselv
ungdomsskole, T10 Lakselv skole- og kultursal, T11 Lakselv VGS, IDR6 Lakselv idrettsanlegg, IDR7
Lakselv idrettshall, BKB1 Idrettsveien, BKB2 Kirkeveien, FRI2 Sirkustomta
Mulig uønsket hendelse

Naturhendelser

Ekstremvær

Flom

Skred

Skog- og lyngbrann

Ulykke transport-middel

Andre uønskede hendelser

Næring og industri

Brann

Eksplosjon

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner

Annet

Storm og orkan
Lyn og torden
Ekstrem nedbør vinter
Ekstrem nedbør sommer
Stormflo
Flom store vassdrag
Flom i mindre vassdrag
Urban flom og overvann
Erosjon
Kvikkleire
Steinskred
Jordskred
Snøskred
Fjellskred (flodbølge)
Skog- og lyngbrann
Trafikkulykke fotgjenger
Trafikkulykke kjørende
Båthavari (småbåter)
Skipshavari
Flyulykke (helikopter/småfly)
Flyulykke (store fly, passasjerfly)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Grunnforurensning
Brann i industri
Brann i tunell
Brann i fly
Brann i båt
Brann i bygg og anlegg
Eksplosjon i industri
Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri- el. eksplosivlager
Dambrudd
Forurensning av drikkevann
Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløps- og overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet
Svikt i nød- og redningstjenesten
Beskriv:
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Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioritert
Ja
Rep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
Arkivsaksnr:
2022/166-1
Saksbehandler: Aina Borch

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

10/22
16/22
35/22
27/22

Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

08.03.2022
17.03.2022
05.05.2022
19.05.2022

Retten til og forvaltningen av naturressurser innenfor Porsanger
kommunes grenser
Ordførers innstilling
Finnmarkskommisjonen varslet 16.9.2020 igangsetting av arbeidet med å kartlegge
eksisterende bruks- og eierrettigheter på Finnmarkseiendommens grunn i
Porsanger, felt 9. Kommunestyret i Porsanger anser at denne kartleggingen og
konklusjonene til kommisjonen vil kunne få stor betydning og samfunnsmessige
konsekvenser for innbyggerne i Porsanger.
Gjennom kartleggingen skal kommisjonen finne ut om det er områder i Porsanger
som innbyggerne med grunnlag i langvarig bruk, dvs. hevd, alders tids bruk eller
på annet grunnlag, skal oppnå en rettslig anerkjennelse. Rettighetskartleggingen
omfatter all grunn som Finnmarkseiendommen fikk overført fra Statskog Finnmark.
Kommisjonens konklusjoner fattes etter grundig gjennomgang av den historiske
bruk av feltene med de ressursene som finnes der og forvaltningen av disse opp
gjennom tidene. Pr 5. desember 2021 har det kommet inn 14 krav til kommisjonen
fra private bygdelag, foreninger og næringer i Porsanger og Karasjok. Dette er krav
av forskjellig karakter, men har det til felles at de vil ha sterkere innflytelse over de
fornybare naturgodene i sitt nærområde. De viser til generasjoners høstingskultur,
lokale, mest samiske tradisjoner og høstingsområder basert på lokale, ofte
bygdevise avtaler og bruk av områdene.
Porsanger har i underkant av 4000 innbyggere. Kommunen er tredje størst i Norge
i areal (4873 kvadratkilometer), og kjennetegnes av aktive bygder, der om lag ¼
av innbyggerne er bosatt. Lakselv er kommune- og regionsenter og, og
ytterbygdene Smørfjord, Skoganvarre og Kjæs bindes sammen av mer enn 200 km
vei.
I Porsanger kommune har utmarkshøsting svært lange tradisjoner og foregår også i
dag. Det gjelder blant annet bærsanking, jakt på både småvilt og storvilt,
snarefangst, ferskvannsfiske, vedhogst og tilhørende gammetradisjoner. Sammen
med laksefisket har disse naturalia alltid hatt stor betydning for husholdning og
økonomi. Høstingen har til alle tider foregått på en bærekraftig måte.
I lys av krav reist av nabokommuner, stiller også innbyggerne i Porsanger seg
spørsmål om innbyggerne i Porsanger bør ha en status som rettmessig eiere eller

469

bruksberettigede til naturgodene på Porsanger kommunes grunn, og ikke FeFo.
Skal kommunens innbyggere eller Fefo ha forvaltningansvaret?
Porsanger kommune mener, i likhet med Tana kommune at statens, seinere
Finnmarkseiendommens, disposisjoner over flere store områder i kommunen med
stor sannsynlighet ikke har vært så omfattende at de kan sies å ha festet seg, dvs
slik at gjeldende oppfatninger om kollektiv rett bør vike. Innbyggernes langvarige
og intensive bruk taler for sterke rettigheter. Dette må imidlertid avgjøres i forhold
til de krav som allerede er sendt inn til og som blir utredet av
Finnmarkskommisjonen.
Porsanger kommune mener at bruken av naturressursene i Porsanger over utallige
generasjoner har vært så omfattende at innbyggerne i det minste har opparbeidet
seg en meget sterke bruksrettigheter. Vi mener at bruksomfanget i Porsanger er
tilsvarende bruksomfanget i Karasjok, som Finnmarkskommisjonen i sin rapport har
konkluderte med eiendomsrett for innbyggerne.
Finnmarkskommisjonen kom like før jul 2019 med sin vurdering av eiendoms- og
bruksretten til grunnen i Karasjok, og konkluderte med at folket i Karasjok er de
rettmessige eierne. I forhold til Finnmarkskommisjonens arbeid med avklaring av
rettighetene i vår kommune har dette stor relevans. Det er rimelig å anta at
Finnmarkskommisjonens konklusjon for vårt område, derfor kan bli det samme som
for Karasjok.
I grunnlovens §108 fremkommer det at staten har et særlig ansvar for at den
samiske folkegruppe skal få utvikle sitt språk, levesett og samfunnsliv. Vi vil gjøre
kommisjonen oppmerksom på at Porsanger er en trespråklig og trekulturell
kommune, med sterke innslag av en sjøsamisk og kvensk befolkning. I stadig
større utstrekning opplever innbyggerne våre at utmarksområdene privatiseres og
at lokalbefolkningen presses ut av sine tradisjonelle utmarks- og fangstområder.
Porsanger kommune ber om at kommisjonen hensyntar at også den sjøsamiske og
kvenske befolkningens kultur og levesett skal kunne få utvikle seg, på lik linje med
at reindriftas interesser ivaretas særskilt. Lokalbefolkningas historiske rettigheter til
utmark, fangst og fiske må styrkes.
Porsanger kommune fremmer derfor, på vegne innbyggerne våre, et kollektivt krav
overfor Finnmarkskommisjonen om retten til naturressursene innenfor vårt
geografiske område på 4873 kvadratkilometer. I tillegg er det naturlig å kreve
retten til naturressursene i Porsangerfjorden, som har vært en viktig livsnerve for
innbyggerne i hudreder av år. Intensjonen er å overta FeFo’s rolle som eierorgan og
forvalter av naturressursene.
Porsanger kommune mener at en slik kollektiv rett til bruk, disponering og
forvaltning vil innbyggerne i Porsanger på demokratisk vis kunne håndtere på en
god måte og det vil få positive virkninger for hele samfunnet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.03.2022
Behandling:
Formannskapet slutter seg enstemmig til ordførers innstilling.
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Formannskapet vedtak:
Finnmarkskommisjonen varslet 16.9.2020 igangsetting av arbeidet med å kartlegge
eksisterende bruks- og eierrettigheter på Finnmarkseiendommens grunn i
Porsanger, felt 9. Kommunestyret i Porsanger anser at denne kartleggingen og
konklusjonene til kommisjonen vil kunne få stor betydning og samfunnsmessige
konsekvenser for innbyggerne i Porsanger.
Gjennom kartleggingen skal kommisjonen finne ut om det er områder i Porsanger
som innbyggerne med grunnlag i langvarig bruk, dvs. hevd, alders tids bruk eller
på annet grunnlag, skal oppnå en rettslig anerkjennelse. Rettighetskartleggingen
omfatter all grunn som Finnmarkseiendommen fikk overført fra Statskog Finnmark.
Kommisjonens konklusjoner fattes etter grundig gjennomgang av den historiske
bruk av feltene med de ressursene som finnes der og forvaltningen av disse opp
gjennom tidene. Pr 5. desember 2021 har det kommet inn 14 krav til kommisjonen
fra private bygdelag, foreninger og næringer i Porsanger og Karasjok. Dette er krav
av forskjellig karakter, men har det til felles at de vil ha sterkere innflytelse over de
fornybare naturgodene i sitt nærområde. De viser til generasjoners høstingskultur,
lokale, mest samiske tradisjoner og høstingsområder basert på lokale, ofte
bygdevise avtaler og bruk av områdene.
Porsanger har i underkant av 4000 innbyggere. Kommunen er tredje størst i Norge
i areal (4873 kvadratkilometer), og kjennetegnes av aktive bygder, der om lag ¼
av innbyggerne er bosatt. Lakselv er kommune- og regionsenter og, og
ytterbygdene Smørfjord, Skoganvarre og Kjæs bindes sammen av mer enn 200 km
vei.
I Porsanger kommune har utmarkshøsting svært lange tradisjoner og foregår også i
dag. Det gjelder blant annet bærsanking, jakt på både småvilt og storvilt,
snarefangst, ferskvannsfiske, vedhogst og tilhørende gammetradisjoner. Sammen
med laksefisket har disse naturalia alltid hatt stor betydning for husholdning og
økonomi. Høstingen har til alle tider foregått på en bærekraftig måte.
I lys av krav reist av nabokommuner, stiller også innbyggerne i Porsanger seg
spørsmål om innbyggerne i Porsanger bør ha en status som rettmessig eiere eller
bruksberettigede til naturgodene på Porsanger kommunes grunn, og ikke FeFo.
Skal kommunens innbyggere eller Fefo ha forvaltningansvaret?
Porsanger kommune mener, i likhet med Tana kommune at statens, seinere
Finnmarkseiendommens, disposisjoner over flere store områder i kommunen med
stor sannsynlighet ikke har vært så omfattende at de kan sies å ha festet seg, dvs
slik at gjeldende oppfatninger om kollektiv rett bør vike. Innbyggernes langvarige
og intensive bruk taler for sterke rettigheter. Dette må imidlertid avgjøres i forhold
til de krav som allerede er sendt inn til og som blir utredet av
Finnmarkskommisjonen.
Porsanger kommune mener at bruken av naturressursene i Porsanger over utallige
generasjoner har vært så omfattende at innbyggerne i det minste har opparbeidet
seg en meget sterke bruksrettigheter. Vi mener at bruksomfanget i Porsanger er
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tilsvarende bruksomfanget i Karasjok, som Finnmarkskommisjonen i sin rapport har
konkluderte med eiendomsrett for innbyggerne.
Finnmarkskommisjonen kom like før jul 2019 med sin vurdering av eiendoms- og
bruksretten til grunnen i Karasjok, og konkluderte med at folket i Karasjok er de
rettmessige eierne. I forhold til Finnmarkskommisjonens arbeid med avklaring av
rettighetene i vår kommune har dette stor relevans. Det er rimelig å anta at
Finnmarkskommisjonens konklusjon for vårt område, derfor kan bli det samme som
for Karasjok.
I grunnlovens §108 fremkommer det at staten har et særlig ansvar for at den
samiske folkegruppe skal få utvikle sitt språk, levesett og samfunnsliv. Vi vil gjøre
kommisjonen oppmerksom på at Porsanger er en trespråklig og trekulturell
kommune, med sterke innslag av en sjøsamisk og kvensk befolkning. I stadig
større utstrekning opplever innbyggerne våre at utmarksområdene privatiseres og
at lokalbefolkningen presses ut av sine tradisjonelle utmarks- og fangstområder.
Porsanger kommune ber om at kommisjonen hensyntar at også den sjøsamiske og
kvenske befolkningens kultur og levesett skal kunne få utvikle seg, på lik linje med
at reindriftas interesser ivaretas særskilt. Lokalbefolkningas historiske rettigheter til
utmark, fangst og fiske må styrkes.
Porsanger kommune fremmer derfor, på vegne innbyggerne våre, et kollektivt krav
overfor Finnmarkskommisjonen om retten til naturressursene innenfor vårt
geografiske område på 4873 kvadratkilometer. I tillegg er det naturlig å kreve
retten til naturressursene i Porsangerfjorden, som har vært en viktig livsnerve for
innbyggerne i hundreder av år. Intensjonen er å overta FeFo’s rolle som eierorgan
og forvalter av naturressursene.
Porsanger kommune mener at en slik kollektiv rett til bruk, disponering og
forvaltning vil innbyggerne i Porsanger på demokratisk vis kunne håndtere på en
god måte og det vil få positive virkninger for hele samfunnet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2022
Grete Liv Olaussen

Kravet om retten til naturressursene i Porsanger utredes
mer, og skal bygge på innbyggernes tilbakemeldinger før
det endelige kravet sendes til Finnmarkskommisjonen.

Mona Skanke

Setningen: “Intensjonen er å overta FeFo’s rolle som
eierorgan og forvalter av naturressursene.” -Fjernes fra
saksfremlegget og vedtaket.

Behandling:
Aina Borch (AP) foreslår å utsette saken. Kommunestyret slutter seg enstemmig til
dette.
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Kommunestyret vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.05.2022
Aina Borch

Setning i nest siste avsnitt: "Intensjonen er å overta FeFo’s rolle som
eierorgan og forvalter av naturressursene." tas ut av teksten.

Behandling:
Formannskapet slutter seg enstemmig til ordfører, Aina Borch (AP) sin innstilling
med endring.

Formannskapet vedtak:
Finnmarkskommisjonen varslet 16.9.2020 igangsetting av arbeidet med å kartlegge
eksisterende bruks- og eierrettigheter på Finnmarkseiendommens grunn i
Porsanger, felt 9. Kommunestyret i Porsanger anser at denne kartleggingen og
konklusjonene til kommisjonen vil kunne få stor betydning og samfunnsmessige
konsekvenser for innbyggerne i Porsanger.
Gjennom kartleggingen skal kommisjonen finne ut om det er områder i Porsanger
som innbyggerne med grunnlag i langvarig bruk, dvs. hevd, alders tids bruk eller
på annet grunnlag, skal oppnå en rettslig anerkjennelse. Rettighetskartleggingen
omfatter all grunn som Finnmarkseiendommen fikk overført fra Statskog Finnmark.
Kommisjonens konklusjoner fattes etter grundig gjennomgang av den historiske
bruk av feltene med de ressursene som finnes der og forvaltningen av disse opp
gjennom tidene. Pr 5. desember 2021 har det kommet inn 14 krav til kommisjonen
fra private bygdelag, foreninger og næringer i Porsanger og Karasjok. Dette er krav
av forskjellig karakter, men har det til felles at de vil ha sterkere innflytelse over de
fornybare naturgodene i sitt nærområde. De viser til generasjoners høstingskultur,
lokale, mest samiske tradisjoner og høstingsområder basert på lokale, ofte
bygdevise avtaler og bruk av områdene.
Porsanger har i underkant av 4000 innbyggere. Kommunen er tredje størst i Norge
i areal (4873 kvadratkilometer), og kjennetegnes av aktive bygder, der om lag ¼
av innbyggerne er bosatt. Lakselv er kommune- og regionsenter og, og
ytterbygdene Smørfjord, Skoganvarre og Kjæs bindes sammen av mer enn 200 km
vei.
I Porsanger kommune har utmarkshøsting svært lange tradisjoner og foregår også i
dag. Det gjelder blant annet bærsanking, jakt på både småvilt og storvilt,
snarefangst, ferskvannsfiske, vedhogst og tilhørende gammetradisjoner. Sammen
med laksefisket har disse naturalia alltid hatt stor betydning for husholdning og
økonomi. Høstingen har til alle tider foregått på en bærekraftig måte.

473

I lys av krav reist av nabokommuner, stiller også innbyggerne i Porsanger seg
spørsmål om innbyggerne i Porsanger bør ha en status som rettmessig eiere eller
bruksberettigede til naturgodene på Porsanger kommunes grunn, og ikke FeFo.
Skal kommunens innbyggere eller Fefo ha forvaltningansvaret?
Porsanger kommune mener, i likhet med Tana kommune at statens, seinere
Finnmarkseiendommens, disposisjoner over flere store områder i kommunen med
stor sannsynlighet ikke har vært så omfattende at de kan sies å ha festet seg, dvs
slik at gjeldende oppfatninger om kollektiv rett bør vike. Innbyggernes langvarige
og intensive bruk taler for sterke rettigheter. Dette må imidlertid avgjøres i forhold
til de krav som allerede er sendt inn til og som blir utredet av
Finnmarkskommisjonen.
Porsanger kommune mener at bruken av naturressursene i Porsanger over utallige
generasjoner har vært så omfattende at innbyggerne i det minste har opparbeidet
seg en meget sterke bruksrettigheter. Vi mener at bruksomfanget i Porsanger er
tilsvarende bruksomfanget i Karasjok, som Finnmarkskommisjonen i sin rapport har
konkluderte med eiendomsrett for innbyggerne.
Finnmarkskommisjonen kom like før jul 2019 med sin vurdering av eiendoms- og
bruksretten til grunnen i Karasjok, og konkluderte med at folket i Karasjok er de
rettmessige eierne. I forhold til Finnmarkskommisjonens arbeid med avklaring av
rettighetene i vår kommune har dette stor relevans. Det er rimelig å anta at
Finnmarkskommisjonens konklusjon for vårt område, derfor kan bli det samme som
for Karasjok.
I grunnlovens §108 fremkommer det at staten har et særlig ansvar for at den
samiske folkegruppe skal få utvikle sitt språk, levesett og samfunnsliv. Vi vil gjøre
kommisjonen oppmerksom på at Porsanger er en trespråklig og trekulturell
kommune, med sterke innslag av en sjøsamisk og kvensk befolkning. I stadig
større utstrekning opplever innbyggerne våre at utmarksområdene privatiseres og
at lokalbefolkningen presses ut av sine tradisjonelle utmarks- og fangstområder.
Porsanger kommune ber om at kommisjonen hensyntar at også den sjøsamiske og
kvenske befolkningens kultur og levesett skal kunne få utvikle seg, på lik linje med
at reindriftas interesser ivaretas særskilt. Lokalbefolkningas historiske rettigheter til
utmark, fangst og fiske må styrkes.
Porsanger kommune fremmer derfor, på vegne innbyggerne våre, et kollektivt krav
overfor Finnmarkskommisjonen om retten til naturressursene innenfor vårt
geografiske område på 4873 kvadratkilometer. I tillegg er det naturlig å kreve
retten til naturressursene i Porsangerfjorden, som har vært en viktig livsnerve for
innbyggerne i hudreder av år.
Porsanger kommune mener at en slik kollektiv rett til bruk, disponering og
forvaltning vil innbyggerne i Porsanger på demokratisk vis kunne håndtere på en
god måte og det vil få positive virkninger for hele samfunnet.

Vedlegg til saken:
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https://www.domstol.no/finnmarkskommisjonen/aktuelt/oppstart-i-nytt-feltporsanger/
Sakens bakgrunn
Vurdering
Økonomiske konsekvenser
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
Arkivsaksnr:
2022/165-1
Saksbehandler: Aina Borch

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

7/22
17/22
28/22

Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret

01.02.2022
17.03.2022
19.05.2022

Frivillighetens år 2022
Ordførers innstilling
1. Kommunestyret i Porsanger inviterer frivillige organisasjoner, næringslivet og
forsvaret til å markere Frivillighetens år 2022.
2. Formannskapet går i dialog med kommunale råd og utvalg, frivillige lag og
foreninger, næringslivet, forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere,
for å drøfte samarbeid om ulike aktiviteter gjennom året.
3. Utvalg for Helse, oppvekst og kultur (HOK) gis i oppdrag å utarbeide mandat
for tildeling av en Frivilligpris i 2022. Det settes av 10.000 kroner til prisen,
som dekkes over konto 11405.1001.100.
4. Administrativ ressurs vil utøve oppgaver knyttet til frivillighetens år i tillegg
til eksisterende arbeidsoppgaver.

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.02.2022
Behandling:
Formannskapet kommer i felleskap frem til alternativ forslag til vedtak:
"Ordfører får i oppdrag å utarbeide nytt forslag til vedtak til kommunestyret."
Formannskapet slutter seg enstemmig til nytt forslag til vedtak.

Formannskapet vedtak:
Ordfører får i oppdrag å utarbeide nytt forslag til vedtak til kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2022
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Behandling:
Glenn Jolma (H) foreslår å utsette saken til neste møte. Kommunestyret slutter seg
enstemmig til dette.

Kommunestyret vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Vedlegg til saken
https://frivillighetensar.no/
Sakens bakgrunn
Frivillighet er avgjørende for å sikre trivsel, bolyst og utvikling i ethvert samfunn.
Hver dag står mennesker på for bygdelag, idrettslag og frivillige organisasjoner for
å skape meningsfylte aktiviteter for seg selv og andre.
Ofte er det en voksen generasjon som stiller opp, og det er ikke gitt at vi kan ta
som en selvfølge at foreldre stiller som trenere for barn og unge, eller at Lion’s,
Røde Kors, scooterforeninger, bygdelag, historielag, politiske partier og andre klarer
å tiltrekke seg mennesker som vil stille opp på den storstilte samfunnsdugnaden
det er å bygge et godt lokalsamfunn i fremtida.
Vurdering
Kommunestyret kan benytte Frivillighetens år 2022 til å hedre mangfoldet av
frivillighet som gjør Porsanger til attraktiv kommune for alle generasjoner å bo i. På
https://frivillighetensar.no/ fins mange gode forslag til tiltak og muligheter for både
kommuner, frivillige organisasjoner og næringslivet.
Vi trenger innbyggere som vil jobbe for et varmt og inkluderende samfunn der alle
gis mulighet til å stille opp for hverandre og fellesskapet. Porsanger kommune bør
derfor vurdere å starte arbeidet med å meisle ut en frivilligstrategi, for å motivere
innbyggerne våre til å fortsette det gode arbeidet som gjøres av mange i dag.
Mulige tiltak i Frivillighetens år 2022 kan blant annet være
 å synliggjøre og skape engasjement for ulike aktiviteter i regi av frivillige
organisasjoner
 å tilrettelegge for at lag og foreninger markerer VÅR DAG, enten sammen
eller hver for seg. Det kan søkes om midler til lokale arrangementer,
https://frivillighetensar.no/vardag
 å etablere en Frivilligpris for å hedre ekstraordinær dugnadsinnsats
 at kommunestyret inviterer lag og foreninger til å fortelle om hvordan de har
realisert unike prosjekter, enten ifbm kommunestyremøter, eller i egne
særmøter på den frivillige arena.
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igangsette et arbeid med å utarbeide en frivilligstrategi, sammen med
frivillige organisasjoner Fortsette det gode samarbeidet med frivillige om å
utvikle aktivitetsarenaer, scooterløyper, turløyper, mv, i tråd med nåtidas og
fremtidas behov.
å markere FN’s Frivillighetens dag, 5. desember

Ordfører anbefaler kommunestyret å invitere frivillige organisasjoner, næringslivet,
forsvaret, mfl, til et felles arbeid for å markere Frivillighetens år 2022, jfr forslag til
vedtak.
Økonomiske konsekvenser
Det settes av 10.000 kroner til prisen, som dekkes over konto 11405.1001.100.
Administrativ ressurs vil utøve oppgaver knyttet til frivillighetens år i tillegg til
eksisterende arbeidsoppgaver.
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
Arkivsaksnr:
2022/532-1
Saksbehandler: Bente Larssen

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

36/22
29/22

Formannskapet
Kommunestyret

05.05.2022
19.05.2022

Forebygging av trusler og hatefulle ytringer mot folkevalgte i Porsanger
kommune
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Porsanger vil aktivt arbeide for at trusler og hatefulle ytringer mot
folkevalgte ikke blir et hinder for rekruttering og som et bidrag til at flest mulig av
lokale folkevalgte stiller til gjenvalg.
Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en prosedyre for ivaretakelse av
folkevalgte som opplever trusler og hatefulle ytringer.
Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å anmelde på vegne av
folkevalgte som er utsatt for trusler og hatefulle ytringer som følge av verv som
folkevalgt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.05.2022
Behandling:
Formannskapet slutter seg enstemmig til kommunedirektørens innstilling.

Formannskapet vedtak:
Kommunestyret i Porsanger vil aktivt arbeide for at trusler og hatefulle ytringer mot
folkevalgte ikke blir et hinder for rekruttering og som et bidrag til at flest mulig av
lokale folkevalgte stiller til gjenvalg.
Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en prosedyre for ivaretakelse av
folkevalgte som opplever trusler og hatefulle ytringer.
Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å anmelde på vegne av
folkevalgte som er utsatt for trusler og hatefulle ytringer som følge av verv som
folkevalgt.
Vedlegg til saken:
1 2021-05-03 Pod Demokratibeskyttelse for Politidistriktene
Sakens bakgrunn
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I møte i politirådet 22. februar 2022 ble det drøftet hvordan Porsanger kommune
kan følge opp arbeidet med trusler og hatefulle ytringer mot folkevalgte.
Høsten 2021 var politiet og PST i formannskapet og hadde en presentasjon og
debatt om utfordringene knyttet til trusler og hatefulle ytringer.
Denne saken er en oppfølging av temaet i formannskapet og i politirådet.
Det er et økende problem i Norge at folkevalgte opplever trusler og hatefulle
ytringer. Forskning viser at dette er hemmede for rekruttering til politisk arbeidet
og en medvirkende årsak til at mange folkevalgte ikke tar gjenvalg.
Vurdering
Forskere ved politihøgskolen har sett nærmere på problematikken. Den rapporten
kom tidlig i 2022.
trakassering og trusler 2021-1.pdf (unit.no)
I 2013 hadde 10 prosent av politikerne mottatt direkte trusler gjennom sosiale
media, mens i 2021 gjaldt det 28 prosent. I samme periode er det en fordobling av
politikere som vurderer å slutte som følge av truslene.
KS har også hatt en forskningsrapport på dette, den er fra 2019.
Rad-Hat-og-trusler.pdf (ks.no)
Kartleggingen gjennomført av Ipsos om av hat og trusler mot folkevalgte politikere
(2019) viste av 4 av 10 har vært utsatt for enten hatefulle ytringer eller trusler.
Dette har negative effekter for både den enkelte politiker og politikere som gruppe.
Potensielt kan dette også få negative effekter for hele samfunnet da unge er mer
utsatt for og blir mer påvirket av hat og trusler, noe som kan påvirke framtidig
rekruttering til lokaldemokratiet.
Politiet har utarbeidet en presentasjon om trusler og hatefulle ytringer med søkelys
på forebygging av samarbeid i Politirådet, se vedlegg.
I politiets trusselvurdering er en av truslene som nevnes i det norske samfunnet
hatefulle og andre straffbare ytringer i det offentlige rom. Det vises til at det er et
økende omfang og har en polariserende effekt. Selv om det vurderes som lite
sannsynlig at ytringene omsettes til vold, er det grunn til å ta denne
samfunnsutviklingen på alvor.
Det er straffbart å fremsette trusler/ grove trusler, jfr straffelovens §263/264. I
rettspraksis er det trukket et skille mellom kritiske ytringer om et emne, enten
dette er av politisk, kulturell, religiøs eller annen art, og ytringer som angriper en
eller flere personer.
Politiet har følgende anbefalinger til kommunene:
1. Integrere ivaretakelsen av folkevalgte som utsettes for trusler med mer i
krise og bedreskaps for kommunen. Innearbeid folkevalgte sikkerhet i
samarbeidsavtalen med politiet, med en fast kontaktperson i politiet, samt et
fast tema i politirådet.
2. Kommunestyret bør delegere til kommunedirektøren å utarbeide og inngi
anmeldelse på vegne av kommunen i slik saker.
3. Opprette en fast kontaktperson i administrasjon og prosedyrer for oppfølging
av folkevalgte som utsettes for trusler med mer i kommunen.
Kontaktpersonen bør stå ansvarlig for kommunikasjon med politiet i
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forbindelse med sikkerhetstiltak og anmeldelse/ meldinger om straffbare
forhold, samt sjikane rettet mot folkevalgte.
4. innarbeide temaet i folkevalgtopplæringen
5. tilby adgang til bedriftshelsetjenesten for psykososialt støtte til utsatte
folkevalgte i slike saker.
Kommunedirektøren mener at det er riktig å fremme saken til behandling i
kommunestyret. I løpet av 2022 og tidlig 2023 vil de lokale partiene/ listene
nominere til neste kommunevalg høsten 2023. Det er dokumentert at et hardt
ordskifte i sosiale medier påvirker motivasjonen til å drive med politikk, og det som
for noen oppfattes som ytringer innenfor tålegrense kan oppfattes som hatefulle
ytringer og sjikane av de som rammes. Det er et viktig perspektiv å ta med i
vurderingen. Kommunestyret kan med et vedtak i saken sende et tydelig signal om
at Porsanger kommune stiller opp for de som opplever seg rammet og at det er det
offentlige som tar ansvar – ved å tilby bistand ved behov, ved å anmelde og at det
ikke blir en personlig belastning.
Som ett ledd av demokratibeskyttelse anbefaler kommunedirektøren at det
utarbeides en prosedyre for ivaretakelse av folkevalgte som utsettes for hatefulle
ytringer og trusler, samt at det kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å
anmelde ved behov. Dette vil innebære at kommunedirektøren oppnevner en fast
kontaktperson og bidra til at utsatte folkevalgte kan tilbys bistand fra
bedriftshelsetjenesten ved behov.
Kommunedirektøren er allerede delegert myndighet til å foreta anmeldelser på
vegne av Porsanger kommune, jfr delegeringsreglement vedtatt 4. mars 2021. En
delegering i denne sammenhengen betyr at Porsanger kommune tar på seg et
ansvar som normalt sett er den enkeltes personlig ansvar for å anmelde trusler mot
seg selv. Kommunedirektøren mener dette kan være et godt tiltak dersom det
oppleves som en ivaretakelse av folkevalgte.
Økonomiske konsekvenser
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Trusler og hatefulle ytringer
Forebygging og samarbeid i Politirådet
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28.04.2022

Side 1

Politiets vurdering etter FoU-rapporten Hatefulle ytringer og trusler
mot lokale folkevalgte: Rettslige rammer, rettspraksis og
kommunesektorens praksis (2020).

Hat og trusler mot lokale folkevalgte er en alvorlig samfunnsutfordring. Det er alvorlig
for hver og en som opplever det, for deres nærmeste familie og omgangskrets. Det
bidrar også til å spre utrygghet blant folkevalgte og andre i lokalsamfunnet.
Politidirektoratet er i gang med å forberede vår oppfølging av valget i 2021 og vårt
videre arbeid med å beskytte demokrati og ytringsfrihet, samt forebygge hat og trusler.
Samtidig er det mange aktører som må ta et ansvar for å formidle kunnskap om
ytringsfrihet og grensene mot hatefulle ytringer og trusler. I rapporten fremmes det flere
tiltak som går på det å legge til rette for et godt debattklima. Politiet støtter et fokus på
denne type tiltak.
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Side 2

Innledning
• Politiets trusselvurdering (PTV) fremlegges i offentlig
utgave
• Den omhandler utvalgte kriminalitetstrusler
− valgt ut både pga. alvorlighet og negativ utvikling
• Trusselvurderingen er nasjonal og har et ettårig perspektiv
• Den reflekterer politiets samlede etterretningsproduksjon
Etterretningsoppdraget har vært formulert slik:
"Hva truer den alminnelige tryggheten i samfunnet og hvilken kriminalitet preger
samfunnet, truer den offentlige ro og orden nå og i tiden som kommer?"
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Side 3

Sammenfatning av truslene
• Datainnbrudd med løsepengevirus

• Nyetableringer og ekspansjon av internasjonale
kriminelle nettverk

• Bedrageri mot næringslivet

• Rekruttering av unge til gjengkriminalitet

• Investeringsbedrageri

• Hatefulle og andre straffbare ytringer i det
offentlige rom

• Arbeidsgivere som unndrar skatt ved svart
arbeid

• Voldspotente enkeltpersoner med alvorlig
psykisk lidelse

• Ulovlig fiske og underrapportering av fangst i
fiskerinæringen

• Vold i nære relasjoner

• Arbeidsgivere utnytter utenlandske
arbeidstakere

• Familiemedlemmer som begår seksuelle
overgrep mot barn

• Aktører som begår konkurskriminalitet

• Norske borgere som bestiller direkteoverførte
overgrep

• Utlendinger som misbruker ID-dokumenter
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Side 4
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Hatefulle ytringer mot folkevalgte og valget 2021
•

Økende omfang, polariserende effekt

•

Lite sannsynlig at ytringene omsettes til vold

•

Ved markeringer: alvorlige ordensforstyrrelser, voldelige handlinger,
provokasjoner
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Hat og trusler mot politikere og andre samfunnsdebattanter er en alvorlig
samfunnsutfordring. Det er alvorlig for de som rammes, samt for deres
nærmeste familie og omgangskrets. Det bidrar også til å spre utrygghet
blant andre som deltar i det offentlige ordskiftet. Mange som engasjerer seg
i politikken opplever at debattklimaet er i ferd med å bli hardere. Dette kan
utgjøre en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet. Det kan føre til at
flere vegrer seg fra å delta i den offentlige debatt, eller deltar i
lokaldemokratiske prosesser.
Marie Benedicte Bjørnland
Politidirektør
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Side 6

Politimestrene bes derfor om å iverksette følgende varige tiltak
• Sørge for systematisk informasjonsinnhenting som bidrar til et godt lokalt situasjonsbilde
knyttet til hatefulle ytringer og trusler mot politikere og samfunnsdebattanter.
• Sikre et godt samarbeid med lokalt PST.
• Bruke politirådene aktivt for å utveksle kunnskap om temaet og diskutere aktuell
oppfølging.
• Opprette fast kontaktperson for dialog med de enkelte kommuner og politiske
partier om forebyggende råd og tiltak, f eks politikontakten.
• Sikre forebyggende oppfølging ved behov (for eksempel forebyggende samtale).
• Bruke politiets nettpatruljer aktivt for å gi forebyggende råd og informasjon.
• Etablere nasjonalt kompetansemiljø mot hatkriminalitet
Oppfølging av særskilte midler i statsbudsjettet for 2021. Oppdraget er gitt til Oslo
politidistrikt.
Det nasjonale kompetansemiljøet skal tilby politidistriktene kompetanseheving på feltet
og, ved behov, gi bistand i konkrete saker.
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Side 7

Kontaktpersoner i Politiet

•

Politikontakt for kommunen, Frank Wentzel

•

Tlf 991 50 881

•

Forebyggende kontakt for Porsanger tjenesteenhet Mads
Ståle Saari

•

Tlf 976 27 844
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Side 8

Lysbildene er utarbeidet av
Kompetansemiljøet mot hatkriminalitet
ved Oslo Pd

Straffelovens § 263/264 – Trusler/grove trusler
• "Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike
omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes
med bøter eller fengsel inntil 1 år."
• Grove trusler har en strafferamme på 3 år. Det skal særlig legges vekt på
om den er rettet mot en forsvarsløs person, om den er fremsatt uprovosert
eller av flere i fellesskap, eller den er motivert av hat mot noen av
grunnlagene nevnt i § 185.

490

28.04.2022

Side 9

Lysbildene er utarbeidet av
Kompetansemiljøet mot hatkriminalitet
ved Oslo Pd

Straffelovens § 185 – Hatefulle ytringer
• "Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig
setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler.
Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en
som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år."
• Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme
hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
• hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
• religion eller livssyn,
• seksuelle orientering,
• kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
• funksjonsevne
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Side 10

Lysbildene er utarbeidet av
Kompetansemiljøet mot hatkriminalitet
ved Oslo Pd

Ytringens innhold –diskriminerende eller hatefulle ytringer
• Bestemmelsen rammer bare kvalifisert krenkende ytringer – det gjelder en 'relativt
rommelig margin for smakløse ytringer
• Ytringen(e) må tolkes i lys av konteksten og bedømmes samlet
• Det avgjørende er hvordan den alminnelige leser/tilhører vil oppfatte ytringen ut fra
sammenhengen den er fremsatt i
• Ytringer som oppfordrer eller gir tilslutning til integritetskrenkelser
• Ytringer som innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd
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Side 11

Lysbildene er utarbeidet av
Kompetansemiljøet mot hatkriminalitet
ved Oslo Pd

Ytringens innhold – hensynet til ytringsfrihet jf. Grl. § 100
• Ytringsfrihetens kjerneverdi er det frie ordskiftet
• I rettspraksis er det trukket et skille mellom kritiske ytringer om et emne, enten
dette er av politisk, kulturell, religiøs eller annen art, og ytringer som angriper en
eller flere personer
• Ytringer om et emne (politikk, kultur, religion mm.) ligger i kjernen av
ytringsfriheten
• Personangrep nyter derimot et 'beskjedent grunnlovsvern'
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Side 12

Lysbildene er utarbeidet av
Kompetansemiljøet mot hatkriminalitet
ved Oslo Pd

HR-2020-185-A
• Ytringer fremsatt på en lukket Facebook-gruppe med 15 000 medlemmer
• 'Fyll opp disse sotrøra i containere å sveis de igjen å slepp de på det dypeste havet',
• 'Det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!!'
• 'ja de forsvinner den dagen disse steppe bavianene reiser dit de hører hjemme'
________________________________________________

• Illustrerer skillet mellom ytringer om et emne og ytringer som angriper en eller flere
personer
• Ytringen 'fordømrade svineri denne satans islam kulten' var vernet av ytringsfriheten
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Side 13

ANBEFALINGER TIL KOMMUNEN
• Integrere ivaretakelse av folkevalgte som utsettes for trusler med mer i Krise –og beredskapsplan
for kommunen. Innarbeide folkevalgtes sikkerhet i samarbeidsavtalen med politiet, med en fast
kontaktperson i politiet, samt et fast tema i politirådet.
• Kommunestyret bør delegere til kommunedirektøren å utarbeide og inngi anmeldelse på vegne av
kommunen i slike saker.
• Opprette en fast kontaktperson i administrasjonen og prosedyrer for oppfølging av folkevalgte som
utsettes for trusler med mer i kommunen, kontaktperson bør stå ansvarlig for kommunikasjon med
politiet i forbindelse med sikkerhetstiltak og anmeldelse/meldinger om straffbare forhold, samt
sjikane rettet mot folkevalgte.
• Innarbeide temaet i folkevalgtopplæringen.
• Tilby adgang til bedriftshelsetjenesten for psykososialt støtte til utsatte folkevalgte i slike saker.
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Side 14

Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
X03
Arkivsaksnr:
2022/98-6
Saksbehandler: Kristine Sunde Fauske

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

30/22

Kommunestyret

19.05.2022

Innbyggerforslag vedrørende koronasertifikat
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar vedlagt innbyggerforslag til orientering
Vedlegg til saken:
1 Samledokument - underskrifter og forslag fra minsak.no
Sakens bakgrunn
Det er kommet inn et innbyggerforslag, opprettet via nettportalen, minsak.no.
Forslaget ble publisert 11.01.2022, har, i skrivende stund 90 underskrifter, og
forslagsstillerne krever at saken sendes til kommunestyret, med henvisning til
kommunelovens § 12-1.
Forslaget, samt et subsidiært forslag, som er oversendt lyder som følger:
Forslag: Koronasertifikat innføres aldri i vår kommune.
Dersom denne saken, til tross for uten ugrunnet opphold, settes opp på sakskartet
etter at vedtak om innføring av koronasertifikat allerede foreligger, ber vi om at
følgende subsidiære forslag vedtas:
Forslag: Koronasertifikat i vår kommune oppheves umiddelbart og innføres aldri igjen.

Forslagsstillerne har videresendt en gjennomgang av bakgrunnen for det innsendte
forslaget, inndelt i 10 punkter. Teksten kan leses i sin helhet på minsak.no, under
tittelen «Sammen i kjærlighet-Nei til koronaserfikat». En sammenstilling av saken,
med vedlagte underskrifter er også lagt ved denne saken.
Behandling av innbyggerforslag er, som forslagsstillerne viser til, regulert i
kommuneloven:
§ 12-1.Innbyggerforslag
Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som
gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller
fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne
står bak det. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid
tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle
forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
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Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks
måneder etter at det er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir
henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og
bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om vedtak som treffes, og om tiltak
som gjennomføres som følge av forslaget.
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som
et tidligere innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med
samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget
i løpet av valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om
et forslag kan fremmes.
Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir
nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan bare påklages dersom
forvaltningsloven eller annen lov gir klagerett.

Folketallet i Porsanger kommune ifølge SSB sine siste oppdateringer, er 3904.
2 prosent av dette er 78.

Vurdering
Porsanger kommune har ikke innført noe koronasertifikat.
12. februar ble nasjonale smittevernstiltak opphevet, og alle tiltak som var hjemlet
i smittevernloven § 4-1 annet ledd ble opphevet, da regjeringen, basert på faglige
råd fra Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet,
«besluttet at covid-19-epidemien per i dag ikke lenger defineres som et
«alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom» etter smittevernloven.»

I lys av dette kan det se ut til at innbyggerforslaget ikke lenger har den relevansen
det hadde på opprettelsestidspunktet, og det er lite sannsynlig at koronasertifikat
vil være et aktuelt tiltak i fremtiden.
Med tanke på at innbyggerforslaget har samlet inn 90 underskrifter, oversendes
likevel forslaget til kommunestyret, jamfør regler for behandling av
innbyggerforslag i kommunelovens § 12-1.
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Fra: vi folket i porsanger (vifolketiporsanger@protonmail.com)
Sendt: 01.03.2022 22:17:17
Til: Postmottak
Kopi:
Emne: Fw: Du har sendt inn en sak via minsak.no
Vedlegg: Informasjon og dokumentasjon til Min sak.no 01.03.2022.pdf
Hei
Send kopi til samtlige politiske parti i kommunen
I vedlegget ligger Informasjon og dokumentasjon til Min sak.no 01.03.2022
Beste hilsninger
Vi folket i porsanger
vifolketiporsanger@protonmail.com

------- Original Message ------On Tuesday, March 1st, 2022 at 16:18, <support@minsak.no> wrote:
Din sak registrert på minsak.no har blitt sendt inn til kommunen/fylket på addressen
postmottak@porsanger.kommune.no
Dette er en kopi av mailen som ble sendt inn

Informasjon:
Mottaker:
Porsanger Porsángu Porsanki, Troms og Finnmark
Opprettet:
11.01.2022
Bruker ID:
4971
E-post:
vifolketiporsanger@protonmail.com
Navn:
Vi folket i Porsanger
Avsender:
Vi folket i porsanger
Adresse:
Holmenveien 9
Postnummer:
9700
Tittel:
Sammen i kjærlighet-Nei til koronaserfikat
Lenke til saken: https://minsak.no/sak/2587

Sakens innhold:
Sammen i kjærlighet-Nei til koronaserfikat
SELVE FORSLAGET Innbyggerforslag etter Kommuneloven §12-1:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunestruktur/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-oginnbyggerne/innbyggerforslag/id2425553/ FORSLAG: Koronasertifikat innføres aldri i vår kommune.
Dersom denne saken, til tross for uten ugrunnet opphold, settes opp på sakskartet etter at vedtak om
innføring av koronasertifikat allerede foreligger, ber vi om at følgende subsidiære forslag vedtas: Forslag:
Koronasertifikat i vår kommune oppheves umiddelbart og innføres aldri igjen. BAKGRUNN: Sammen i
kjærlighet – Nei til koronasertifikat Som innbyggere henvender vi oss med dette til dere som er våre
folkevalgte ombudspersoner med henstilling om at det besluttes at vår kommune aldri innfører
koronasertifikat (eller at det må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå
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ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført). Vi ber om at saken settes på sakskartet
uten ugrunnet opphold. Stortinget vedtok 19. november i Lov om vern mot smittsomme sykdommer,
Kap. 4A Midlertidige bestemmelser om koronasertifikat, § 4A-2. Bruk av koronasertifikatet, at
"Departementet kan gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat som
dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 og testresultat for SARS-CoV-2.
Bestemmelser om at koronasertifikat er eneste aksepterte dokumentasjon kan bare fastsettes når det
anses nødvendig med effektiv og sikker verifikasjon, og det etter smitteverntiltakets art og forholdene
ellers ikke vil være uforholdsmessig". Denne loven åpner opp for at vår kommune kan ta i bruk
koronasertifikat dersom vi legger opp til bestemmelser som tillater forskjellsbehandling av mennesker
ved bruk av koronasertifikatet. Vi legger frem 10 grunner til hvorfor koronasertifikat aldri må innføres
(eller må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling
etter at koronasertifikat har blitt innført): 1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som
vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra. 2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene
3) Koronasertifikat bryter grunnloven 4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen 5) Koronasertifikat
er udemokratisk 6) Koronasertifikat er uvitenskapelig 7) Koronasertifikat rammer alle 8)
Koronasertifikat er et kontrolltiltak 9) Koronasertifikat segregerer 10) Koronasertifikat må fornyes
Videre følger tilstrekkelig utfyllende argumenter for hver av de ti grunnene til at koronasertifikat aldri må
innføres (eller må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til
behandling etter at koronasertifikat har blitt innført) : 1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende
livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra "Med lov skal landet bygges, og ikke
med ulov ødes". Dette er en kjent setning fra Frostatingsloven, en av Norges eldste lover om hvordan vi
skal forvalte og bygge landet vårt. Vi må aldri lytte til en tidsånd som virker til innføring av tiltak og
restriksjoner som skaper press, tvang, forskjeller og splid i det norske folk. Koronasertifikat rokker ved
fundamentet for det norske samholdet og det norske samfunnet som bygger på tillit og solide lover ut fra
det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra. 2)
Koronasertifikat bryter menneskerettighetene Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har,
uavhengig av kjønn, alder, religion, legning, nasjonalitet eller hvor i verden de bor. I 1948 vedtok FN
Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Den består av 30 artikler som definerer hva som menes
med menneskerettigheter, og blir sett på som det viktigste grunndokumentet for menneskerettigheter.
Koronasertifikat bryter med flere av disse artiklene. Artikkel 1: "Alle mennesker er født frie og med
samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle
mot hverandre i brorskapets ånd". Koronasertifikat erstatter menneskers medfødte frihet med kontroll,
og graderer menneskeverd og rettigheter etter status. Dette bryter artikkel 1. Artikkel 2: "Enhver har
krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av
rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse,
eiendom, fødsel eller annet forhold". Koronasertifikat definerer en ny gruppe: "De statusløse" eller
"ubeskyttede", som ikke har de samme rettighetene som andre. Dette bryter artikkel 2. Artikkel 5:
"Ingen må utsettes for nedverdigende behandling". Koronasertifikatet medvirker til sosialt press og
utestengelser, som implisitt legitimerer nedverdigende behandling, i brudd med artikkel 5. Artikkel 13.1:
"Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser".
•Koronasertifikat tar frihet etter artikkel 13.1 i bytte mot et pass som betingelse for "fri" bevegelse og
"fritt" oppholdssted. Frihet slik vi kjenner det blir ikke lenger reell frihet ved innføring av koronasertifikat.
Artikkel 18: "Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet". •Koronasertifikatet hindrer
tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Det bryter ned selve grunntanken ved menneskeverd og
nestekjærlighet. Det kan gjøre det praktisk nødvendig for personer å trosse sin samvittighet for å måtte
anskaffe status. Det kan tynge personer med gyldig status sin samvittighet med tanke for andre
(sympati), skape likegyldighet overfor andre (apati), eller føre til sjalusi eller hovmod. I tillegg forhindrer
koronasertifikat religionsutøvelse i felleskap i hjem og i forsamlingshus ved begrensninger som krever
sertifikat og/eller tester. Dette bryter med artikkel 18. Artikkel 27.1: "Enhver har rett til fritt å delta i
samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder".
•Koronasertifikatet fratar alle deres rett til å fritt delta i samfunnets kulturelle liv – da deltagelsen betinges
av et statusbevis – og det stenger i tillegg ute en del av befolkningen. Begge deler er tydelige brudd på
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artikkel 27.1. 3) Koronasertifikat bryter grunnloven Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Det
betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter for den. Koronasertifikat bryter
med flere paragrafer i grunnloven. § 106: "Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor
grensene". • Med koronasertifikat blir ikke ferdsel innenfor grensene fritt lenger. Ferdsel betinges av
statuskontroll. Dette bryter grunnlovens § 106. § 101: "Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og
demonstrasjonar". • Koronasertifikatet gjør status til premiss for å kunne møtes i fredelige forsamlinger.
Alle gjøres til gjenstand for å kunne bli avkrevd for status, og personer uten status vil ikke kunne møtes.
Dette bryter grunnlovens § 101. § 100: "Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og
opplyst offentleg ordskifte". • Koronasertifikatet er i sin natur diskriminerende og skaper rom for et
asymmetrisk maktforhold i brudd med grunnlovens § 100. § 102: "Alle har rett til respekt for privatlivet
og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin". • Koronasertifikat er knyttet til personlige
helseopplysninger. Denne siden ved privatlivet utleveres og kommuniseres ved bruk av koronasertifikat.
Dette respekterer ikke folks privatliv, familieliv, og kommunikasjon, og det kan også gjelde for hjemmet
ved besøk. Dette bryter med grunnlovens § 102. § 16: "Alle innbyggjarane i riket har fri
religionsutøving". • Religionsutøving består i stor grad av fellesskap i hjem og forsamlingshus.
Koronasertifikat hindrer fri religionsutøving ved at det stilles som en nødvendig forutsetning for
gjennomføringen av religionsutøvingen. Det kan også inngå i religionsutøvingen å ikke være bundet av
systemer som er til hinder for fri religionsutøving, slik at koronasertifikat vil være direkte i strid med
religionsutøvingen. Dette bryter grunnlovens § 16. 4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen
Nürnbergkodeksen er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker.
Kodeksen fulgte i kjølvannet av Nürnbergprosessene. Koronasertifikat oppfyller ikke
Nürnbergskodeksen. Pkt. 1. Frivillig samtykke fra forsøkspersonene er absolutt nødvendig. •Det er en
utbredt forståelse hos mange at covid-19 vaksinene er eksperimentelle. Det er imidlertid en helt annen
sak. Uavhengig av ens syn på vaksinene, er det i forbindelse med dette innbyggerforslaget selve
koronasertifikatet som er forsøket og som alle personer innlemmes i uten frivillig samtykke.
Koronasertifikatet bryter derfor Nürnbergkodeksens første og viktigste punkt. Pkt. 2. Forsøket bør
være av en slik art at det fører til fruktbare resultater som gagner samfunnet og som ikke kan sikres ved
bruk av andre metoder eller studiemåter og som ikke er vilkårlige eller unødvendige. •Koronasertifikat
som ordning er i seg selv et forsøk. Hele befolkningen innlemmes i dette forsøket som skiller mellom
mennesker basert på relativ status. Det kan ikke vises til historiske eksempler hvor innføring av
statusbevis for samfunnsdeltagelse fører til fruktbare resultater som gagner samfunnet. Som
smitteverntiltak er det ikke gitt at koronasertifikat vil ha effekt, og det vil derfor i stedet medvirke til
vilkårlig og unødvendig forskjellsbehandling. Ved behov for smitteverntiltak må kjente metoder og
studiemåter må legges til grunn. Koronasertifikat bryter med Nürnbergkodeksens andre punkt. Pkt. 4.
Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade. •Da
koronasertifikat er et forsøk som innlemmer alle mennesker, er det ikke mulig å forutse hvilke fysiske og
psykiske lidelser og skader det vil kunne påføre befolkningen som helhet eller deler av den. Det er
derfor umulig å utføre forsøket med koronasertifikat på en måte som unngår all fysisk og psykisk lidelse
og skade. Dette bryter Nürnbergkodeksens fjerde punkt. Pkt. 5. Forsøk bør ikke utføres der det er en
a priori grunn til å tro at dødsfall eller skade som fører til uførhet vil inntre, med mulig unntak av forsøk
der forsøkslegene også deltar som forsøkspersoner. •Koronasertifikatet er gyldig dersom en har tatt den
til enhver til oppgitte antall vaksiner, gjennomgått sykdom, eller nylig testet negativt. Alle tre måtene å få
gyldig koronasertifikat på kan være helseskadelige. Vaksiner kan medføre bivirkninger. Sykdom kan bli
alvorlig. Gjentagende testing i nesen utsetter personen for påkjenninger som kan påføre personen fysiske
skader da nesen ikke er ment å utsettes for innføring av fremmedelementer, og det kan også medføre
økonomiske bekymringer dersom testene må selvfinansiertes. Det kan også knyttes psykiske lidelser til
behovet for å måtte anskaffe og beholde gyldig koronasertifikat. Det er en a priori grunn til å tro at det
som må ligge til grunn for anskaffelse av gyldig koronasertifikat kan føre til dødsfall eller skade som fører
til uførhet. Koronasertifikat kan derfor ikke oppfylle Nürnbergkodeksens femte punkt. Pkt. 6. Risikoen
som tas bør aldri være av større omfang enn det som rettferdiggjøres av den humanitære betydningen av
problemet som forsøket er ment å løse. •Risikoen som koronasertifikat fører med seg er at status legges
til grunn for dens humanitære betydning. Da omfanget av koronasertifikat er totalt (det inkluderer alle
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mennesker), skaper det et statussamfunn. Dette løser ingen problemer, men skaper et nytt samfunn.
Risikoen for dette er klart større enn det som kan rettferdiggjøre den humanitære betydningen av
koronasertifikat. Koronasertifikat bryter derfor Nürnbergkodeksens sjette punkt. pkt. 8. Forsøket bør
kun utføres av personer med vitenskapelige kvalifikasjoner. Den høyeste grad av ekspertise og
forsiktighet bør forlanges i alle forsøkets stadier av dem som gjennomfører eller deltar i forsøket. •
Koronasertifikat utføres av alle mennesker, og bryter tydelig med Nürnbergkodeksens åttende punkt.
Pkt. 9. Forsøkspersonen bør i den tidene forsøket pågår stå fritt til å bringe forsøket til opphør dersom
han har kommet i en fysisk eller psykisk tilstand der forsøkets fortsettelse for ham virker umulig.
•Koronasertifikatet er i sin natur slik at personer aldri står fritt til å bringe forsøket til opphør.
Koronasertifikatet bryter med Nürnbergkodeksens niende punkt. Pkt. 10. I den tid forsøket pågår bør
ansvarshavende forsker være forberedt på å bringe forsøket til opphør på et hvilket som helst stadium
dersom han har sannsynlig grunn til å mene etter utøvelse av den gode tro, overlegen ekspertise og
forsiktig vurderingsevne som kreves av ham at en fortsettelse av forsøket sannsynligvis vil føre til skade,
uførhet eller død for forsøksperson. •Koronasertifikat innlemmer alle mennesker i en ordning som aldri
har vært prøvd ut før. Alle mennesker blir en del av forsøket. Det er ikke utenkelig at det vil komme til å
bli mennesker som kan komme til skade, uførhet eller død som følge av å gjennomføre eller rammes av
det som må til for å få gyldig status. Dette bryter med Nürnbergkodeksens tiende punkt og må være
avgjørende for å bringe koronasertifikat til opphør umiddelbart. 5) Koronasertifikat er udemokratisk
Koronasertifikat innføres på en slik måte at ingen kan unngå det og alle innlemmes i det. Det foreligger
ikke noe valg. Koronasertifikat kan potensielt også medføre at det forutsettes for deltagelse på formelle
samlinger, hvilket betyr at personer som er imot koronasertifikat ikke kan uttrykke sine meninger i
formelle sammenhenger, eller utøve sine politiske verv – enten det gjelder flertallet eller mindretallet –
uten at personene først implisitt legitimerer koronasertifikatet som personene er grunnleggende imot.
Uten gyldig koronasertifikat får man ikke delta på formelle samlinger og uttrykt ens meninger imot
koronasertifikatet, mens ved å anskaffe gyldig koronasertifikat for å delta på formelle samlinger har man
allerede implisitt legitimert koronasertifikatet. Koronasertifikat er entydig udemokratisk. 6)
Koronasertifikat er uvitenskapelig Det foreligger ikke forskning på innføring av statusbevis i vårt frie
samfunn og hva det gjør med samfunnet vårt. Koronasertifikat er derfor uvitenskapelig. På det
idémessige plan vil koronasertifikat omdefinere samfunnet fra å være fritt til å bli underlagt status og
kontroll. 7) Koronasertifikat rammer alle Koronasertifikatet kan ved første øyekast se ut til å kun ramme
de som ikke har gyldig status. Men koronasertifikatet rammer alle. Absolutt alle blir underlagt ordningen
der status må fremvises eller være gjenstand for kontroll. Frihet byttes ut mot et pass som hver enkelt må
anskaffe, fremvise og fornye. Frihet slik vi kjenner det blir borte, og hver enkelt blir underlagt krav om
pass. 8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak Koronasertifikat omtales som et smitteverntiltak, men er i
realiteten et kontrolltiltak. Personer blir avkrevd for status eller er gjenstand for å bli kontrollert for
status. Vi har ikke tatt vaksiner, gjennomgått covid-19 sykdom, eller testet oss og overholdt
smittevernråd og smittevernregler for å få innført et koronasertifikat. Koronasertifikatet underlegger alle
krav om kontroll og er et kontrolltiltak. 9) Koronasertifikat segregerer Det mest opplagte ved
koronasertifikatet er at det segregerer mennesker basert på status. Koronasertifikat legitimerer
diskriminering og forskjellsbehandling, ikke bare på bakgrunn av valg og personlige helseopplysninger,
men status. Personer som ikke har gyldig status, er per definisjon uønskede. Testing som substitutt for
koronasertifikat rettferdiggjør ikke det alt overgripende kontrolltiltaket som koronasertifikatet er, et
kontrolltiltak som segregerer de med gyldig status, de uten, og de som må testes. I vårt samfunn står
inkludering, samhold, respekt og toleranse sentralt. Vi må aldri tillate det motsatte av integrering, som er
segregering. 10) Koronasertifikatet må fornyes Koronasertifikat har tidsbegrenset gyldighet og må
fornyes regelmessig enten ved å ta nye vaksinedoser, gjennomgå sykdom, eller testes med jevne
mellomrom. Koronasertifikatet er videre nødvendig for tilgang til samfunnstjenester og goder, og kan ved
utstrakt bruk stilles som krav til arbeid, studier og daglige gjøremål. Siden koronasertifikatet er
tidsbegrenset, må fornyes, rammer alle, og stilles som et nødvendig krav, har den bindende effekt på vår
frihet. Vi vil ikke lenger ha et reelt valg enn å sørge for å ha gyldig koronasertifikat dersom vi skal ha
gyldig status til samfunnsdeltagelse. Faller man utenfor ordningen ved å ikke fornye sertifikatet, blir den
enkelte selv gjort ansvarlig og ilagt skylden for dette. Det er aldri noen garanti for at koronasertifikatet vil
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opphøre, all den tid den må fornyes. Med dette blir de 10 overnevnte grunnene for hvorfor
koronasertifikat aldri må innføres, oversett gjentatte ganger. Koronasertifikat må i stedet aldri innføre s
(eller opphøre umiddelbart). Vi har nevnt og begrunnet 10 grunner til hvorfor koronasertifikat aldri må
innføres i vår kommune (eller må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå
ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført), og ber på bakgrunn av dette om at følgende
forslag vedtas: FORSLAG: Koronasertifikat innføres aldri i vår kommune. Dersom denne saken, til tross
for uten ugrunnet opphold, settes opp på sakskartet etter at vedtak om innføring av koronasertifikat
allerede foreligger, ber vi om at følgende subsidiære forslag vedtas: Forslag: Koronasertifikat i vår
kommune oppheves umiddelbart og innføres aldri igjen.

Vedlagte signaturlister:
Navn Antall signaturer

Signaturer fra Minsak.no:
< td>Gølin Myrmel
Navn

Adresse 1

Adresse 2

Victoria Daae
Furuveien
Edith Flåten
Kirkeveien
Gro Olsen
Idrettsveien
Anette Sandslett
Holmenvn 9
Ann Kristin Rande
Hamnbuktveien 378
Kristian Langseth
Holmenveien 9
Frank haldorsen
Børselvveien 195
Sergej Hansen
Meieriveien 12
Maud Sofie Stene
Porsangerfjordveien Øst 93
Olga Ninni karlsen
Kirkeveien 22
Klemetstadveien 60
Sissel Gåre
Hamnbuktveien
Heidi Jakobsen
Meieriveien 54
Silje Arild Solheim
Meieriveien 17
Tor Einar Bergsrønning
Karasjok veien 207
Ida Mikalsen
Bakkelyveien 23
Liss Beth Gjertsen
Merieriveien 1b
Aina Nordstrand
S
Edel johansen
Smørstadbrinken 4
Aleksander morkemo
Trosteveien 19
Sol siri
Neidamaringen 22B
Inger-Helen dyrstad
Resikkaringen 11B
Elisabeth Mor kemo
Klemetstadveien 60
Johanna Henriksen
Meieriveien 38B
Oskar Andersen
Østre Porsangervei 999
Sonja E. Andersen
Østre Porsangervei 999
Andreas Sandslett Langseth Holmenveien 9
Ranveig Olsen
Olderveien 2
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Lakselv
Lakselv

Børselv

Lakselv
9700

Lakselv
Lakselv
Lakselv

Lakselv

Lakselv

Postnummer
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9716
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9711
9700
9700
9700
9700
9700
9700

Lill-Annbjørg Bjerke
Tove Sommervik
Camilla Rasmussen
Ingrid Sjøveian
Arnulf Andersen
Alf Friskilæ
Ivar Utsi

Meieriveien 17
Lyngveien 6
Neidamaringen 10 a
Bjørneveien 26
Kolvik
Furuveien 1
Karasjokvn

Lakselv

Tore Johansen
Mildrid Nordstrand
Lena Mayja Selnes Sara
Miljakova Oksana
linnea pedersen
Marit Holm Pettersen
Nils Pettersen
Kari Spangen
Pål B. Monstad
Magne Grøtte
Evy Anfrid Gjermundsen
Edvin Aikio
Anna Novozilova
Tor Even Ottesen
Torfinn Hansen
Johnny Sandvik
Jan Trygve Sandvik
Abbas Josepi
Hildur Pedersen
Moshda Anwar
Bjørn Angel
Ranveig Strifeldt
Kjell Dypfest
Nicolai Andreassen
Turid Johansen
Yngve Andersen
Ahmed Omar
Martin Føhr

Helsetunvn 2
9700
Østerbotvn 18
9700
Hans A Opstadvei
9700
Seljeveien 11A
9700
meieriveien 54
Porsanger Porsángu Porsanki 9700
Vestre Porsangerveien 1276
9710
Lakselv
Porsanger Porsángu Porsanki 9700
Peder Sivertsensvei
9700
Igeldas
9710
Skoganvarrevn 2758
9722
Børselv
9716
Rurontie 1
9716
Øvre Smørsta d
9700
Idrettsvn
9700
Klemetstadveienv 137
9700
Sandvikvn 339
9710
Gallokkaringen 37 A
9700
Sentrum 4
9700
Resikkaringen 4 b
9700
Idrettsvn 3
9700
Hamnbuktveien 146
9700
Bjørkeveien 15
9700
Eineveien 3
9700
Ildskogveien 213
9700
Skoganveien 743
9700
Porsangerfjordveien Øst1043
9700
Porsveien 13 c
9700
Klemetstadveien 782
9700

Senad Makas
Synnøve Paulsen
Jan Oddvar Mikkelsen
Hans Alfred Busk
Rut Lillebo Nunn
Arne Benjaminsen
torbjørn Andersen
Jenny Pedersen
Ove Pedersen

Laatasveien
Porsangerfjordveien
Porsangerfjordveien Øst
Meieriveien
Holmfjord
Silfarveien
Silfarveien
vestre porsangerveien 6383
Vestre Porsangerveien 6383

lakselv
Indre Billefjord
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9700
9700
9700
9700
9710
9700
9722

9700
9700
9700
9700
9716
9700
9700
9713
9713

Kjell Melå
Viggo Johanse n
Mette Boine Johansen
Lars Paulsen
Ole Bæverud

Silfarveien, Postboks 208
Porsangerfjordveien 801
Porsangerfjordveien øst 801
Ildskogveien 49
Silfarveien 30

9700
9700
9700
9700
9700

Else Marie Hiim
Jan Emil Heimdal
Geir Jon Aarskog
Charles Aikio
Margrete Aslaksen
Marit Sivertsen
Charlotte Nordstrand
Jens Lühr
Linda-Mari Bergsrønning
Tone Ballo
Sigrid Nilssen
Tapani maki-komsi
Nils Robert Kvalvik

Klemetstadveien, 768
LAKSELV
Klemetstadveien, 768
LAKSELV
Hans A. Opstads vei 6
Trosteveien 30
Gallokaringen 33
Vestre porsangerveien 2512 Indre Billefjord
Østerbotten
Maratonbakken 7
Skoganvarreveien 207
Skogende
Karhuringen 7
Postboks 10
Irijevri 160

9700
9700
9700
9700
9700
9710
9700
9713
9700
9700
9700
9711
9700
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
212
Arkivsaksnr:
2022/764-1
Saksbehandler: Siri Linn Berg

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

38/22
31/22

Formannskapet
Kommunestyret

05.05.2022
19.05.2022

Kvartalsmelding 1 - 2022 Porsanger kommune
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar kvartalsmelding 1 til orientering

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.05.2022
Behandling:
Formannskapet slutter seg enstemmig til kommunedirektørens innstilling.

Formannskapet vedtak:
Kommunestyret tar kvartalsmelding 1 til orientering.

Vedlegg til saken:
1 1 Kvartalsmelding 2022 Porsanger kommune
Sakens bakgrunn
Porsanger kommunes budsjettreglement kap 10 omhandler budsjett og
økonomirapporter til politiske utvalg. Rapportering skal gi mulighet for å kontrollere
om ressursforbruket er i samsvar med godkjent budsjett. Den skal gi anledning til å
foreta nødvendige budsjettendringer utfra endrede forutsetninger.
Kvartalsmeldingen gir en foreløpig status drift pr 1 kvartal 2022 i Porsanger
kommune med budsjettregulering på enkelte områder.
Vurdering
Viser til vedlagt dokument Kvartalsmelding 1 – 2022 Porsanger kommune.
https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2022/porsanger/7903010da67a-4c03-8161-3cea7082b033/mr-202203-kvartp/
Økonomiske konsekvenser
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Kvartalsmelding 1 synliggjør risikoelementer og avdekker forhold som kan føre til
avvik mot årsbudsjett i 2022. Det iverksettes tiltak på tjenesteområdene for å
begrense ubalansen. Det er foreslått budsjettregulering for å dekke inn økningen i
tilskudd til private barnehager som følge regjeringens vedtatt endring i
tilskuddssatser.
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1 Kvartalsmelding 2022
Porsanger kommune
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Kommunedirektørens innledning
Arbeidet i 1. kvartal 2022 har vært preget av krigen i Ukraina. Lokalt har det medførte beredskapsarbeid
i form av gjennomgang og oppdatering av jod-tabletter og distribusjon av disse. Det er også gjennomført
en statusgjennomgang av tilfluktsrommene og en forsterket informasjonsberedskap. Videre har
administrasjonen kommet langt i arbeidet med å planlegge for bosetting av 50 ukrainske flyktninger i
tråd med vedtak gjort i kommunestyret.
Oppfølging av vedtakene knyttet til Midt-Finnmark samarbeid har hatt høy prioritet i 1. kvartal. Her har
Porsanger kommune hatt et særlig ansvar for fremdrift i de to hovedområdene - barnevern og regionalt
plankontor. Arbeidet går godt, og det forventes at kommunestyret vil få sakene til endelig
behandlingsplan juni-møtet d.å.
Gjennom 1. kvartal har også arbeidet med innsigelser til arealplan etter høringsrunde vært et prioritert
arbeidet. Arealplanen fremmet til 2. gangs behandling nå før sommeren. Når det gjelder politiske
styringsdokumenter ble det vedtatt nytt reglement for kommunestyret i kommunestyremøte 10.
februar. Reglementet vil danne grunnlaget for videre arbeid med politiske reglement og
styringsdokumenter videre i 2022.
Politisk sektor har gjennomgått en del strukturelle endringer i starten av 2022. Fra og med 01.01.22 gikk
kommunen fra 3 sektorutvalg til 2, da utvalg for helse og omsorg ble slått sammen med utvalg for
oppvekst og kultur. Underutvalget NRFU ble lagt ned, og dispensasjonsutvalget ble opprettet. Videre
har kommunestyret opprettet et eget utvalg for samarbeid med aktører når det gjelder arealbruk i
kommunen (det såkalte “reinnæringsutvalget”). Kommunestyret har også opprettet et brukerutvalg for
institusjons- og hjemmetjeneste, hvor det, i tillegg til representanter fra kommuneadministrasjonen,
sitter 5 medlemmer som skal representere brukerinteresser innenfor dette tjenesteområdet. I tillegg til
omorganiseringen av de politiske organene, er det også gjort endringer i møtestrukturen i kommunen.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gjennomført lovlighetskontroll av Porsanger kommunes vedtak
om årsbudsjett for 2022. Statforvalteren har godkjent kommunestyrets vedtak til budsjett og godkjent
vedtatt ramme for låneopptak i 2022. Porsanger kommune fikk 05.10.2021 godkjent forlenget
inndekningsplan over 6 år av Kommunal -og distriktsdepartementet (KDD). Porsanger kommune har i
2021 dekken inn 3,47 millioner for lite i forhold til den godkjente inndekningsplan. Kommunen må
derfor søke departementet om godkjenning av ny revidert inndekningplan. Porsanger kommune må
innen 30.06.2022 vedta ny revidert tiltaksplan.
Tjenesteområdene varsler om merforbruk i perioden på enkelte områder. Det meldes om merforbruk på
enkelte poster på de ulike tjenesteområdene som kan føre til avvik mot årsbudsjett. Deler av avviket på
tjenesteområdene vil kompenseres noe som følge av sykelønnsrefusjon som ikke budsjetteres, men
deler av avviket skyldes korttidsfravær som ikke kompenseres.
Det er flere usikkerhetsfaktorer som kan føre til avvik mot årsbudsjett så som renteutviklingen gjennom
året og pensjonskostnad i forhold til endelig reguleringspremie. Det er usikkerhet rund endelig
skatteinngang og inntektsutjevningen. Kommunen er ikke rustet for uforutsette hendelser og det vil
være viktig å ha budsjettlojalitet, iverksette tiltak ved avvik og oppfølgning av vedtatte tiltak. Det
henvises til kommentarer under den enkelte sektor.
KLP varsler om økt estimat på reguleringpremien for 2022 som følge av betydelig høyere anslag på årets
lønns og trygdeoppgjør enn anslått i fjor høst og i januar. Dette betyr at årets reguleringspremie satser
blir vesentlig høyere enn tidligere prognoser estimater, for både sykepleierordningen og
fellesordningen. Estimatene ble laget på grunnlag av antagelser om utvikling i lønn, vekst i
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premiereserve og vekst i utbetalinger og avkastningen midlene ville oppnå. Den estimerte
årslønnsveksten for i år ligger nå på 3,7% som er en økning i forhold til budsjettert forutsetning på 3,2%.
Avkastningen på pensjonsmidler ble høyere enn forventet, men kompenserer ikke fult ut den økte
reguleringpremien. Det forventes derfor behov for bruk av avsatte fondsmidler hos KLP for å redusere
premieinnbetalingen i 2022.
Det er fra tjenesteområder meldt om økt sykefravær i perioden hvor årsaken er relatert til korona og
tiltak i forhold til å begrense smitte. Porsanger kommune har økning i sykefravær i forhold til tilsvarende
periode i fjor. I 2021 var sykefraværet på 10,28% hvor vi ser en økning 1 kvartal som gir et sitt på
12,67%. Kommunen har i første kvartal ført kostnader på prosjekt i forbindelse med korona på omlag
1,6 million. Porsanger kommune forutsetter økt rammeoverføring fra staten i forhold til å kompensere
for kostnader i forbindelse med korona.
Det er fra tjenesteområdene rapportert på status i forhold til omstillingsarbeidet og effektuering av
vedtatte tiltak. Det gis også en tilbakemelding om utvikling og utfordringer på områdene hvor det som
følge av høyt sykefravær og vakanser har vært behov for prioritering av oppgaver. Det vises til tekst
under det enkelte tjenesteområde.
Porsanger kommune vil ved i 2 kvartal rapporteres på tidligere vedtatte og nye investeringsprosjekter.
Det har vært begrenset fremdrift så langt i år på investeringsprosjektene som følge av kapasitet.
Igangsetting av nye vedtatte prosjekter har vært utsatt i påvente av Statsforvalteren lovlighetskontroll
og godkjenning av vedtatt låneopptak til investeringsformål.

Innstilling til vedtak
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar kvartalsmelding 1 til orientering.
2. Kommunestyret vedtar sektorovergripende budsjettregulering 1 i driftsbudsjettet.

Samlet forslag til budsjettendringer
Beløp i 1000

Budsjettendring

Type - NO

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

70

0

0

0

70

0

0

0

60 Budsjettendringer

-70

0

0

0

60 Budsjettendringer

155

0

0

0

85

0

0

0

Sum Sentrale budsjettendringer
R1-Sentrale kontroll og folkevalgte
organer
Pol: Flytting av kostnad knyttet til
lisens på digital politikerportal
Sum R1-Sentrale kontroll og
folkevalgte organer
R2-Stab og fellestjenester
Pol: Flytting av kostnad knyttet til
lisens på digital politikerportal
Pol: Økt tilskudd fra Sametinget
tospråklighetstilskudd 2022
Sum R2-Stab og fellestjenester

60 Budsjettendringer

R3-Kultur og Oppvekst
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Beløp i 1000

Budsjettendring

Type - NO

2022

2023

2024

2025

Pol: Økt rammetilskudd reguleres til
tilskudd private barnehager
Sum R3-Kultur og Oppvekst

60 Budsjettendringer

1 600

0

0

0

1 600

0

0

0

60 Budsjettendringer

-1 600

0

0

0

60 Budsjettendringer

-155

0

0

0

-1 755

0

0

0

Sum Budsjettendring

0

0

0

0

Sum totale budsjettendringer

0

0

0

0

R7-Andre inntekter og utgifter
Pol: Økt rammetilskudd reguleres til
tilskudd private barnehager
Pol: Økt tilskudd fra Sametinget
tospråklighetstilskudd 2022
Sum R7-Andre inntekter og utgifter

Pol: Flytting av kostnad knyttet til lisens på digital politikerportal
Kostnad for lisens til Sikri integrasjon med digital politikerportal ("First Agenda"). Budsjettpost reguleres
fra ramme 1120 sentralledelse under Stab.

Pol: Økt tilskudd fra Sametinget tospråklighetstilskudd 2022
I tilsagnsbrev fra Sametinget 02.03.22 sak 2022/264 tildeles Porsanger kommune i direktetilskudd.
Opprinnelig budsjett tok utgangspunkt i fjoråret tildeling, det er imidlertid tildelt total kr 4 232 000 i
2022 dermed justeres økningen i budsjettregulering. Midlene forutsetter økt aktivitet i forhold til samisk
språk, betjening og synliggjøring av samisk språk. Midler som ikke brukes må tilbakebetales.

Pol: Økt rammetilskudd reguleres til tilskudd private barnehager
Økt rammetilskudd i Ihht til KS prognose pr mars 2022 Justeres mot økt kostnad til private barnehager.
Kunnskapdepartementet har fastsatt endring i forskrift den 21.12.2021 om tildeling av tilskudd til
private barnehager. Endringen ble gjort som følge av Stortingets vedtak til statsbudsjett i 2022.
Porsanger kommune har med grunnlag i de nye satsene gjort ny beregning av tilskudd til private
barnehager beregnet nytt tilskudd for 2022 til kr 21 444 887,- Endringene er tidligere orientert om jmf
referat sak 2021/2345.

Status drift for kommunen (1A)
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2022
2021
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter
Korrigert sum bevilgninger drift,
netto

-49 412
-33 381
-4 170
0
-86 964
90 909

Oppr. Rev.bud. Årsprognose
Avvik
Forslag til
bud.
2022
prognose budsjettjustering
2022
i kr

-177 272 -155 056 -155 056
-110 749 -130 946 -130 946
-17 077 -17 198 -17 198
-5 360
-5 180
-5 180
-310 459 -308 380 -308 380
290 357 282 478
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290 392

-155 056
-130 946
-17 198
-5 180
-308 380

0
0
0
0
0

-1 600
0
0
-155
-1 755

290 392

0

1 755

Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2022
2021
Avskrivinger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto
driftsresultat
Overføring til investering
Avsetninger til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetninger til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
i driftsregnskapet
Sum disponeringer eller dekning av
netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)

0
90 909
3 945

Oppr. Rev.bud. Årsprognose
Avvik
Forslag til
bud.
2022
prognose budsjettjustering
2022
i kr

20 602

0

0

0

0

0

310 959 282 478
500 -25 902

290 392
-17 988

290 392
-17 988

0
0

1 755
0

-435
0
0

-1 725
0
0

-1 906
0
0

-1 906
0
0

-1 906
0
0

0
0
0

0
0
0

1 076
4 166
4 807

4 095
15 083
17 453

5 578
14 202
17 873

5 578
14 202
17 873

5 578
14 202
17 873

0
0
0

0
0
0

0

-20 602

0

0

0

0

0

8 752

-2 649

-8 029

-115

-115

0

0

0
0
0
0
0
0

3 565
4 742
-8 590
0
0
2 931

1 200
1 013
-1 335
0
0
7 151

1 200
2 617
-10 853
0
0
7 151

1 200
2 617
-10 853
0
0
7 151

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

2 649

8 029

115

115

0

0

8 752

0

0

0

0

0

0

Regnskap Regnskap
2022
2021

Oppr.
bud.
2022

Status drift for tjenesteområdene (1B)
Beløp i 1000

Sentrale kontroll og folkevalgte
organer
Stab og fellestjenester
Kultur og Oppvekst
Andre områder
Helse og Omsorg
Komunalteknikk og
Samfunnsutvikling
Andre inntekter og utgifter
Investeringer
Sum bevilgninger drift, netto
Herav:
Netto renteutgifter og -inntekter
Avsetninger til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Korrigert sum bevilgninger drift,
netto

773

3 373

Rev. Årsprognose
Avvik
Forslag til
bud.
prognose budsjettjustering
2022
i kr

3 598

3 598

3 598

0

70

7 634
26 587
1 760
39 864
14 373

25 663 28 905
90 673 86 885
3 812
3 771
138 682 122 282
40 013 30 410

28 905
86 885
3 771
122 282
30 410

28 905
86 885
3 771
122 282
30 410

0
0
0
0
0

85
1 600
0
0
0

-10
46
91 027

-15 616
6 306
0
0
286 600 282 156

6 306
0
282 156

6 306
0
282 156

0
0
0

0
0
1 755

118
0
0
90 909

90
0
4 742
1 013
-8 590
-1 335
290 357 282 478

0
2 617
-10 853
290 392

0
2 617
-10 853
290 392

0
0
0
0

0
0
0
1 755
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Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Årets budsjett
Status Rev. bud. Regnskap Rest bud. i
framdrift
hiå.
år

Investering
Digitale investeringer
Kjøp av dekontaminatorer til sykeavdelingen
Kjøp av kombidamper til kjøkkenet
Kjøp av multiredskap for håndtering av adkomst bygg, plener og parkanlegg
Kjøp av tømmesentral for medisinsk oksygen i bygg
Kjøpe ut biler av leasingavtaler
Midt - Finnmark samarbeid
Nytt sykesignalanlegg sykeavdelingen
Rehabilitering av distribusjonsnett vann og avløp
Samlokalisering og optimalisere bruk av egne lokaler
Smarte bygg 2021
Universell utforming i eksisterende bygningsmasse tilrettelagt for barn med
nedsatt funksjonsevne
Øvrige investeringer
Sum

Ikke
vurdert
Ikke
vurdert
Ikke
vurdert
Ikke
vurdert
Ikke
vurdert
Ikke
vurdert
Ikke
vurdert
Ikke
vurdert
Ikke
vurdert
Ikke
vurdert
Ikke
vurdert
Ikke
vurdert
Iht. plan

900

0

900

200

0

200

200

0

200

300

0

300

140

0

140

800

0

800

1 000

0

1 000

300

0

300

7 000

0

7 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

2 500

0

2 500

1 215
16 555

0
0

1 215
16 555

Sentrale kapitler
Totaloversikt økonomi
Beløp i 1000

Budsjett Regnskap Avvik hiå.
hiå.
hiå.
Sum generelle driftsinntekter
Avskrivinger
Motpost avskrivninger
Netto finansutgifter
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
Til disposisjon
Sentrale kontroll og folkevalgte organer
Stab og fellestjenester
Kultur og Oppvekst
Andre områder
Helse og Omsorg
Komunalteknikk og Samfunnsutvikling
Andre inntekter og utgifter
Investeringer
Sum disponering
Merforbruk -/mindreforbruk +

Budsjett Årsprognose Prognose
2022
årsavvik

-86 155
0
0
4 467
0

-86 964
0
0
4 689
0

809
0
0
-223
0

-308 380
0
0
17 873
8 351

-308 380
0
0
17 873
8 351

0
0
0
0
0

-81 688
899
6 429
24 101
942
33 693
8 212
1 764
0
76 040

-82 274
773
7 634
26 587
1 760
39 864
14 373
-10
46
91 027

586
126
-1 205
-2 485
-818
-6 170
-6 161
1 774
-46
-14 986

-282 156
3 598
28 905
86 885
3 771
122 282
30 410
6 306
0
282 156

-282 156
3 598
28 905
86 885
3 771
122 282
30 410
6 306
0
282 156

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-5 648

8 753

-14 400

0

0

0

512

Tjenesteområdene i Porsanger kommune har et merforbruk mot budsjett i perioden. Avvik skyldes i
hovedsak merforbruk på lønn som følge av sykefravær og vakanser i tillegg til økt pensjonskostnad. Det
er økte kostnader på enkelte utgiftsposter hvor kjøp og overføring til andre private er kostnadsdrivere.
På inntektssiden skyldes avvik hovedsaklig at bruk av bundne fond er budsjettregulert inn i budsjettet på
prosjekter. Aktiviteter knyttet til det enkelte prosjekt og bokføring av bruk av fond vil utjevne avviket i
neste periode. Porsanger kommune mangler overføringer fra staten, sametinget og fylkeskommunen i
perioden, overføring og etterskuddsvise refusjoner forventes i løpet av neste periode.
Deler av avviket på tjenesteområdene vil kompenseres noe som følge av sykelønnsrefusjon som ikke
budsjetteres, men deler av avviket skyldes korttidsfravær som ikke kompenseres. Det er merforbruk på
enkelte poster på de ulike tjenesteområdene som kan føre til avvik mot årsbudsjett og disse ligger
hovedsaklig på kjøp av juridiske tjenester og konsulenter.
Det er flere usikkerhetsfaktorer som kan føre til avvik mot årsbudsjett i forhold til renteutvikling,
pensjonskostnad og årets lønnsoppgjør. Det er tatt noe høyde for økt lønns og prisvekst i budsjett 2022,
i tillegg til at Porsanger kommune har pensjonsfond til anvendelse ved økt premieinnbetaling. Det er
imidlertid usikkerhet rundt veksten i disse indikatorene ved årsslutt og kan være faktorer som fører til
avvik mot årsbudsjett. Det er usikkerhet rund endelig skatteinngang og inntektsutjevningen.
Kommunen er ikke rustet for uforutsette hendelser og det vil være viktig å ha budsjettlojalitet,
iverksette tiltak ved avvik og oppfølgning av vedtatte tiltak. Sektorene har fokus på å effektuere tiltak for
å unngå avvik mot årsbudsjett. Pr 1 kvartal foreligger det for stor usikkerhet rundt enkelte områder for å
gi et godt estimat i forhold til avvik mot årsbudsjett. Det henvises til kommentarer under den enkelte
sektor.
Porsanger kommune har i hht kommuneloven §14-2 vedtatt følgende finansielle måltall som
styringsindikatorer. Disse har til hensikt å øke kommunens økonomiske handlingsrom og skape
kommunal økonomisk bærekraft i generasjonsperspektiv.

Sentrale inntekter
Beløp i 1000

Rev. bud Regnskap Avvik i kr
hiå. 2022 hiå. 2022
hiå.
Frie disponible inntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum Frie disponible inntekter

-42 372
-36 117
-4 298
-3 367
-86 155

-49 412
-33 381
-4 170
0
-86 964

7 040
-2 736
-128
-3 367
809

Oppr. Rev. bud. Avvik i kr
bud.
2022
-155 056
-130 946
-17 198
-5 180
-308 380

-155 056
-130 946
-17 198
-5 180
-308 380

Ønsket
justering

0
0
0
0
0

Sentrale inntekter er økte i perioden som følge av økt rammetilskudd, det er kommet midler fra KMD
som skal omposteres til prosjekt plankontor. I tillegg er det kommet midler gjennom rammeoverføring
til vaksinasjon og kvalifiseringsprogram. Det er en liten økning i inntektsutjevningen i perioden men
dette er en usikker faktor gjennom året. I hht til siste KS prognose har Porsanger kommune et redusert
skatteanslag for 2022. En total økning i rammetilskudd på kr 5,3 million uten inntektsutjevningen og en
reduksjon i inntekts og formuesskatt på omlag 2,7 millioner. Det er i perioden ikke mottatt tilskudd fra
Sametinget.

Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000
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0
0
0
0
0

Rev. bud Regnskap Avvik i kr
hiå. 2022 hiå. 2022
hiå.
Finansinntekter/-utgifter
Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Sum Finansinntekter/-utgifter

-476
1 394
3 549
4 467

-435
958
4 166
4 689

-41
436
-617
-223

Oppr. Rev. bud. Avvik i kr
bud.
2022
-1 906
5 578
14 202
17 873

-1 906
5 578
14 202
17 873

Ønsket
justering

0
0
0
0

0
0
0
0

På området budsjetteres finanskostnader og inntekter som renter og avdrag. Avviket skyldes i hovedsak
høyere avdragsutgifter, hvor avviket kompenseres av lavere renteutgifter i perioden. Noe lavere
renteinntekter i perioden. Avdragsutsettelse er ikke iverksatt og vil utjevne avviket på området.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene
Beløp i 1000

Rev. bud Regnskap Avvik i kr
hiå. 2022 hiå. 2022
hiå.
Avsetninger og bruk av avsetninger
Overføring til investering
Avsetninger til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk i
driftsregnskapet
Netto avsetninger

Oppr. Rev. bud. Avvik i kr
bud.
2022

Ønsket
justering

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1 200
0
0
7 151

1 200
0
0
7 151

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

8 351

8 351

0

0

Merforbruk og uforutsette hendelser på det enkelte tjenesteområdet, endringer i skatt og
rammetilskudd samt endrede forutsetninger i forhold til pensjon og finanskostnader underveis i året vil
kunne påvirke vedtatt inndekkningsplan i budsjett 2022 - økonomiplan 2022-2025.
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Kommunens tjenesteområder
Sentrale kontroll og folkevalgte organer
Tjenesteområdebeskrivelse
Sentrale folkevalgte organer består av områdene sentrale folkevalgte organer, ordfører, kommunalt råd
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet, valgutgifter, i tillegg til revisjon
og kontrollorganer.
Områdene dekker over følgende folkevalgte organer i Porsanger kommune:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunestyre
Formannskap
Kontrollutvalg
Administrasjonsutvalg
Takstnemnd for eiendomsskattetaksering
Klagenemnd
Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap
Dispensasjonsutvalg
Utvalg for helse, oppvekst og kultur
Eldreråd
Ungdomsråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Utvikling og utfordringer
Politisk sektor har gjennomgått en del strukturelle endringer i starten av 2022. Fra og med 01.01.22 gikk
kommunen fra 3 sektorutvalg til 2, da utvalg for helse og omsorg ble slått sammen med utvalg for
oppvekst og kultur. Underutvalget NRFU ble lagt ned, og dispensasjonsutvalget ble opprettet. Videre
har kommunestyret opprettet et eget utvalg for samarbeid med aktører når det gjelder arealbruk i
kommunen (det såkalte “reinnæringsutvalget”). Kommunestyret har også opprettet et brukerutvalg for
institusjons- og hjemmetjeneste, hvor det, i tillegg til representanter fra kommuneadministrasjonen,
sitter 5 medlemmer som skal representere brukerinteresser innenfor dette tjenesteområdet.
I tillegg til omorganiseringen av de politiske organene, er det også gjort endringer i møtestrukturen i
kommunen. Organer på samme nivå har fra og med 2022 møter på samme dag. Dvs at de kommunale
rådene har samme møtedato, og de to sektorutvalgene likeså. En positiv effekt av dette er at man kan
samle flere organer til felles orienteringer fra administrasjonen; noe som allerede har vært gjort med
stort hell. Omstruktureringen har også ført til at det nå er 3 administrativt ansatte som er koblet fast på
politiske møter, noe som gjør organisasjonen mer robust som følge av at flere har nødvendig
kompetanse på dette området.
Når det gjelder politiske styringsdokumenter, ble det vedtatt nytt reglement for kommunestyret i
kommunestyremøte 10. februar. Reglementet vil danne grunnlaget for videre arbeid med politiske
reglement og styringsdokumenter videre i 2022.
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Ved utgangen av april er det er gjennomført over 30 møter i kommunale folkevalgte organer, og det har
vært 2 avlyste utvalgsmøter. Det er planlagt 7 møtesykluser i 2022 som kulminerer i
kommunestyrmøter. 3 av disse møtesyklusene er gjennomført i første kvartal. Det har vært
gjennomført 2 ekstraordinære formannskapsmøter som ikke var medregnet i opprinnelig møteplan. Råd
for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet har deltatt på befaring med kommunens
administrasjon i forbindelse med ny trafikksikkerhetsplan. Deltakende rådsmedlemmer får
møtegodtgjørelser for dette.
Eldrerådet er innvilget ekstra midler som skal brukes i samarbeid med lag og foreninger for å stimulere
til aktiviteter for eldre i kommunen i 2022. Det forventes at tiltaket effektueres gjennom aktiviteter og
bruk av midler i løpet av året.
Det er behov for budsjettregulering på rammen og gjelder flytting av budsjettert for egenandel til
prosjekt den kulturelle spaserstokk som ligger under sektor for kultur og oppvekst. Videre må det gjøres
flytting av budsjettpost hvor lisenskostnader tilhørende rammeområdet, men er budsjettert på et annet
område.
Det er signalisert fra ordfører at det er ønskelig at de kommunale rådene deltar på
befaringer/folkemøter i tillegg til ordinær møteaktivitet for å sikre at brukergruppene disse
representerer blir hørt i viktige saker. Dette vil medføre noe ekstra kostnader i sektoren når det gjelder
godtgjørelser.

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Sum Utgifter
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

463
463
109
322
11
442
-5
-5
899

432
432
108
233
22
362
-22
-22
773

Oppr.
bud.

30
30
1
88
-10
79
17
17
126

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)

1 851
1 851
435
1 287
45
1 767
-20
-20
3 598

1 851
1 851
435
1 287
45
1 767
-20
-20
3 598

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kommentar til status økonomi
Området har et mindreforbruk pr 1. kvartal, og det forventes ingen avvik mot årsbudsjett på området
for perioden. Møtegodtgjørelser og krav om tapt arbeidsfortjeneste utbetales etterskuddsvis etter
møter og når krav mottas, og kan variere i løpet av året. Det er noe usikkerhet ift hva totale utgifter ved
årsslutt blir på dette området, da det vil være avhengig av antall møter og krav som kommer inn i løpet
av året.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond
Beløp i 1000

Budsjettjustering

Type

2022

2023

2024

2025

2026

Pol: Flytting av kostnad knyttet til lisens på digital
60
politikerportal
Budsjettendringer

70

0

0

0

0
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Beløp i 1000

Budsjettjustering

Type

Sum

2022

2023

2024

2025

2026

70

0

0

0

0

Pol: Flytting av kostnad knyttet til lisens på digital politikerportal
Kostnad for lisens til Sikri integrasjon med digital politikerportal ("First Agenda"). Budsjettpost reguleres
fra ramme 1120 sentralledelse under Stab.

Detaljvisning drift (graf)

Status økonomiplantiltak
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Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Politisk vedtak
Eldrerådet innvilges ekstra midler i 2022
Sum

25
25

25
25

0
0

Sum tiltak

25

25

0

Eldrerådet har fått tildelt midler som skal brukes i samarbeid med lag og foreninger for å stimulere til
aktiviteter for eldre i kommunen i 2022. Tiltaket forventes effektuert i løpet av året.

Sentrale kontroll- og folkevalgte organer

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Sum Utgifter
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

463
463
109
322
11
442
-5
-5
899

432
432
108
233
22
362
-22
-22
773

30
30
1
88
-10
79
17
17
126

Oppr.
bud.

1 851
1 851
435
1 287
45
1 767
-20
-20
3 598

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
1 851
1 851
435
1 287
45
1 767
-20
-20
3 598

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stab og fellestjenester
Tjenesteområdebeskrivelse
Stabsavdelingen har strategiske og driftsrelaterte oppgaver innenfor flere ulike fagområder, er
rådgivnings- og støttefunksjon for hele organisasjonen og har en viktig rolle i kommunedirektørens
internkontroll. Avdelingen skal legge til rette, underbygge og støtte administrative og politiske
prosesser, herunder også beslutninger.
Stab og fellestjenester består av områdene sentralledelse, tverrsektorielle felleskostnader, offentlig
servicekontor og politisk sekretariat, bibliotek, økonomi, HR&lønn, IT-drift, samisk språkkonsulent, i
tillegg til samisk språk- og kultursenter. Staben omfatter området lærlinger og frikjøp tillitsvalgte. Samisk
språk- og kultursenter vil fra år 2022 organisatorisk ligge under Oppvekst og kultur. Stabsavdelingen har
22,5 årsverk, i tillegg til 4 årsverk hos samisk språk-og kultursenter.

Utvikling og utfordringer
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Stabsavdelingen har utfordringer med hensyn til sårbarhet, kapasitet og stor variasjon i oppgaver, som
er forsterket som følge av fravær og vakanser på flere områder i første kvartal. Dette har medført
forsinkelser i leveranser på enkelte områder, som får konsekvenser for støtte til sektorene. Avdelingen
har hatt fokus på nødvendig daglig drift og streng prioritering av oppgaver, mens utviklingsarbeid er
forsinket innen enkelte områder. Flere rekrutteringsprosesser pågår.
Tiltak for å redusere sårbarhet innen stab og fellestjenester er samarbeid med andre, kjøp av tjenester
på områder og videre digitalisering. Avdelingen vil i år kjøpe tjenester innen flere områder der det er
nødvendig, blant annet knyttet til innkjøp og innfordring. Innen samarbeidsprosjektet i Midt -Finnmark
med kommunene Nordkapp, Gamvik og Lebesby har staben vært involvert i arbeidsgrupper innen
områdene IT og lønn. Hovedfokus knyttet til digitalisering er rettet mot IT-sikkerhet, personvern og
deltagelse i digitaliseringsprosjekter i hele organisasjonen for å ivareta sikker og effektiv drift. Innen IT
gjennomføres det en modenhetsanalyse knyttet til informasjonssikkerhet.
Det jobbes med opplæring av organisasjonen i forhold til nytt budsjett- og rapporteringssystem.
Årsregnskap og årsmelding er levert til revisjon. Det har medgått tid og ressurser i Stab i forhold til
håndtering av eiendomsskatt i perioden. Det utredes løsninger for å ivareta tyngre innfordring av
kommunale krav.
Offentlig servicekontor har i første kvartal, i tillegg til daglig drift, hatt særlig fokus på etterslep på arkiv.
Nytt arkivrom i rådhusets kjeller er ferdigstilt, og begynt tatt i bruk. Offentlig servicekontor veileder og
bistår alle avdelinger i arkivarbeid og påbegynt rydding i gamle papirarkiv.
I tillegg til å rydde papirarkiv er det også begynt rydding i det digitale saks-/ arkivsystemet Elements, for
å klargjøre for en overgang til en skyløsning. Offentlig servicekontor bistår og veileder hver Elementsbruker som gjennomgår egne restanser, og gjør i tillegg en sluttkontroll av ferdigstilte saker før de
avsluttes og arkiveres. Vi har tatt i bruk en ny digital løsning; eDialog (SvarInn). Denne gir mulighet for
sikker digital kommunikasjon fra innbyggere til kommunen. Det er lagt ut god informasjon og link til
løsningen på kommunens hjemmeside.
Biblioteket holder åpent 4 dager i uken, 4 timer pr dag. I første kvartal har det vært 689 besøkende i
åpningstiden, og 1513 bøker og andre medier har blitt lånt ut, i tillegg til at biblioteket har vært brukt
som møteplass av både interne og eksterne brukere utenom åpningstid. Biblioteket har markert
Samefolkets dag den 6. februar og Kvenfolkets dag den 16. mars ved å ha bokutstillinger i anledning
dagene.
Samisk språksenter har gjennomført ulike arrangementer og aktiviteter ihht samisk aktivitetsplan, i
tillegg til oppstart av samisk kurs. I forbindelse med samefolkets dag hadde vi åpne aktiviteter hele uken
for barn, unge og voksne. SAM-1031 samiskkurs startet opp i januar med eksamen mai-juni 2022. Vi har
samisk fjernundervisning for elever i flere kommuner skoleåret 2021/2022, hvor hospitering er
gjennomført med skoler i henhold til avtaler.
I forbindelse med utviklingsprosjekter er vi i gang med aktiviteter og planlegger for resten av året.
Tospråklighetstilskudd - aktivitetsplan for 2023-2025 ble politisk behandlet i kommunestyret i mars, og
søknad vil bli sendt til Sametinget innen frist.

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000
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Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

5 549
0
5 549
2 804
136
392
0
3 333
-80
-1 620
-732
-20
-2 453
6 429

5 357
-44
5 314
3 320
117
660
0
4 097
-25
-1 752
0
0
-1 776
7 634

Oppr.
bud.

192
44
235
-516
19
-267
0
-764
-56
132
-732
-20
-677
-1 205

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)

20 136
0
20 136
10 607
1 681
1 569
0
13 858
-321
-4 136
-632
0
-5 089
28 905

20 584
0
20 584
11 221
1 681
3 121
0
16 024
-321
-4 136
-1 612
-1 634
-7 703
28 905

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kommentar til status økonomi
Oppsummering netto: Stab og fellestjenester har et merforbruk som skyldes noe lavere inntekter og
høyere kostnader i perioden. I starten av året er det normalt med høyere utgifter på enkelte områder,
som følge av innkjøp av utstyr og lisensavtaler som faktureres årlig i starten av året. Det er lavere
inntekter på området i perioden som skyldes manglende refusjon fra kommuner og overføring fra
Sametinget knyttet til utviklingsmidler hvor inntekter vil komme utover året.
Det er noen usikkerhetsmomenter som kan føre til avvik mot årsbudsjett som følge av vedtatte
rammenedtrekk og vakanser i Stab. Dette vil søkes inndekket på andre områder.
Lønn: Avviket skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønnsområdet knyttet til vakante stillinger i Stab. Det
er imidlertid brukt noe mer på overtid enn periodisert budsjett, og skyldes overtid i forbindelse med
årsavslutning, sykefravær og vakant stilling.
Utgifter: Avviket skyldes i hovedsak kostnader knyttet til lisenser programvare, datautstyr og enkelte
andre kostnader. Avviket reduseres som følge av mindreforbruk på andre områder. Ikke et reelt avvik i
perioden, dette som følge av at innkjøp av utstyr foretas tidlig på året og lisensavtaler som faktureres
årlig i starten av året.
Inntekter: Avviket skyldes refusjon fra kommuner i perioden og refusjon fra Sametinget til drift av
samiske språkprosjekter, dette er refusjoner som vil komme utover året.

Oppsummering tiltak
Usikkerhetsmomenter som kan føre til avvik mot årsbudsjett som følge av vedtatte rammenedtrekk og
vakanser i Stab vil søkes inndekket på andre områder. Det er imidlertid for tidlig å konkludere og
tiltakene følges opp.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond
Beløp i 1000

Budsjettjustering
Pol: Økt tilskudd fra Sametinget
tospråklighetstilskudd 2022

Type

2022

2023

2024

2025

2026

60
Budsjettendringer

155

0

0

0

0
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Beløp i 1000

Budsjettjustering

Type

2022

2023

2024

2025

2026

Pol: Flytting av kostnad knyttet til lisens på digital
60
politikerportal
Budsjettendringer
Sum

-70

0

0

0

0

85

0

0

0

0

Pol: Økt tilskudd fra Sametinget tospråklighetstilskudd 2022
I tilsagnsbrev fra Sametinget 02.03.22 sak 2022/264 tildeles Porsanger kommune i direktetilskudd.
Opprinnelig budsjett tok utgangspunkt i fjoråret tildeling, det er imidlertid tildelt total kr 4 232 000 i
2022 dermed justeres økningen i budsjettregulering. Midlene forutsetter økt aktivitet i forhold til samisk
språk, betjening og synliggjøring av samisk språk. Midler som ikke brukes må tilbakebetales.

Pol: Flytting av kostnad knyttet til lisens på digital politikerportal
Kostnad for lisens til Sikri integrasjon med digital politikerportal ("First Agenda"). Budsjettpost reguleres
fra ramme 1120 sentralledelse under Stab.

Detaljvisning drift (graf)
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Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Politisk vedtak
Vakanse folkebibliotek
Midlertidig rammenedtrekk
Innsparing EDB kostnader
Nedtrekk annonsekostnader
Andre områder Post 11500 Kurs sektorovergripende
Sum

-290
-250
-150
-100
-50
-840
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-290
-250
-150
-100
-50
-840

0
0
0
0
0
0

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Innsparingstiltak
Brebåndsprosjekt Brenna - Langskog
Sum
Nye tiltak
Økning nye lærlinger
Økning Rammeavtaler
Økning datasikkerhet
Sum
Sum tiltak

0
0

0
0

0
0

90
350
400
840

90
350
400
840

0
0
0
0

0

0

0

Innsparingstiltakene gjelder i hovedsak rammenedtrekk og vakanser på ulike områder innen stab og
fellestjenester. Av tiltak som er utfordrende å gjennomføre vil det søkes inndekning på andre områder.
Dette gjelder blant annet tiltak vakanse folkebibliotek og innsparing EDB kostnader. Det vil kreve streng
prioritering for å gjennomføre innsparingstiltakene, og ift bruken av de resterende midlene på en mest
hensiktsmessig måte.
I forhold til tiltak vakanse folkebibliotek er det vedtatt at stillingen holdes vakant i 5 mnd, men det er
gjennomført rekrutteringsprosess da stillingen er vanskelig å holde vakant som følge av
bemanningssituasjon i tjenesten og ihht lovkrav. Tiltaket følges imidlertid opp og inndekkes fra andre
områder.
Kostnader på IT-området forventes å være økende fremover på grunn av datasikkerhetsbehov og økt
digitalisering. IT-sikkerhet er et prioritert område og utgiftsbehov vil være avhengig eventuelle
nødvendige tiltak knyttet til det området. Utgifter knyttet til IT-sikkerhet vil derfor være et område som
må følges opp videre i 2022, og utgiftsbehov vil være avhengig eventuelle nødvendige tiltak innen ITsikkerhet og utgifter ifm digitalisering. Det er derfor risiko i forhold til vedtatt rammenedtrekk på IT på kr
150 000 for 2022, som kan føre til avvik mot årsbudsjett. Det vil søkes inndekket på andre områder.
Porsanger kommune har kontrakter med seks lærlinger, hvor to går ut høsten 2022. Tiltaket medfører at
det tas inn to nye lærlinger høsten 2022, og fortsetter med seks lærlinger.

Sentralledelse

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer

693
0
693
1 198
0
238

720
0
720
1 834
0
392
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-27
0
-27
-636
0
-154

Oppr.
bud.

2 542
0
2 542
4 792
1 136
952

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
2 542
0
2 542
4 792
1 136
952

0
0
0
0
0
0

Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Sum Inntekter
Netto resultat

0
1 436
0
-238
0
-238
1 891

0
2 226
-1
-392
0
-393
2 553

Oppr.
bud.

0
-790
1
154
0
155
-662

0
6 881
0
-952
0
-952
8 471

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
0
6 881
0
-952
0
-952
8 471

0
0
0
0
0
0
0

Samisk språk
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

1 101
0
1 101
331
1
17
0
350
-2
-1 230
-732
-13
-1 977
-527

901
-1
900
169
5
15
0
189
0
-1 107
0
0
-1 107
-18

200
1
201
162
-4
3
0
161
-2
-123
-732
-13
-870
-509

3 671
0
3 671
741
5
69
0
815
-10
-2 574
-509
0
-3 093
1 393

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
4 119
0
4 119
1 325
5
69
0
1 399
-10
-2 574
-1 489
-52
-4 125
1 393

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tverrsektorielle felleskostnader
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

13
13
765
135
77
977
0
-77
0
-7
-84
905

10
10
941
112
180
1 233
-1
-180
0
0
-181
1 062
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3
3
-176
23
-103
-256
1
103
0
-7
97
-156

52
52
3 030
540
308
3 878
0
-308
-123
0
-431
3 499

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
52
52
3 060
540
1 860
5 460
0
-308
-123
-1 582
-2 013
3 499

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sekretariat og informasjonstjenester
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Overføringer
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

856
0
856
92
10
101
-2
-10
-11
946

796
-45
752
145
23
169
0
-23
-24
897

Oppr.
bud.

59
45
104
-54
-14
-67
-1
14
13
49

3 142
0
3 142
367
38
405
-6
-38
-44
3 503

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
3 142
0
3 142
367
38
405
-6
-38
-44
3 503

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Plan- og økonomifunksjon
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Overføringer
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

1 211
0
1 211
230
12
242
-76
-12
-88
1 365

1 198
1
1 200
168
35
204
-23
-35
-58
1 345

13
-1
12
61
-23
38
-54
23
-30
20

4 454
0
4 454
919
48
967
-305
-48
-353
5 069

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
4 454
0
4 454
919
48
967
-305
-48
-353
5 069

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lønns- og personalfunksjon
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Overføringer
Sum Utgifter

1 675
0
1 675
189
38
228

1 732
0
1 732
63
14
77
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-57
0
-57
126
25
151

6 274
0
6 274
758
154
912

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
6 274
0
6 274
758
154
912

0
0
0
0
0
0

Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

-54
-54
1 848

-14
-14
1 795

-40
-40
54

Oppr.
bud.

-216
-216
6 970

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
-216
-216
6 970

0
0
0

Kultur og Oppvekst
Tjenesteområdebeskrivelse
Sektor for oppvekst og kultur har ca. 112 årsverk og består av 11 avdelinger/virksomheter som hver
styres av en leder med delegert ansvar på det faglige, personellmessig, administrativ og økonomisk drift.
Sektorleder, barnehagefagligrådgiver og kulturrådgiver utgjør oppvekstadministrasjon med til sammen 2
årsverk. Rådgiverne har delegert fagansvar for sine områder.
Porsanger kommune har 4 grunnskoler, hvorav Lakselv barneskole med Skolefritidsordning og Lakselv
ungdomsskole med voksenopplæringa ligger på selve tettstedet. På vestsiden av fjorden ligger Billefjord
sjøsamiske oppvekstsenter, med barnehage, skolefritidsordning og skole fra 1.-10. trinn. På østsiden
ligger Børselv oppvekstsenter med barnehage og skole fra 1.-10. trinn og barnehage. Porsanger
kulturskole, er lokalisert i samme bygg som Lakselv ungdomskole. Kulturskolen tilbyr opplæringstilbud
innen ulike visuelle fag til alle mål- og aldersgrupper, aktivitetene har særlig vekt på barn og unge.
Porsanger kommune har barnehagetilbud i kommunal og privat regi for alle barn fra 0-6 år i hele
kommunen. Til sammen har kommunen 4 kommunale barnehager og 3 private barnehager.
Porsanger kvenske språksenter eies av Porsanger kommune, og er finansiert gjennom midler fra Troms
og Finnmark fylkeskommune. Fra 1. januar ble Prosjektet Ungdom i Fokus og Samisk språk- og
kultursenter under sektor for oppvekst og kultur.

Utvikling og utfordringer
Fokus på tidlig innsats og kvalitetsutvikling!
Med oppvekstreformen har kommunene fått et større ansvar for det forebyggende arbeidet blant barn
og unge. Det tverrsektortelle samarbeidet må styrkes. Det innebærer et tett samarbeid på tvers av
tjenester, spesielt rundt tidlig innsats og forebygging. Kommunens tjenester jobber i år for en tydelig
ansvarsfordeling mellom de ulike tjenestene med blant annet; styrking av utdanning og kompetanse,
samarbeid på tvers av sektorer og lokal forankring og styring. Arbeidet med å strukturere og
systematisere samarbeidet pågår for fullt. Videre så skal oppvekst og kultur sammen med helse og
barnevernet tilpasse tjenestetilbudet sitt etter lokal forankring med barnas behov i sentrum. Da spesielt
søke å satse på lokal forebygging gjennom større søkelys på aktiviteter i språk, og kulturtiltak for barn og
unge. Her vil våre etablerte ressurssentre (Kulturskolen, Samisk språk- og kultursenter og Porsanger
kvenske språksenter) være sentrale aktører.
Faglig satsinger i barnehage og skole er etter en lang periode med pandemi gjenopptatt. Gjennom
regional satsing på kompetanseutvikling (RSK), skal Porsangerbarnehagen og skolene sammen med 4
andre kommuner i midt Finnmark satse på felles kollektiv kompetanseutvikling. Satsingen skal gi
barnehage- og skoleeiere, i samarbeid med universiteter og høyskoler (UH-sektor), ansvar for utvikling
av kompetanse. Kompetanseutviklingen skal styrke kompetansen i barnehager og skoler gjennom en
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aktiv samhandling med universitet og samisk høgskole (partnerskap). Tiltakene blir videre forankret i
lokale planer i hver kommune. Arbeidet med lokale planer for den enkelte barnehage eller skole er
gjenopptatt, og er estimert klart til å tas i bruk til nytt barnehage- og skoleår. De ansatte skal delta i å
vurdere behov, planlegge og gjennomføre tiltakene inngått i partnerskap med UH-sektor.
Ordningen for kompetanseutvikling inkluderer: Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
(ReKomp), Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole
(DeKomp) og Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det er søkt om eksterne
midler til disse satsingene. Porsanger kommune blir også vertskommune for RSK-midt Finnmark i løpet
av 2022. Det vil ansettes en koordinator som skal koordinere samarbeid og utviklingsarbeidet mellom
kommunene, Lønnsutgifter dekkes av eksterne midler.
Aktivitet og tjenestenivå på sektor skal tilpasses etter de økonomiske rammene!
Oppvekst og kultur har en viktig samfunnsrolle i hele kommunen, våre offentlige tjenestetilbud er med
på å skape gode lokalsamfunn sammen med frivillige aktører. Et helhetstilbud er avgjørende om
kommunen skal klare å tiltrekke seg personer som ønsker å bosette seg her. Oppvekst og kultur sliter
med å rekruttere og beholde ansatte med etterspurt kompetanse. Samtidig som sektor skal møte krav i
framtiden om bedre teknologi og nye oppgaver. Tjenestene må tilpasse seg og endre seg i forhold til
barnetall og i takt med endringer i befolkningen. Derfor hat vi et behov for å omstille drift etter aktivitet
og tjenestenivå. Omstilling er vanskelig men nødvendig, fordi all endring er en forbedring og derfor
ønskelig.
Omstilling og endring er og vil fortsatt være krevende for alle involverte. Det fordres involvering av alle
ansatte på alle nivåer. Sektor må søke etter løsninger for å sikre at personalressurser ved den enkelte
skole er fordelt hensiktsmessig. Det må søkes etter løsninger for riktig fordeling. En forsvarlig tilnærming
til omstilling er nødvendig i arbeidet med å tilnærme seg forskriftsfestet bemanningsnorm. Ledernes
viktigste oppgave blir i tiden som kommer å jobbe systematisk og strukturert om tiltak sammen med
sine ansatte. Alle i sektor må i tiden som kommer jobbe kontinuerlig med å motiveres for omstilling- og
endringsvilje ved sin virksomhet.

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer

18 796
-75
18 721
1 669
5 887
224
0
7 780
-941
-1 293
-1

21 077
-374
20 703
1 543
6 831
552
0
8 926
-1 043
-1 994
-5
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-2 281
299
-1 982
126
-944
-328
0
-1 146
103
701
4

Oppr.
bud.

68 258
-300
67 958
6 142
24 646
2 928
0
33 716
-3 764
-11 025
0

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
69 224
-300
68 924
8 073
24 646
2 928
0
35 647
-3 764
-13 259
-5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

-164
-2 399
24 101

0
-3 043
26 587

Oppr.
bud.

-164
643
-2 485

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)

0
-14 789
86 885

-658
-17 686
86 885

0
0
0

Kommentar til status økonomi
Lønn: Avvik skyldes i hovedsak lønnsposter på sektoren i tillegg til økt pensjonskostnad i perioden.
Avviket vil kompenseres noe for gjennom sykelønnsrefusjon.
Utgifter: Avviket skyldes hovedsaklig kjøp fra kommunalt foretak i egen kommune som utjevnes utover
året. Avvik på lisenser programvare skyldes kvartalsvis fakturering og utjevnes utover året. Avvik på kjøp
av lærebøker gir en kun effekt i 1. kvartal. Avvik på tilskudd til private barnehager med kr 1 million
skyldes endring i satser vedtatt i desember og løftes inn i budsjettregulering 1.
Inntekt: Avvik skyldes noe økte brukerbetaling i perioden, men hovedsaklig periodisering av refusjon fra
staten og andre kommuner, utjevnes utover året.

Oppsummering tiltak
Avvik på sektoren i 1. kvartal skyldes hovedsaklig lønnsposter da spesielt vikarutgifter i forhold til
sykefravær, også forskutterte utgifter i perioden påvirker resultater i denne perioden, vil utjevnes utover
budsjettåret. Risikoen på sektor for avvik mot årsbudsjett ligger hovedsaklig på lønn. Det er iverksatt
midlertidige og varige tiltak for å lukke avvik mot budsjett. De vedtatte nettrekkstiltakene følges opp på
det enkelte område. Arbeidet med tiltak i forhold til ressursbruk pågår fortsatt, om man har prosesser
igang med å stadfeste hvilket handlingsrom og muligheter man står foran. Endrede rammebetingelser er
årsak til behov for omstilling. Mindre overføringer fra staten gjør at sektor ikke kan drifte på samme nivå
som tidligere år.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond
Beløp i 1000

Budsjettjustering
Pol: Økt rammetilskudd reguleres til tilskudd
private barnehager
Sum

Type

2022

2023

2024

2025

2026

60
Budsjettendringer

1 600

0

0

0

0

1 600

0

0

0

0

Pol: Økt rammetilskudd reguleres til tilskudd private barnehager
Økt rammetilskudd i Ihht til KS prognose pr mars 2022 Justeres mot økt kostnad til private barnehager.
Kunnskapdepartementet har fastsatt endring i forskrift den 21.12.2021 om tildeling av tilskudd til
private barnehager. Endringen ble gjort som følge av Stortingets vedtak til statsbudsjett i 2022.
Porsanger kommune har med grunnlag i de nye satsene gjort ny beregning av tilskudd til private
barnehager beregnet nytt tilskudd for 2022 til kr 21 444 887,- Endringene er tidligere orientert om jmf
referat sak 2021/2345.
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Detaljvisning drift (graf)

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Vedtak forrige periode
170: R 1300 - Nedtrekk Undervisning grunnskole etterstatter tidligere tiltak (049)
Sum
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-1 740
-1 740

-1 740
-1 740

0
0

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Innsparingstiltak
Nedtrekk Undervisning
Sum
Politisk vedtak
Andre områder Post 11500 Kurs sektorovergripende
Sum
Sum tiltak

-2 663
-2 663

-2 663
-2 663

0
0

-70
-70

-70
-70

0
0

-4 473

-4 473

0

Tiltakene i økonomi og handlingsplan for sektor kan gjennomføres. Bakgrunnen for tiltakene er
kommunens synkende barnetall. Lave barnetall vil også utfordre sektoren i årene som kommer, og man
må sikre en forsvarlig struktur i barnehage og skole. Sektor kom ikke i mål med arbeidet i 2021, dette
økte omstillingsbehovet ytterligere. I tillegg til at tidligere vedtak ble reversert, derfor jobbes det med å
løse utfordringer knyttet til ressursbruk blant annet i skolene.

Undervisning, herunder administrasjon

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

13 268
-75
13 193
1 039
47
145
0
1 231
0
-605
-33
-638
13 786

14 808
-310
14 498
932
5
129
0
1 066
0
-619
0
-619
14 946

Oppr.
bud.

-1 541
235
-1 306
107
42
15
0
164
0
14
-33
-19
-1 160

48 426
-300
48 126
4 428
1 286
579
0
6 294
0
-9 035
0
-9 035
45 385

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
48 864
-300
48 564
5 553
1 286
579
0
7 419
0
-10 467
-131
-10 598
45 385

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Midt Finnmark PP-tjeneste
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Kjøp av produksjon

735

1 459
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-724

2 942

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
2 942

0

Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Sum Utgifter
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

735
0
0
735

1 459
0
0
1 459

Oppr.
bud.

-724
0
0
-724

2 942
0
0
2 942

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
2 942
0
0
2 942

0
0
0
0

Voksenopplæring
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Overføringer
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

424
0
424
42
6
48
-7
-422
-430
42

417
0
417
34
4
39
0
-803
-803
-348

7
0
7
8
2
10
-7
381
373
390

1 550
0
1 550
168
25
194
-30
-774
-804
939

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
1 550
0
1 550
168
25
194
-30
-774
-804
939

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Barnehagedrift, herunder administrasjon
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

3 128
0
3 128
159
4 963
10
0
5 131
-497
-45
0
-542
7 717

3 511
-58
3 453
190
5 361
39
0
5 589
-456
-39
0
-495
8 548

Spesielt tilrettelagte tilbud
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-383
58
-325
-31
-399
-29
0
-458
-40
-7
0
-47
-830

11 504
0
11 504
494
19 850
630
0
20 974
-1 988
-170
0
-2 158
30 320

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
11 504
0
11 504
636
19 850
630
0
21 116
-1 988
-312
0
-2 300
30 320

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Overføringer
Sum Utgifter
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

152
0
152
27
5
32
-37
-37
147

376
0
376
0
281
281
0
0
657

Oppr.
bud.

-224
0
-224
27
-276
-249
-37
-37
-510

557
0
557
109
1 459
1 569
-149
-149
1 976

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
557
0
557
109
1 459
1 569
-149
-149
1 976

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skolefritidsordninger
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Overføringer
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

812
0
812
49
4
54
-322
-4
-326
540

943
-6
937
46
8
55
-551
-8
-559
433

-131
6
-125
3
-4
-1
229
4
233
107

2 990
0
2 990
198
18
216
-1 288
-18
-1 306
1 900

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
2 990
0
2 990
198
18
216
-1 288
-18
-1 306
1 900

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kulturtiltak
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter

1 012
0
1 012
352
142
54
548
-114
-179
-1
-132

1 022
0
1 022
341
5
90
437
-36
-525
-5
0
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-10
0
-10
11
137
-36
111
-78
347
4
-132

3 231
0
3 231
745
568
216
1 529
-458
-878
0
0

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
3 759
0
3 759
1 409
568
216
2 193
-458
-1 538
-5
-527

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Sum Inntekter
Netto resultat

-426
1 134

-567
892

141
242

Oppr.
bud.

-1 336
3 423

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
-2 528
3 423

0
0

Andre områder
Tjenesteområdebeskrivelse
På andre området budsjetteres og rappoteres det på tilskudd til Porsanger menighetsråd.

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Overføringer
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Sum Inntekter
Netto resultat

942
942
0
0
942

1 760
1 760
0
0
1 760

-818
-818
0
0
-818

Oppr.
bud.

3 771
3 771
0
0
3 771

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
3 771
3 771
0
0
3 771

Kommentar til status økonomi
Tilskudd til Porsanger menighetsråd, utbetales kvartalsvis. Avviket skyldes kvartalsvis utbetaling av
tilskudd i tillegg til forskudd på tilskudd i 2022. Det forventes i perioden ingen avvik mot årsbudsjett.

Detaljvisning drift (graf)
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0
0
0
0
0

Kirkelige formål

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Overføringer
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Sum Inntekter
Netto resultat

942
942
0
0
942

1 760
1 760
0
0
1 760
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-818
-818
0
0
-818

Oppr.
bud.

3 771
3 771
0
0
3 771

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
3 771
3 771
0
0
3 771

0
0
0
0
0

Helse og Omsorg
Tjenesteområdebeskrivelse
Sektor for helse og omsorg skal i henhold til bestemmelser i blant annet helse- og omsorgstjenesteloven
og pasient- og brukerrettighetslovens ivareta lovpålagte oppgaver tillagt kommunene. I tillegg skal
sektoren ivareta relevante prosjekter samt oppgaver som følger av lokalpolitiske beslutninger gjeldende
helse og omsorg.
Sektorens øverste administrative leder er helse og omsorgssjef.
Sektoren har 129 årsverk fordelt på følgende tjenesteområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrasjon
Institusjonsomsorg
Trekløveren
Hjemmetjenesten
Rus- og psykiatritjenesten
Hjelpemiddeltekniker
Støttekontakter/ brukerstyrt personlig assistanse
Syn- og hørselskontakt
Kjøkkentjenesten
Legetjenesten
Jordmortjeneste
Helsestasjonen
Fysio- og ergoterapitjenesten
Barneverntjenesten
NAV Porsanger

I tillegg kjøper Porsanger kommune 10 institusjonsplasser fra Solbrått aldershjem i Børselv og
krisesentertjeneste fra Vest-Finnmark krisesenter.

Utvikling og utfordringer
Utdrag fra utfordringsnotat til budsjett 2022 og økonomiplanperiode 2022 - 2025:
Regnskapsmessig rettes bekymring mot den usikkerhet som råder i forhold til om kommunen faktisk og
reelt får dekket sine pandemiutgifter gjennom nasjonale tilskuddsordninger, bare for helse og omsorg
utgjør kostnaden kr. 1 500 000.- for 1. kvartal 2022. Kostnaden vil gradvis reduseres i takt med at
beredskapstiltak avvikles.
Overordnede utfordringer av generell karakter er også i år innen helse og omsorg å opprettholde en
bærekraftig helse- og omsorgstjeneste samt kommunenes utfordring med å håndtere de stadig flere
statlige oppgaver som overføres til kommunene.
Det synes å foreligge en økt forventning til at flere og flere tidligere klart definerte
spesialisthelsetjenesteoppgaver nå skal ivaretas av kommunehelsetjenesten, og det antas at dette er en
følgekonsekvens av Samhandlingsreformen. Dette vil eventuelt gå på bekostning av ressurser til
tradisjonelle oppgaver lagt til kommunehelsetjenesten, dersom økt oppgaveoverføring ikke finansieres.
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For å styrke bærekraften i fremtidige omsorgstjenester vil det fortsatt være en utfordring å forskyve
innslagspunkt for når den enkelte innbygger vil ha behov for bistand fra helse- og omsorgstjenester.
Utfordringen er svært sammensatt, og berører ikke bare helse- og omsorgsavdelingens tjenester. Det vil
eksempelvis være av avgjørende betydning at kommunen klarer å opprettholde en demografisk
utvikling som sikrer nødvendig omfang av innbyggere i arbeidsfør alder, at frivilligheten trekker inn på
arenaer som tidligere var forbeholdt kommunens tjenester jmf. nasjonal strategi for frivillig arbeid på
helse- og omsorgsfeltet, å dreie tjenester til mer forebygging og lavterskel og ikke minst at det i et
folkehelseperspektiv må settes fokus på at innbyggerne har hovedansvar for eget liv og sin helse. Noe av
dette vil ha fokus gjennom kommunens arbeid med å imøtekomme og implementere eldreformen Leve
hele livet i alle sektorer. Kommuneplanens samfunnsdel har en særlig rolle i dette arbeidet.
GRAF FOLKETALLSUTVIKLING ALLE ALDERSGRUPPER 2020 - 2040 - SSB

Utfordring med rekruttering av helsepersonell vil i årene som kommer sannsynligvis også forsterkes.
Dette på bakgrunn av den demografiske utvikling med en aldrende befolkning, ikke bare i Porsanger
men også på landsbasis. SSB anslår at det eksempelvis vil mangle 28 000 sykepleiere på landsbasis i 2035
mot 6000 i dag. I tillegg varsles det også økende mangel på helsefagarbeidere samt at utfordringen
rundt landets fastlegeordning er velkjent. Bekymring rettes mot det høye antall vakanser i fagstillinger,
rekrutterings-utfordringer synes å vedvare fremover. Behov for gjennomgang av mulige
rekrutteringstiltak lokalt i kommunen for å sikre fagbemanning og nødvendig kvalitet i tjenestene.
Det foreligger på nåværende tidspunkt ingen nye kjente krav og forpliktelser til helse- og
omsorgsavdelingen fra 2022 eller i økonomiperioden frem til 2025, når en ser bort fra
Barnevernreformen.
I Barnevernreformen ligger at det innen barne- og ungdomsvern er flere oppgaver under overføring fra
statlig til kommunal forvaltning. Her nevnes spesielt at kommunens kostnadsmessige andel for tiltak
øker kraftig fra 2022. Omfanget av dette vil komme til kunnskap i forbindelse med fremlegging av
statsbudsjett i oktober 2021, men anslagene som er kommet viser en betydelig kostnadsøkning som
antas å bli kompenseres gjennom økte rammeoverføringer. Endringen vil kreve rammeøkning.
Porsanger kommune har ikke imøtekommet krav om kommunepsykolog som ble lovpålagt tjeneste i
kommunene fra 1.1.20, og som ble meldt inn i kommunedirektørens utfordringsnotat for 2020 og 2021
med redegjørelse som står seg den dag i dag. Det er imidlertid et pågående administrativt arbeid med
planlegging for å få dette på plass i 2022.
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På legestasjonen foreligger bygningsmessige avvik på flere forhold fra år tilbake som ikke er løs, og det
er nå også bygningsmessige avvik påvist i flere tjenester. Det er lagt frem flere forslag til løsninger fra
administrasjonen og politiske bestillinger på utredning av løsninger gjennomført. Det foreligger nå et
kommunestyrevedtak om iverksettelse av et forprosjekt for å kartlegge mulighetsrom for et eventuelt
nytt helsehus, for å søke å imøtekomme de avvik som er påvist. Tentativt vil resultatet av dette
forprosjektet foreligge i 2022.
Avtalen om kjøp av institusjonsplasser fra Solbrått aldershjem utgår i 2024, og vil derfor bli satt opp
til politisk behandling i økonomiplanperioden.

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

28 758
-176
28 582
4 908
4 269
1 817
12
11 007
-3 010
-2 191
0
-695
-5 896
33 693

31 931
-553
31 378
6 086
4 771
1 922
62
12 841
-2 474
-1 863
0
-18
-4 355
39 864

-3 173
377
-2 795
-1 178
-502
-105
-50
-1 833
-537
-328
0
-677
-1 541
-6 170

Oppr.
bud.

108 212
-705
107 507
18 319
17 084
7 269
50
42 723
-11 991
-15 826
0
-130
-27 948
122 282

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
109 604
-705
108 899
19 640
17 084
7 272
50
44 047
-12 046
-15 837
0
-2 780
-30 664
122 282

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kommentar til status økonomi
Oppsummering netto: Sektoren har avvik i perioden hvor deler av avviket vil utjevnes utover året i
forhold til utgifts og inntektsposter. Det er imidlertid usikkerhetsfaktorer i sektoren i forhold til
lønnsposter og høyt sykefravær. Avvik på utgifter på enkelte tjenesteområder er en risikofaktor som kan
gi avvik på sektoren mot årsbudsjett.
Lønn: Sektoren har merforbruk på lønn i perioden innenfor flere rammer, avviket skyldes høyt
sykefravær, pensjonskostnader og vakanser, hvor det er mobilisert helsepersonell i tjenesten for å
benytte tilgjengelig personell på tvers av tjenester. Ledige helsepersonellressurser til arbeid i tjenestene,
for på generelt grunnlag å styrke og opprettholde forsvarlighet i periodene med høyt fravær. Avviket
reduseres noe som følge av sykelønnsrefusjon.
Utgift: Avviket skyldes lisenser programvare som faktureres halv eller helårlig og jevnes ut over året,
kjøp av vikartjenester og kjøp fra andre private, omsorgstiltak utenfor hjem og avtale med Solbrått,
deler av avviket på posten utjevnes utover året. Det er også påløpt kostnader ut over kvartal, som følge
av at det i beredskapsøyemed er etablert ekstra lager av medisinsk utstyr som følge av potensielle
leveringsutfordringer som følge av krigen i Ukraina og den ennå pågående pandemi globalt.
Inntekt: Avviket skyldes noe lavere brukerbetaling og lavere refusjon i perioden hvor det forventes
refusjon fra Helfo og vil utjevnes utover året. Det vil også etterskuddsvis komme tilskudd for
ressurskrevende helse og omsorgstjenester, anslått til kr. 3 600 000.- for året. Anslaget medfører
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usikkerhet, da kartlegging som utgjør grunnlag for årets tilskudd gjennomføres etterskuddsvist rundt
årsskiftet og endelig omfang av tilskudd besluttes etter revisjon i april året etter.
Noe av årsaken til høye lønnskostnader er at det har vært en opphopning av vakanser som ikke er lyst ut
fortløpende. Stillingene ble lyst ut i februar, der flere nå har vært ute på både 2. og 3. gangsutlysning.
Dette har medført ekstra kostnader til forskyvninger og overtid for å få dekket vakante vakter med
nødvendig personell og kompetanse. Dette vil også helt konkret medføre konsekvenser
fortjenestetilbudet under sommeravvikling 2022.
Pr. 1. kvartal er kr. 1 500 000.- knyttet til direkte pandemirelaterte kostnader og fordeler seg på flere
tjenester. Helse og omsorg har over påske opprettholdt TISK-beredskapen ihht nasjonale anbefalinger.
Kostnader til pandemirelaterte tiltak vil reduseres i takt med at tiltak avsluttes.
Helse og omsorgsavdelingen har i henhold til kommunens drøftinger med hovedtillitsvalgte, effektuert
særavtale for lønnskompensasjon covid-19 for perioden 20.12.21 - 30.4.22. Beslutningen er fattet av
helse og omsorgssjef med bakgrunn i behov for generell mobilisering av helsepersonell i tjenestene og
en praksis i å benytte tilgjengelig personell på tvers av tjenester. Formål også å aktivere ledige
helsepersonellressurser til arbeid i tjenestene, for på generelt grunnlag å styrke og opprettholde
forsvarlighet i periodene med høyt fravær både grunnet covid-19 men også under pågående utbrudd av
omgangssyke blant pasienter og ansatte på Porstun og sykeavd. Vil medføre etterskuddsvise kostnader
på flere rammer.
På utgiftssiden skaper store utgifter tilhørende settekommunesak i barnevernet støy i regnskapet, noe
som gjelder for inntektssiden også i og med at refusjonsberettigede utgifter refunderes og inntektsføres
etterskuddsvis.
Avslutningsvis kommenteres positivt at rammen for sosiale tjenester viser godt resultat.

Detaljvisning drift (graf)
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Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Vedtak forrige periode
081: R 1420 - Nedtrekk årsverk i ROP-tjenesten
115: R 1450 - Nedtrekk årsverk jordmor 0,5 kontortid/følgetjeneste
Sum

-259
-103
-362

0
0
0

-259
-103
-362

Nye tiltak
Økt inntekt refusjon omsorgstiltak utenfor hjem

-750

0

-750
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Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Sum
Politisk vedtak
Andre områder Post 11500 Kurs sektorovergripende
Sum
Sum tiltak

-750

0

-750

-30
-30

-30
-30

0
0

-1 142

-30

-1 112

Sektoren har fokus på å effektuere tiltak og en av tiltakene er ikke effektuert pga kapasitet til å ivareta
nedbemanningsprosess, det er imidlertid for tidlig å konkludere og tiltakene følges opp.

Administrasjon pleie- og omsorg

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

1 534
0
1 534
372
0
8
0
380
-14
-347
-662
-1 023
891

1 662
-93
1 569
169
0
36
0
205
-19
-36
0
-55
1 719

Oppr.
bud.

-128
93
-35
203
0
-28
0
175
5
-311
-662
-968
-829

4 347
0
4 347
168
0
27
0
195
0
-1 377
0
-1 377
3 165

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
5 739
0
5 739
1 489
0
30
0
1 519
-55
-1 388
-2 650
-4 093
3 165

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Institusjonsbasert omsorg
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Sum Utgifter
Brukerbetaling

6 193
-62
6 131
629
2 922
143
3 694
-1 546

7 304
-212
7 092
797
2 849
192
3 839
-968

Side 34 av 47

540

-1 110
149
-961
-168
73
-50
-144
-577

23 991
-250
23 741
2 518
11 694
572
14 783
-6 186

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
23 991
-250
23 741
2 518
11 694
572
14 783
-6 186

0
0
0
0
0
0
0
0

Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

-143
-1 689
8 137

-188
-1 157
9 774

Oppr.
bud.

45
-532
-1 637

-1 806
-7 992
30 532

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
-1 806
-7 992
30 532

0
0
0

Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

9 869
-19
9 850
582
101
0
683
-128
-128
0
-256
10 277

11 298
-316
10 982
695
159
0
855
-1
-166
0
-168
11 670

-1 429
297
-1 132
-113
-58
0
-172
-126
38
0
-89
-1 393

37 849
-75
37 774
2 329
405
0
2 734
-512
-4 114
0
-4 626
35 881

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
37 849
-75
37 774
2 329
405
0
2 734
-512
-4 114
0
-4 626
35 881

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Andre servicefunksjoner
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

1 377
0
1 377
742
1
23
766
-617
-23
-640
1 502

1 413
-4
1 409
623
0
98
721
-584
-98
-682
1 448

Helsetjenester
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000
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-36
4
-32
118
1
-75
45
-33
75
42
55

5 331
0
5 331
2 968
5
91
3 063
-2 470
-91
-2 560
5 834

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
5 331
0
5 331
2 968
5
91
3 063
-2 470
-91
-2 560
5 834

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

7 064
-95
6 969
1 890
145
159
2 194
-676
-1 331
0
0
-2 007
7 157

7 900
75
7 975
1 983
0
173
2 156
-901
-1 168
0
0
-2 069
8 062

Oppr.
bud.

-836
-170
-1 005
-94
145
-13
38
225
-163
0
0
62
-905

26 379
-380
25 999
7 563
581
637
8 781
-2 704
-6 146
0
0
-8 850
25 931

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
26 379
-380
25 999
7 563
581
637
8 781
-2 704
-6 146
0
0
-8 850
25 931

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Barne- og ungdomsvern
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Sum Utgifter
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

1 733
0
1 733
628
968
253
1 849
-102
-102
3 480

1 548
0
1 548
1 759
1 799
398
3 956
-129
-129
5 374

185
0
185
-1 131
-831
-145
-2 107
27
27
-1 895

6 633
0
6 633
2 514
3 874
1 013
7 401
-1 304
-1 304
12 729

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
6 633
0
6 633
2 514
3 874
1 013
7 401
-1 304
-1 304
12 729

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sosiale tjenester
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Finansinntekter

989
0
989
65
233
1 131
12
1 441
-30
-117
-32

807
-4
803
59
123
866
62
1 109
0
-78
-18
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182
4
186
6
110
265
-50
331
-30
-39
-14

3 682
0
3 682
260
930
4 525
50
5 766
-120
-988
-130

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
3 682
0
3 682
260
930
4 525
50
5 766
-120
-988
-130

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Sum Inntekter
Netto resultat

-179
2 250

-96
1 817

-84
434

Oppr.
bud.

-1 238
8 210

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
-1 238
8 210

0
0

Komunalteknikk og Samfunnsutvikling
Tjenesteområdebeskrivelse
Kommunalteknikk og samfunnsutvikling består av to virksomheter og en fagstab. Tjenesteområdet er en
leverandør av tjenester som befolkningen og de andre tjenesteområdene er avhengig av; det gjelder seg
veidrift, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, trafikksikkerhet, miljøtiltak, parkanlegg, brannforebygging,
brannslukking, feiertjenester, byggesak- og oppmålingstjenester, plan, næring, landbruk og drift av
kommunale bygg og renhold.
Sektoren har en fagstab med 8,5 Årsverk og 2 årsverk på prosjekt. Staben leverer tjenester til
innbyggerne innenfor disse områdene, plan og bygg, miljø, motorferdsel, oppmåling/fradeling av
eiendommer, landbruk og næring. Stillingene innenfor prosjekt jobber med planarbeid og etableringen
av forsvaret.
Virksomhet for kommunalteknikk har totalt 37,35 årsverk og er tjenesteleverandør til organisasjonen,
samt tjenester direkte til innbyggerne. Tjenester som leveres er, renhold, byggdrift, vintervedlikehold av
veier, vann/avløp og vedlikehold av grønt arealer.
Virksomheten for Brann og beredskap har 4,64 årsverk med heltids- og deltidsansatte. Virksomheten
leverer tjenester innenfor beredskapstjenester, forebyggende brannvern, akutt forurensing og sivilt
beredskap.

Utvikling og utfordringer
Sektoren har utfordringer med vakanser i sentrale stillinger som hemmer ønsket fremdrift. Selv med
mange vakanser i organisasjonen har man hatt fokus på daglig drift og man har måtte gjennomføre
prioriteringer som har gått noe utover vedtatte prosjekter. Selv om det har gått noe utover ønsket
utviklingsarbeid har man hatt fremdrift på disse områdene
I perioden har sektoren hatt høy fokus på planarbeidet, herunder er det gjennomført flere
medvirkningsmøter med aktørene som har hatt innsigelser til arealplanen. Disse møtene har det
politiske samarbeidutvalget ledet. Arealplanen vil fremmes til kommunestyrebehandling i mai måned.
Plan og byggesaksgruppen har deltatt i arbeidet sammen med kommunene Gamvik, Nordkapp og
Lebesby om et mulig samarbeid innenfor plan og bygg (Regionalt plankontor). Dette arbeidet vil bli
sluttført medio april/mai og beslutningsgrunnlaget vil da leveres videre.
Oppstart av arbeidet med trafikksikkerhetsplan 2023-2026 er iverksatt og dette arbeidet vil sluttføres
høsten 2022. Det har vært gjennomført møter og befaringer med politiskeutvalg og rådene i 1. kvartal.
Brøyting av kommunale veier har hatt høy sesong i 1. kvartal. Dette er første året kommunen har det i
egen regi og man har gjort seg mange gode erfaringer som vil bli evaluert og lagt frem for
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kommunestyret høsten 22. Sektoren vil bruke tiden etter sesongen til å gå igjennom utfordringene som
har vært og ta læring av disse.
Man er i gang med å se på muligheten for å redusere antall kvadratmeter bygg. I første omgang ser man
på mulighetene for å utnytte lokalene hvor politiet er lokalisert på rådhuset. Her har dialogen startet
med NAV som vil ha behov for en del av lokasjonen. Dernest vil arbeidet starte med å gjennomføre en
kartlegging av resterende areal, herunder hvem og hvordan disse kan nyttes på en mest mulig optimal
måte.
Skutersesongen 2022 har kommunen håndtert den nye forskriften. Herunder oppfølging og dialog med
frivillige og instanser som har påvirkning på løypenettet. Igjennom denne sesongen har kommunen
opplevd færre nedstengninger ved reinflytninger og at det har vært smidigere å åpne/stenge løypene.
Har vært med på å fasilitere arbeidet rundt nytt barnehagebygg og helsebygg. Dette arbeidet vil
videreføres i 2022.
Skadefellingslaget har hatt tre oppdrag som man har håndtert ved å omprioritere egne ressurser da
stillingen som normalt har denne type oppgave er vakant.
Vefik har gjennomført revisjon på byggesaksområdet som har vært noe tidkrevende og rapporten vil
foreligge mot sommeren.

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

9 681
0
9 681
6 761
3 216
1 376
654
12 006
-8 832
-1 830
-1 337
-1 477
-13 476
8 212

9 095
-218
8 878
8 804
5 053
2 573
118
16 548
-7 908
-3 145
0
0
-11 052
14 373

586
218
804
-2 043
-1 838
-1 197
536
-4 542
-925
1 315
-1 337
-1 477
-2 423
-6 161

Oppr.
bud.

33 631
0
33 631
25 378
12 867
4 799
1 013
44 057
-35 343
-6 751
-3 850
-1 335
-47 279
30 410

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
36 290
0
36 290
27 054
12 867
5 506
2 617
48 044
-35 343
-7 321
-5 350
-5 911
-53 925
30 410

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kommentar til status økonomi
Oppsummering: Sektoren har et avvik på i overkant av 6 millioner kroner pr 1. kvartal og disse er
kommentert under.
Lønn: Avviket skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønnsområdet knyttet til vakante stillinger og på
prosjekter. Det er imidlertid brukt noe mer på overtid enn periodisert budsjett, og skyldes overtid innen
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områdene brann og veivedlikehold. Innen for brann har det vært flere utrykninger i perioden en det er
periodisert. Innen for veivedlikehold vil dette budsjettreguleres da dette er lagt inn i budsjettet på en
annen post.
Utgift: Det er et avvik som skyldes at tvistesaken på overkant av 1,7 millioner er ført i regnskapet for
2022, denne kostnaden er tatt i 2021 og vil bli rettet opp til andre kvartal. Omlag 1,7 millioner i
merforbruk innen prosjekter og covid-19 midler til næringslivet er midler som er avsatt på bundne fond i
2021 som vil budsjettreguleres i andre kvartal.
Det er et merforbruk på juridiske tjenester i forbindelse med tvistesaken brøyting på kr 870.000.
Inntekt: Avviket skyldes refusjoner fra staten til prosjekter og hybelbygget. Dette er inntekter som vil
komme i løpet av året. Salgsinntektene innenfor plan og bygg er noe lavere en budsjettert pr. perioden.
Inntekter på utleie på hybelbygget er lavere en budsjettert, dette skyldes lavere belegg på bygget.
Avvikene skyldes at kostnader på:
Kr 1.750.000,- for brøytetvisten er feilført på regnskapet i 2022. Denne utgiften er tatt på regnskapet i
2021 og vil bli rettet opp i til neste kvartal.
Kr. 870.000,- Juridisketjenester og voldgiftsdommen er ikke budsjettert inn og vil søkes inndekt i
perioden.
Kr. 1.165.000 Moms er ikke budsjettert inn og viser økte kostnader. Momsen vil kompenseres.
Kr. 490.000 Covid-19 midler til næringslivet på er utbetalt og midlene fikk kommunen i desember 2021
og de er avsatt på fond. Disse midlene vil bli budsjettregulert inn til neste kvartal.
Kr 390.000 Kommunen har nyttet skadefellingslaget som har hatt en kostnad på,- som vil bli refundert
av staten.
Kr. 300.000 på prosjektet midt-finnmark plankontor er midler som er avsatt på fond og vil
budsjettreguleres inn til neste kvartal.
Kr. 936.000 i merforbruk på prosjekter er midler som vil bli budsjettregulert inn da de er avsatt på
bundne fond
Sektoren har mindre inntekter en budsjettert pr. 1. kvartal:
Innen plan og bygg og dette skyldes at man ikke er i sesong og det forventes mer inntekter mot 2. og 3.
kvartal.
Utleie av hybelbygg har reduserte inntekter da elevtallet er lavere en budsjettert. Ved at man ikke får
inn flere elever til høsten estimerer man kr. 700.000 i reduserte leieinntekter ift. budsjettet. Det er
sannsynlig at kommunen vil få refundert kr. 1.5 millioner fra staten til bygget som vil utgjøre kr. 400.000
lavere en budsjettert.

Oppsummering tiltak
Sektoren må finne inndekning på omlag 1,7 millioner med bakgrunn i de kjente kostnadene og
inntektene pr. 1. kvartal mot årsslutt.
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Som tiltak vil sektoren jobbe med å finne inndekning for merkostnadene for tvistesaken og vil komme
tilbake til dette ved senere rapportering på hvilke løsninger som er mulig å realisere innen for egne
rammer.
For de tapte leieinntektene på hybelbygget vil det i 2. kvartal ses på løsninger for å redusere disse.
Det vil bli gjennomført budsjettregulering til prosjektene fra budne fond og inn i budsjettet til 2. kvartal.

Detaljvisning drift (graf)

Status økonomiplantiltak
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Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Vedtak forrige periode
121: R 1600 - Inntektsøkning gebyr på plan, bygg og deling
Sum

-250
-250

-250
-250

0
0

Innsparingstiltak
Sommervedlikehold og grøntvedlikehold 2022
Nedtrekk Undervisning
Vakanse miljørådgiver 2022
Sum

-500
-200
-173
-873

-500
0
-173
-673

0
-200
0
-200

Politisk vedtak
Brannsjef 40% + effektivisering
Andre områder Post 11500 Kurs sektorovergripende
Andre områder Post 11500 Kurs sektorovergripende
Sum

-275
-50
-50
-375

-275
-50
-50
-375

0
0
0
0

-1 498

-1 298

-200

Sum tiltak

Sektoren har fokus på iverksettelse av vedtatte tiltak, det er noe usikker prognose i forhold til
gebyrinntekter da dette avhenger av antall søknader, det kan gis et bedre bilde etter sommeren grunnet
sesong. Andre tiltak vil realiseres i 2022 og det er iverksatt prosesser for varig effektivisering. Det er noe
risiko i forhold til effektuering av vedtatte tiltak i forhold til avvik mot årsbudsjett, det er imidlertid for
tidlig å konkludere.

Næringsformål

Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

0
377
0
377
0
-112
-177
-289
87

Miljøtiltak
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000
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0
491
0
491
0
0
0
0
491

0
-114
0
-114
0
-112
-177
-289
-403

Oppr.
bud.

0
800
0
800
0
-450
0
-450
350

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
0
1 507
0
1 507
0
-450
-707
-1 157
350

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Sum Utgifter
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

41
41
41
16
5
62
-59
-59
44

246
246
140
3
0
144
0
0
389

Oppr.
bud.

-205
-205
-99
13
5
-82
-59
-59
-345

165
165
164
63
21
248
-238
-238
176

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
165
165
164
63
21
248
-238
-238
176

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Forvaltning og oppmåling
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

2 523
0
2 523
747
382
70
401
1 600
-482
-714
-750
-1 053
-3 000
1 123

1 667
-65
1 603
796
309
149
0
1 254
-62
-1 100
0
0
-1 162
1 694

855
65
920
-49
74
-79
401
346
-420
386
-750
-1 053
-1 837
-571

6 990
0
6 990
1 312
1 530
281
0
3 123
-1 931
-2 288
-1 500
-346
-6 064
4 049

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
9 649
0
9 649
2 988
1 530
281
1 604
6 403
-1 931
-2 858
-3 000
-4 215
-12 003
4 049

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beredskapstjenester
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Finansinntekter

1 222
0
1 222
418
188
88
0
694
-524
-88
-40

1 263
-50
1 212
536
193
46
0
775
-519
-46
0
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-40
50
10
-118
-6
42
0
-81
-5
-42
-40

4 714
0
4 714
1 673
750
353
0
2 776
-2 095
-353
-159

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
4 714
0
4 714
1 673
750
353
0
2 776
-2 095
-353
-159

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Sum Inntekter
Netto resultat

-651
1 265

-564
1 423

Oppr.
bud.

-87
-158

-2 607
4 884

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
-2 607
4 884

0
0

Kommunalteknikk, felleskostnader
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

213
0
213
10
1
0
11
-81
-1
-82
141

295
-54
241
14
2
0
16
-21
-2
-23
234

-82
54
-28
-5
-1
0
-5
-60
1
-59
-92

781
0
781
38
4
0
42
-325
-4
-329
494

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
781
0
781
38
4
0
42
-325
-4
-329
494

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vann
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

814
0
814
498
1
12
0
512
-1 694
-215
-1 909
-583

740
0
740
554
0
0
0
554
-1 693
0
-1 693
-399

Kloakk og slam
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000
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74
0
74
-56
1
12
0
-42
-1
-215
-216
-184

3 030
0
3 030
1 992
5
50
0
2 047
-6 778
-860
-7 638
-2 560

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
3 030
0
3 030
1 992
5
50
0
2 047
-6 778
-860
-7 638
-2 560

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

489
0
489
281
0
12
253
547
-1 381
7
-1 374
-338

534
0
534
241
5
0
0
246
-1 306
0
-1 306
-526

Oppr.
bud.

-45
0
-45
41
-5
12
253
301
-75
7
-68
188

1 798
0
1 798
1 126
0
50
1 013
2 189
-5 527
30
-5 497
-1 510

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
1 798
0
1 798
1 126
0
50
1 013
2 189
-5 527
30
-5 497
-1 510

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Renovasjonstjeneste
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

39
0
39
85
2 603
0
0
2 688
-2 725
0
-2 725
3

56
0
56
27
2 752
0
0
2 778
-2 706
0
-2 706
128

-16
0
-16
59
-149
0
0
-90
-19
0
-19
-125

145
0
145
342
10 415
0
0
10 757
-10 902
0
-10 902
0

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
145
0
145
342
10 415
0
0
10 757
-10 902
0
-10 902
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Veier og gater
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Refusjoner
Sum Inntekter

531
531
1 403
4
308
0
1 714
-308
-308

609
609
2 908
1 753
1 174
118
5 954
-1 166
-1 166

Side 44 av 47

550

-77
-77
-1 506
-1 749
-867
-118
-4 240
858
858

2 015
2 015
5 613
15
1 231
0
6 859
-1 231
-1 231

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
2 015
2 015
5 613
15
1 231
0
6 859
-1 231
-1 231

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Netto resultat

1 938

5 397

Oppr.
bud.

-3 459

7 643

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
7 643

0

Administrasjon bygg og eiendommer
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Sum Lønn
Drift
Overføringer
Sum Utgifter
Refusjoner
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

719
719
72
5
77
-5
0
-5
791

643
643
77
19
95
-19
0
-19
720

76
76
-5
-13
-18
13
0
13
71

2 642
2 642
287
22
309
-22
0
-22
2 930

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
2 642
2 642
287
22
309
-22
0
-22
2 930

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skolebygg
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

1 469
0
1 469
1 053
0
217
0
1 270
-66
-254
-321
2 418

1 229
0
1 229
1 085
0
270
0
1 356
-78
-285
-363
2 222

Barnehagebygg
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Side 45 av 47

551

239
0
239
-32
0
-53
0
-85
11
31
42
196

5 384
0
5 384
4 215
0
868
0
5 083
-266
-1 018
-1 284
9 184

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
5 384
0
5 384
4 215
0
868
0
5 083
-266
-1 018
-1 284
9 184

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Overføringer
Sum Utgifter
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

218
0
218
141
23
163
-23
-23
359

206
0
206
121
35
155
-35
-35
326

Oppr.
bud.

12
0
12
20
-12
8
12
12
32

801
0
801
562
91
653
-91
-91
1 363

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
801
0
801
562
91
653
-91
-91
1 363

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Administrasjonsbygg
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

279
0
279
236
42
0
278
-179
-53
-233
323

291
0
292
265
41
0
306
-191
-41
-232
366

-13
0
-13
-29
1
0
-29
12
-12
0
-42

1 022
0
1 022
944
167
0
1 111
-718
-213
-931
1 202

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
1 022
0
1 022
944
167
0
1 111
-718
-213
-931
1 202

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Helse- og sosialbygg
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

728
0
728
1 495
0
171
0
1 666
-1 184
-279
-1 463
930

795
-19
776
1 487
0
290
0
1 777
-1 176
-395
-1 571
982

Side 46 av 47

552

-67
19
-49
8
0
-118
0
-111
-8
115
107
-52

2 670
0
2 670
5 981
0
686
0
6 667
-4 738
-1 118
-5 856
3 481

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
2 670
0
2 670
5 981
0
686
0
6 667
-4 738
-1 118
-5 856
3 481

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Andre bygg- og anlegg
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Sum Inntekter
Netto resultat

397
0
397
262
0
39
0
301
-508
-39
-475
-1 022
-324

521
-30
491
548
39
54
0
641
-155
-54
0
-209
923

Oppr.
bud.

-125
30
-95
-286
-39
-15
0
-340
-353
15
-475
-813
-1 247

1 473
0
1 473
1 050
0
156
0
1 206
-2 033
-156
-1 900
-4 089
-1 410

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå.
hiå. hiå. 2022

Oppr.
bud.

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
1 473
0
1 473
1 050
0
156
0
1 206
-2 033
-156
-1 900
-4 089
-1 410

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Parker og grøntanlegg
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Sum Inntekter
Netto resultat

0
0
19
22
5
0
46
-7
-5
-12
34

Andre inntekter og utgifter

Side 47 av 47

553

0
0
4
0
2
0
6
-1
-2
-3
3

0
0
15
22
3
0
40
-6
-3
-9
31

0
0
78
88
19
0
185
-30
-19
-49
136

Rev.bud. Avvik i kr
(prognose
vs.
budsjett)
0
0
78
88
19
0
185
-30
-19
-49
136

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
153
Arkivsaksnr:
2022/780-1
Saksbehandler: Siri Linn Berg

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

39/22
32/22

Formannskapet
Kommunestyret

05.05.2022
19.05.2022

Budsjettregulering 1 - Sektorovergripende 2022
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering i driftsbudsjettet:
R1 Sentrale kontroll og folkevalgte organer
R2 Stab og fellestjenester
R2 Stab og fellestjenester
R 7 Andre inntekter og utgifter
R 7 Andre inntekter og utgifter
R 3 Kultur og Oppvekst
Sum netto budsjettregulering

70 000
-70 000
155 000
-155 000
-1 600 000
1 600 000
0

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.05.2022
Behandling:
Formannskapet slutter seg enstemmig til kommunedirektørens innstilling.

Formannskapet vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering i driftsbudsjettet:
R1 Sentrale kontroll og folkevalgte organer
R2 Stab og fellestjenester
R2 Stab og fellestjenester
R 7 Andre inntekter og utgifter
R 7 Andre inntekter og utgifter
R 3 Kultur og Oppvekst
Sum netto budsjettregulering

554

70 000
-70 000
155 000
-155 000
-1 600 000
1 600 000
0

Sakens bakgrunn
Porsanger kommunes årsbudsjett 2022 – Økonomiplan 2022-2025 ble vedtatt i
kommunestyret 16.12.2021. Det er avdekket forhold som anbefales
budsjettregulert.
Vurdering
Det foreslås å regulere budsjett fra ramme Stab og fellestjenester til ramme
Sentrale kontroll og folkevalgte hvor kostnaden ligger, gjelder politikerportalen.
Som følge av Regjeringsvedtak har Kunnskapsdepartementet fastsatt endring
21.12.2021, i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. På grunnlag
av dette er det foretatt nye beregninger hvor det foreligger en økning i tilskudd til
private barnehager i 2022. Det foreslås dermed å regulere økt inntekt på ramme
Inntekter og utgifter til ramme Kultur og oppvekst. Porsanger kommune har i
tilsagnsbrev fra Sametinget fått tildelt økte tospråklighetsmidler som skal brukes til
å fremme samisk språk og kultur. Det foreslås å regulere inntekten til rammet Stab
og fellestjenester under samisk språk.
Økonomiske konsekvenser
Kommunedirektørens anbefaling til budsjettregulering vil så langt som mulig ta
politiske føringer og som et bærende element vil de lovpålagte oppgaver gis
prioritet. For nærmere beskrivelse av tiltak og forslag til endringer henvises det til
kvartalsmelding 1 – 2022.
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