
 

Porsanger kommune 

Porsáŋggu gielda - Porsangin komuuni 
 

Side 1 

      Vedtatt dato:           8.8.2017 

      Sist revidert dato:            4.8.2017 

 

Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 

 

PLANBESKRIVELSE 

 

PlanID:  2016003 

Saksnummer: 2015/1394 

 

 

  



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord vedtatt 8.8.2017 

Side 2 Mal versjon 6.3.2017 

Innhold 
 

1 Sammendrag ................................................................................................................................... 4 

2 Bakgrunn ......................................................................................................................................... 4 

2.1 Planens hensikt ........................................................................................................................ 4 

2.2 Bakgrunn for planen ................................................................................................................ 4 

2.3 Forslagsstiller, plankonsulent .................................................................................................. 5 

2.4 Eierforhold og rettighetshavere .............................................................................................. 5 

2.5 Tidligere relevante vedtak ....................................................................................................... 5 

2.6 Utbyggingsavtaler .................................................................................................................... 6 

2.7 Krav til konsekvensutredning .................................................................................................. 6 

3 Planprosessen .................................................................................................................................. 6 

3.1 Oppstartsmøte ........................................................................................................................ 6 

3.2 Varsel om oppstart .................................................................................................................. 6 

3.3 Medvirkningsprosess ............................................................................................................... 6 

3.4 Samråd med offentlige instanser ............................................................................................ 6 

4 Planstatus og rammebetingelser ..................................................................................................... 7 

4.1 Kommunedelplan for Lakselv .................................................................................................. 7 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner ................................................................................................... 7 

4.3 Temaplaner.............................................................................................................................. 8 

4.4 Statlige og regionale planretningslinjer/rammer/føringer ..................................................... 8 

5 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold ....................................................................... 9 

5.1 Beliggenhet og avgrensning .................................................................................................... 9 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk ........................................................................... 10 

5.3 Stedets karakter .................................................................................................................... 10 

5.4 Landskap ................................................................................................................................ 11 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø .................................................................................................. 11 

5.6 Naturverdier .......................................................................................................................... 11 

5.7 Rekreasjonsverdi og uteområder .......................................................................................... 11 

5.8 Trafikkforhold ........................................................................................................................ 11 

5.9 Barns interesser ..................................................................................................................... 12 

5.10 Sosial infrastruktur ................................................................................................................ 12 

5.11 Universell tilgjengelighet ....................................................................................................... 12 

5.12 Teknisk infrastruktur ............................................................................................................. 12 

5.13 Grunnforhold ......................................................................................................................... 13 

5.14 Støyforhold ............................................................................................................................ 13 

5.15 Luftforurensning .................................................................................................................... 13 

5.16 Risiko og sårbarhet ................................................................................................................ 14 

6 Beskrivelse av planforslaget .......................................................................................................... 15 

6.1 Plandokumenter .................................................................................................................... 15 

6.2 Planlagt arealbruk.................................................................................................................. 16 

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål ........................................................................ 16 

6.4 Gjennomgang av aktuelle hensynssoner ............................................................................... 17 

6.5 Beskrivelse av planlagt bebyggelse ....................................................................................... 17 

6.6 Vurdering av bomiljø/bokvalitet ........................................................................................... 19 

6.7 Parkering ............................................................................................................................... 19 



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord vedtatt 8.8.2017 

Side 3 Mal versjon 6.3.2017 

6.8 Teknisk infrastruktur og renovasjon ...................................................................................... 19 

6.9 Trafikkløsning ........................................................................................................................ 20 

6.10 Universell utforming .............................................................................................................. 20 

6.11 Utforming av utendørsareal .................................................................................................. 20 

6.12 Turvei ..................................................................................................................................... 21 

6.13 Tiltak med hensyn til sosial infrastruktur .............................................................................. 21 

6.14 Hensyn til naturmangfold ...................................................................................................... 21 

6.15 Avbøtende tiltak med hensyn til risiko og sårbarhet ............................................................ 21 

6.16 Rekkefølgebestemmelser ...................................................................................................... 22 

7 Virkninger av planforslaget ........................................................................................................... 23 

7.1 Overordnet planverk – kommunedelplan for Lakselv med omegn....................................... 23 

7.2 By- og stedsutvikling .............................................................................................................. 23 

7.3 Demografiske forhold ............................................................................................................ 23 

7.4 Landskap ................................................................................................................................ 24 

7.5 Byggeskikk og estetikk ........................................................................................................... 24 

7.6 Kulturminner og kulturmiljø og verneverdier ....................................................................... 24 

7.7 Naturmangfold ...................................................................................................................... 24 

7.8 Friluftsliv og rekreasjon ......................................................................................................... 24 

7.9 Trafikkforhold ........................................................................................................................ 24 

7.10 Barns interesser ..................................................................................................................... 25 

7.11 Sosial infrastruktur ................................................................................................................ 25 

7.12 Energibehov – energiforbruk................................................................................................. 26 

7.13 Risiko og sårbarhet ................................................................................................................ 26 

7.14 Folkehelse .............................................................................................................................. 27 

7.15 Samiske interesser ved endret bruk av utmark ..................................................................... 27 

7.16 Naturressurser ....................................................................................................................... 27 

7.17 Teknisk infrastruktur ............................................................................................................. 27 

7.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen ........................................................................... 27 

7.19 Konsekvenser for næringsinteresser ..................................................................................... 28 

7.20 Interessemotsetninger .......................................................................................................... 28 

7.21 Avveiing av virkninger ........................................................................................................... 28 

8 Konsekvensutredning .................................................................................................................... 28 

9 Innkomne innspill .......................................................................................................................... 29 

9.1 Oppsummering av de viktigste innspillene ved varsel om oppstart ..................................... 29 

9.2 Oppsummering og referat fra innspill ved høring og 1. gangs offentlig ettersyn ................. 29 

 

VEDLEGG: 

1: Referat fra oppstartsmøte 

2: Innspill ved varsel om oppstart 

3: ROS-analyse 

4: Referat fra folkemøte 6.6.2017 

5: Innspill ved høring og offentlig ettersyn 

  



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord vedtatt 8.8.2017 

Side 4 Mal versjon 6.3.2017 

1 Sammendrag 

Planen er en områderegulering med krav om detaljregulering for en del av området.  

Planen omfatter områder for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ferdig utbygd vil 

området omfatte om lag 90 boenheter/leiligheter. Planlagt utbygging medfører behov for å rive 

eksisterende kommunalt lager- og kontorbygg. 

Vestre del av planlagt boligområde langs Peder Sivertsens vei omfatter 5 tomter for 

seksmannsboliger. Seksmannsboligene bygges i to etasjer med tre leiligheter i hver etasje. Planlagt 

utbygging omfatter 10 toroms på 60 m2 og 20 treroms på 75 m2. Størrelser kan endres noe. Tomtene 

vil ha direkte avkjørsel fra Peder Sivertsens vei. Det kreves ikke detaljregulering for disse tomtene. 

Tiltakshaver ønsker å igangsette utbygging så snart som mulig.  

Østre del av planområdet er ikke endelig avklart og skal detaljreguleres før utbygging. Området 

tenkes utnyttet med lavblokkbebyggelse i tre etasjer med 4 bygg av om lag 15 boenheter per bygg. I 

alt vil området kunne omfatte om lag 60 boenheter. Blokkbebyggelsen vil få atkomst fra Laatasveien 

via kommunal vei til sentralvarmeanlegget. En andel av boenhetene i blokkbebyggelsen kan være 

aktuell som boliger for vanskeligstilte, noe som må avklares nærmere. Oppstart av utbygging er 

uavklart.  

Av hensyn til trafikksikkerhet skal Peder Sivertsens vei utbedres med blant annet gang- og sykkelvei 

som kobles til gang- og sykkelveien langs Laatasveien.  

2 Bakgrunn 

2.1 Planens hensikt 

Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende 
parkeringsplasser, uteoppholdsareal og lekeplass, samt utbedring av atkomstveier og annen teknisk 
infrastruktur. 

2.2 Bakgrunn for planen 

Det er en økende etterspørsel etter sentrumsnære leiligheter i Lakselv av ulik størrelse og kvaliteter. I 
Porsanger er det få flermannsboliger med 2-3 soverom. Tiltakshaver ønsker å utvikle et nytt 
sentrumsnært boligområde med relativ høy konsentrasjon som særlig imøtekommer de eldre i 
Porsanger boligbehov.  

Tiltakshaver Sentrumsboliger AS har inngått en avtale med hovedgrunneier Finnmarkseiendommen 
om å regulere området. Planutvalget har vedtatt at Sentrumsboliger kan tildeles kommunens 
eiendom i området. 

Etter avtale mellom Porsanger kommune og Sentrumsboliger AS utarbeides planforslaget som 
områderegulering i stedet for detaljregulering.  
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2.3 Forslagsstiller, plankonsulent 

Tiltakshaver er Sentrumsbolig AS, Lakselv. Porsanger kommune er formell forslagsstiller. 

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS, avdeling Kirkenes og Porsanger kommune. 

2.4 Eierforhold og rettighetshavere 

Planområdet eies delvis av Finnmarkseiendommen og delvis av Porsanger kommune. 

Planen berører følgende eiendommer: 

Tabell 1 Eiendommer som omfattes av planen 

Gnr Bnr/Fnr Eier / fester Del av eiendom 

16 1 Finnmarkseiendommen Ubebygd del av større grunneiendom 

16 170 Porsanger kommune Hele eiendommen inkludert, kontor- og lagerbygg 

16 88 Porsanger kommune Del av større eiendom (veiareal, sentrum) 

 

Øvrige rettigheter i området: 

For utenom allemannsretten i utmarksområdene har ingen øvrige rettigheter i området av særskilt 

interesse.  

2.5 Tidligere relevante vedtak  

Sentrumsboliger AS søkte den 20.7.2015 om tomt til omsorgsboliger og sentrumsnære leiligheter 

som vist på kartutsnitt under. Det ble i søknaden forespeilet mellom 20 og 40 leiligheter.  

 
Figur 1 Omsøkt tomt iht. søknad datert 20.7.2015 

Planutvalget behandlet søknaden i møtet den 5.11.2015 hvor det ble fattet følgende vedtak: 

«Planutvalget i Porsanger kommune godkjenner søknad datert 26.08.15 fra Sentrumsbolig AS om 

utarbeidelse av reguleringsplan for omsøkt område. 

Tillatelsen blir gitt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 som omhandler oppstart av 

reguleringsplanarbeid. 

Den kommunale tomten som ligger mellom gnr 16 bnr 170 og gnr 16 bnr 227 tildeles Sentrumsbolig 

AS under forutsetning av området reguleres. 

Reguleringsplan skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens plandel med tilhørende forskrift 

og veileder. Forslagstiller må selv kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i hht pbl.» 
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2.6 Utbyggingsavtaler 

Det foreligger ingen forslag til utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger per i dag. 

Tiltakshaver og kommunen er enige om at det bør utarbeides en utbyggingsavtale jf. plan- og 

bygningslovens kapittel 17. Utbyggingsavtalen bør omfatte  

- Kostnadsfordeling ved utbygging av offentlig infrastruktur og forskuttering av kommunale 

tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planen 

- Nærmere krav til bygningenes utforming dersom dette er hensiktsmessig  

- Kommunal fortrinnsrett på kjøpe boliger 

- Fjerning og gjenoppbygging av eksisterende kontor- og lagerbygg på gnr. 16 bnr. 160 og 

tilrettelegging av eiendommen for utbygging 

2.7 Krav til konsekvensutredning 

Porsanger kommune har vurdert at planen ikke medfører krav til konsekvensutredning jf. plan- og 

bygningslovens § 4-2. Krav til konsekvensutredning er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning 

for planer etter plan- og bygningsloven.  

3 Planprosessen 

3.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte med Porsanger kommune ble avholdt 12.3.2016. Kort referat fra oppstartsmøtet er 

vedlagt (se vedlegg 1). 

3.2 Varsel om oppstart 

Oppstart av planarbeidet ble varslet i Finnmark Dagblad den 19.2.2016. Berørte parter og instanser 

ble varslet i eget brev. Frist for innspill var 20.3.2016.  

Planen ble varslet igangsatt som detaljregulering.  

3.3 Medvirkningsprosess 

For å sikre mulighet for medvirkning ble naboer og mest berørte parter invitert til et åpent møte i 

forbindelse med høring/offentlig ettersyn. Referat fra møtet er vedlagt (vedlegg 4). 

3.4 Samråd med offentlige instanser 

Tiltakshaver har hatt dialog med Avinor vedr. sikkerhet rundt Lakselv lufthavn. Porsanger kommune 

har hatt dialog med Statens vegvesen vedrørende veiløsninger og trafikksikkerhet. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Kommunedelplan for Lakselv 

I gjeldende kommunedelplan for Lakselv med omegn fra 1992, ligger sørlig del av planområdet 

innenfor en sone betegnet som Sentrumsområde, der bygging er tillatt etter bebyggelsesplan 

(detaljregulering). Hvilke formål som inngår i sentrumsformål er ikke spesifisert. Nordlig del mot 

Forsvarets arealer (merket grønt) er avsatt til friområde i tettbebygde områder. 

 
Figur 2 Utsnitt fra kommunedelplan for Lakselv med omegn 1990-2000 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Følgende reguleringsplaner gjelder for området: 

 Reguleringsplan for Opstadveien Nord fra 2002 

 Reguleringsplan for Sentrum fra 1989 

 Sentrum fra 1974 

En liten del mot nord er uregulert. 
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Figur 3 Utsnitt som viser gjeldende reguleringsformål i området 

Vestre del av området er regulert til jord- og skogbruksområde i Reguleringsplan for Opstadveien 

Nord fra 2002. 

Området som grenser til Laatasveien er regulert til industri i reguleringsplan for Sentrum fra 1989 

Deler av området er regulert til ny riksvei Sentrum fra 1974. Dette formålet er ikke aktuelt og er ikke 

fulgt opp i nyere planer.  

4.3 Temaplaner 

Pågående arbeid med boligsosial handlingsplan er relevant med hensyn til å etablere boliger for 

vanskeligstilte i området. Det er gjennomført dialog mellom tiltakshaver og kommunen vedrørende 

boligsosiale tiltak. Tema vurderes nærmere ved detaljregulering av østre del.  

4.4 Statlige og regionale planretningslinjer/rammer/føringer 

Følgende overordnete føringer vurderes særlig relevant: 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (Lakselvvassdraget)  
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5 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet og avgrensning 

Området ligger nord for Lakselv sentrum. 

 
Figur 4 Oversiktskart, planområdets beliggenhet i Lakselv 

Planområdet avgrenses av Forsvarets område mot nord. Mot øst avgrenses planen mot 

fjernvarmeanlegget. Peder Sivertsens vei, Laatasveien, og eiendom med Porsanger arbeidssamvirke 

avgrenser planen i sørlig retning. Mot vest avgrenses planen av friluftsområde. 

 
Figur 5 Planområdets avgrensing 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Vestre og nordre del av planområdet består av tynt skogbevokst naturmark. Deler av planområdet 

mot sørvest er bebygd og omfatter eksisterende kontor- og lagerbygg tilhørende Porsanger 

kommune.  

Vestre del av området grenser til etablert boligområde mot sør. I øst grenser området mor 

sentrumsbebyggelse. Området nord for planområdet omfatter militær del av Lakselv lufthavn. 

Områdene mot nordvest omfatter natur- og friluftsområder med tilknytning til Lakeelvas utløp og 

Porsangerfjorden.   

5.3 Stedets karakter 

Nærliggende bebyggelse i vestre del av område består av rekkehus og eneboliger. Østre del av 

området består av forretnings og næringsbebyggelse i ulik størrelse.  

Boligbebyggelsen sør for Peder Sivertsens vei har ikke en stram struktur tilpasset veinettet, men er 

plassert med hensyn til terrenget på tomta. Forretnings og næringsbebyggelsen langs Laatasveien er 

strukturert med parallelle fasadelinjer i tråd med øvrig bebyggelse i Lakselv sentrum. Bebyggelsen 

har før øvrig ingen enhetlig utforming, volum eller arkitektonisk utrykk.  

 
Figur 6 Eksisterende bebyggelses struktur 

Ny bebyggelse langs Peder Sivertsens vei bør struktureres med fasader parallelt med Peder 

Sivertsens vei. Ny bebyggelse i østre del av området bør struktureres med fasader parallelt med 

eksisterende sentrumsbebyggelse.  

For å skape en visuell rolig og ryddig utforming bør den planlagte bebyggelsen gis et enhetlig 

arkitektonisk utrykk. For å unngå monoton utforming bør østre og vestre del av området ha ulik 

utnyttelsesgrad. Østre del av området bør gis en høyere utnyttelse med blokkbebyggelse i tre etasjer.  
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5.4 Landskap 

Planområdet er relativt flatt med delvis åpen/glissen vegetasjon av bjørk. Området ligger i utkanten 

av eksisterende bebyggelse i Lakselv sentrum med stort åpent friluftsområde mot nord.  

Området vurderes å ha lokalt gode solforhold.  

Området er nokså vindutsatt. I sommerhalvåret er dominerende vindretning fra nord. Om vinteren er 

den dominerende vindretning fra sør. Utendørs oppholdsarealer bør ha lokal vindskjerming mot 

nordavind. Utendørs områder som benyttes om vinteren bør også kunne skjermes for vind fra sør. 

Området med nærliggende bebyggelse vurderes ikke å ha særegen estetisk eller kulturell verdi som 

bør tas hensyn til.  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller andre kulturverdier i området. 

5.6 Naturverdier 

Med bakgrunn i Miljødirektoratets naturbase og artsbankens karttjeneste finnes ingen registreringer 

av viktige naturtyper eller rødlistearter innenfor planområdet.  

5.7 Rekreasjonsverdi og uteområder 

Området har verdi som utfartsområde til nærturområder nord for planlagt boligområde. Det går en 

tursti gjennom området langs gjerdet mot Forsvarets område mot nord. Turstien forbinder tur- og 

grøntområder øst for Lakselv sentrum med tur- og grøntområder vest for Lakselv og sluttfører 

turtraseen rundt Lakselv Lufthavn. Runden rundt Lakselv lufthavn er en populær tur- og 

treningsrunde. 

Ifølge enkelte naboer er det tidligere tråkket skiløype gjennom området. Dette er ikke bekreftet av 

styret i Saarela vel som tråkker skispor lenger nord for området.  

5.8 Trafikkforhold 

Området tilknyttes kommunale veier Peder Siverstens vei og Laatasveien. Peder Sivertsens vei er 

atkomstvei til boligområde, mens Laatasveien fungerer som samlevei for sentrumsfunksjoner og 

boliger i området. Gangveien mellom sentrum og Saarela knyttes til Peder Sivertsens vei. Veien er 

viktig for fotgjengere og syklister.  

Trafikkmengden i området er relativ lav. Peder Sivertsens vei og Laatasveien har relativt god 

kapasitet og fremkommelighet. Helsetunveien er dog noe belastet og man bør unngå ytterligere 

belastning så langt som mulig.  

Kryssene Laatasveien x Peder Sivertsens vei og Peder Sivertsens vei x Helsetunveien er utglidende og 

bør strammes opp for å redusere farten i krysset.  
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5.9 Barns interesser 

Barn og unges interesser med hensyn til planen er først og fremst knyttet til bokvalitet og 

oppvekstmiljø, aktivitetsområder i nærmiljøet, forurenset grunn, trafikksikkerhet og trygg skolevei.  

Området vurderes generelt som egnet for boliger med hensyn til oppvekstområde. Området 

vurderes å ha god tilgang til friområder egnet for lek i nærområdet.  

Det er ikke kartlagt områder lekeområder eller andre områder med særlig verdi som vil gå tapt ved 

planlagt utbygging. I hvilken grad barn i nærområdet benytter områdene er ukjent.  

Fare for forurenset grunn, trafikksikkerhet og trygg skolevei må vurderes i ROS-analysen.  

5.10 Sosial infrastruktur 

Området sokner til Lakselv barneskole og Lakselv ungdomsskole. Kapasiteten på begge skolene er 

god med hensyn til dagens elevtall og gjeldende elevprognoser i forhold til antall elever skolene er 

dimensjonert for. Barneskolen har dog utfordringer knyttet til utformingen av skolen med hensyn til 

romfordeling og økt behov for fleksibilitet.  

Barnehagedekning 

Barnehagedekningen i Lakselv er per i dag tilfredsstillende. Det finnes også en viss utvidelsesmulighet 

i eksisterende bygg. Ev. behov for utvidelser av barnehagedekning vurderes i kommuneplan. 

Dagligvarehandel og avstand til sentrum  

Området ligger svært sentralt med hensyn til dagligvarehandel og øvrige sentrumsfunksjoner.  

5.11 Universell tilgjengelighet 

Planlagt bebyggelse omfatter privat boligbebyggelse og universell utforming internt i område 

vurderes ikke her. Nærliggende offentlige trafikkareal er i liten grad universelt utformet.   

5.12 Teknisk infrastruktur 

Vannforsyning 

Kommunal vannforsyning er utbygd i området. Nettet har tilstrekkelig kapasitet.  

Avløpsnett 

Avløpsnettet i vestre del av området har ikke kapasitet til ytterligere tilknytninger. Det er behov for å 

etablere nytt anlegg for disse. Østre del kan tilknyttes eksisterende hovedledning langs Laatasveien.  

Strømforsyning og mulighet for alternativ energi, fjernvarme etc. 

Kraftlaget har angitt behov for ny nettstasjon for lavspent strømforsyning. Hovednettet har 

tilstrekkelig kapasitet.  
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Kommunens fjernvarmeanlegg ligger like ved, men er i ustand. Gjenåpning av fjernvarmeanlegget er 

ikke vurdert. Mulighet for å benytte jordvarme til oppvarming er ikke vurdert. 

5.13 Grunnforhold 

Geotekniske forhold  

Grunnen består av løsmasser av ukjent tykkelse. Ifølge NGUs løsmassedatabase består 

overflatemasser av elveavsetninger. Området er under marin grense for potensiell kvikkleire. Deler 

av området består av fyllmasser.  

Det er ikke gjennomført geotekniske vurderinger av grunnforholdene. Vestre del av området er flatt. 

I øst er det en 2 meter lav skråning/skrent mot nordenden av planområdet. Grunnforholdene antas å 

være egnet for bebyggelse.  

Kabler og installasjoner i grunn 

Det ligger nedgravde strømkabler og vann- og avløpsledninger langs Peder Sivertsens vei og 

Laatasveien. Kommunen kjenner for øvrig ikke til ledninger og installasjoner i grunn innenfor 

planområdet.  

5.14 Støyforhold 

Trafikkstøy vurderes ikke vesentlig på grunn av lav trafikkmengde.  

Området ligger utenfor støysonen rundt Lakselv lufthavn. Forsvaret har varslet at fremtidig utskifting 

til jagerfly av typen F-35 vil kunne medføre økt støy i området.  

5.15 Luftforurensning 

Området ligger like øst for det nedlagte forbrenningsanlegget for fjernvarme. Hvorvidt anlegget vil 

tas i bruk er usikkert. Ev. fremtidig utslipp kan medføre luktproblematikk. Felles luftinnsug til bygg 

bør vurderes lagt vekk fra forbrenningsanlegget.  

For øvrig vurderes luftforurensning som uaktuelt.  
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5.16 Risiko og sårbarhet  

I tillegg til ROS-analysen som er vist i vedlegg 3 er det gjennomført en kontroll iht. kommunens 

sjekkliste. Se for øvrig ROS-analysen i vedlegg 3. 

Tabell 2 Risiko og sårbarhet 

Tema Kan være 

aktuelt 

Ikke 

aktuelt 

Grunnlag/vurdering  

Snøskred  X Flatt område, kartbase NVE 

Steinsprang/-skred  X Flatt område, kartbase NVE 

Jordskred  X Flatt område, kartbase NVE 

Ustabil grunn X  Det er ikke gjennomført geoteknisk vurdering.   

Radon X  Området inngår i aksomhetsområde for radon med 

høy aksomhetsgrad iht. NGU sin kartbase.  

Flom  X Området ligger ikke i nærheten av vassdrag. 

Overvann X  Overvann løses ved infiltrasjon til grunn og åpent 

grøftesystem. Overvann vurderes nærmere ved 

prosjektering.  

Storm/uvær  X Området vurderes ikke som særlig utsatt. 

Grunnforurensning X  Massene som er benyttet som fyllmassene er 

antatt rene. Kommunal eiendom er blant annet 

benyttet som verksted. Det kan derfor ha vært 

lokale utslipp i dette område.  

Luftforurensning X  Svevestøv fra biltrafikk vurderes som uaktuelt. 

Luktproblematikk knyttet til mulig gjenåpning av 

forbrenningsanlegg for fjernvarme vurderes.   

Trafikkulykker X  Tema vurderes aktuelt. Trygg skolevei, utforming 

og plassering av avkjørsler, belysning og separering 

av harde og myke trafikanter vurderes. 

Brann  X Området ligger nær brannstasjon. Slukkevann og 

plassering av hydranter vurderes ved prosjektering 

av vannforsyning. Atkomstmulighet for brannbil til 

blokkbebyggelsen vurderes ifm. detaljregulering.  

Stormflo/ 

havnivåstigning 

 X Området ligger høyt over havet. 

Annet X  Se ROS-analysen vedlegg 3 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Plandokumenter 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 

1. Plankart m/tegnforklaring  

2. Planbestemmelser 

3. Planbeskrivelse m/vedlegg (dette dokument) 

Utsnitt av plankart 

 
Figur 7 Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 
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6.2 Planlagt arealbruk 

Planen omfatter områder for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Boligbebyggelsen 

omfatter et området for seksmannsboliger og et for lavblokker. Ferdig utbygd vil området omfatte 

om lag 90 boenheter/leiligheter.  

Følgende reguleringsformål inngår i planen: 

- Bebyggelse- og anlegg 

o Konsentrert småhusbebyggelse 

o Blokkhusbebyggelse 

o Lekeplass 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

o Kjørevei  

o Gang- og sykkelvei 

o Annen veggrunn – tekniske anlegg 

o Energinett 

o Avløpsnett 

- Grønnstruktur 

o Turvei 

Følgende hensynssoner inngår i planen: 

- Frisiktsone 

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Bebyggelse og anlegg 

Konsentrert småhusbebyggelse – BKS 

Konsentrert småhusbebyggelse BKS omfatter fem nye boligtomter for seksmannsboliger.  

Blokkhusbebyggelse – BBB 

Regulert blokkhusbebyggelse BBB omfatter areal for lavblokker. Området skal detaljreguleres.  

Lekeplass – BLK 

Regulert lekeplass omfatter ny felles nærlekeplass for eiendommer innenfor planområdet. 

Lekeplassen skal inngå i detaljregulering.  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjørevei – SKV1 – SKV3 

Regulert kjørevei SKV1 omfatter deler av kommunale adkomstveier, Peder Sivertsens vei og 

Helsetunveien.  

Regulert kjørevei SKV2 omfatter deler av kommunal samlevei Laatasveien. 

Regulert kjørevei SKV3 omfatter ny kommunal atkomstvei til regulert blokkhusbebyggelse. 
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Gang- og sykkelvei – SGS 

Regulert offentlig gang- og sykkelvei på nordsiden av Peder Sivertsens vei fra Laatasveien til gangvei 

mot Saarila og Nedre Smørstad.  

Annen veigrunn – tekniske anlegg – SVT 

Regulert annen veigrunn – tekniske anlegg omfatter offentlige sidearealer langs gang- og sykkelvei og 

kjøreveier.  

Grønnstruktur 

Turvei – GT 

Regulert turvei omfatter en 7 meter bred trasé langs gjerdet mot forsvarets areal.  

6.4 Gjennomgang av aktuelle hensynssoner 

Hensynssone frisikt 

Det er regulert frisiktsoner i kryss og avkjørsler iht. Statens vegvesens vegnormaler.  

6.5 Beskrivelse av planlagt bebyggelse 

Utnyttelsesgrad, størrelse og volum  

Området vil bygges ut med en forholdsvis høy utnyttelse i forhold til dagens bebyggelse i Lakselv. 
Østre del av området nærmest sentrum bygges i tre etasjer. Bebyggelsen vil således skille seg ut fra 
eksisterende bebyggelse i nærområdet. 

Seksmannsboliger 

Hver av de fem tomtene er på om lag 1550 m2. Maksimal tillatt utnyttelsesgrad er 700 m2-BRA som 

tilsvarer ca 45 %-BRA. Maksimal tillatt høyde på bygg er begrenset til 7,5 meter.  

Seksmannsboligene bygges i to etasjer med tre leiligheter i hver etasje. Parkeringsplasser eller 

carporter løses innenfor hver tomt. Hver boenhet begrenses fra 50 -100 m2. For første fase er det 

planlagt 2- og 3-roms leiligheter på mellom 60 og 75 m2-BRA.  

Området tenkes utbygd fra vest mot øst og tiltakshaver ønsker snarlig oppstart.  

Blokkbebyggelse 

Blokkbebyggelse er planlagt som lavblokker i tre etasjer, med utendørs parkering eller 

carporter/garasjeanlegg. Området er på totalt ca 11,5 dekar. Området tenkes utnyttet med fire bygg 

av om lag 15 boenheter per bygg. Tillatt BRA er satt til 5000 m2 som tilsvarer ca 45 %-BRA. 

Området detaljreguleres før utbygging. Tidsramme for oppstart av utbygging er uavklart. 

Utforming og estetikk 

Tiltakshaver ønsker å etablere et nytt boligområde i sentrum av Lakselv med et særegent 

arkitektonisk uttrykk som skiller seg fra eksisterende bebyggelse i nærområdet. Bebyggelsen innenfor 
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planområdet skal gis en enhetlig arkitektonisk utforming med hensyn til materialbruk, formspråk og 

volum. Det skal være samspill mellom byggene med hensyn til fargebruk. Bebyggelsen skal utformes 

med flatt tak eller pulttak med slak takvinkel.  

Utendørs arealer skal gis en god estetisk utforming iht. godkjent utomhusplan.  

Det skal settes opp gjerde i eiendomsgrenser mot offentlig veiareal, turvei, friområder og lekeplass 

for å skape en tydelig skille mellom de private boligtomtene og offentlig-, felles- og allmennyttig 

areal.  

 
Figur 8 Foreløpig plantegninger etg 1 og etg 2 (Mesterhus) 

 

 

Figur 9 Foreløpige perspektivtegninger (tegninger fra Mesterhus) 
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6.6 Vurdering av bomiljø/bokvalitet  

Området er sentrumsnært med god tilknytning til butikker og annen servicetilbud. Området ligger 

forholdsvis nært barne- og ungdomsskole. Solforholdene vurderes som lokalt gode. Området har god 

tilgang til nærturområdet ut mot Lakselva og fjorden. Landskapet fremstår som åpent med utsikt mot 

fjellene mot øst og vest.  

Deler av private og felles uteoppholdsarealer, samt lekeplassen skal lokalt skjermes mot nordavind.  

Området vurderes generelt som egnet for høy utnyttelse.  

6.7 Parkering 

For seksmannsboligene løses parkering på egen eiendom. Det er satt krav til minimum 2 

biloppstillingsplasser per boenhet inkludert gjesteparkering. Parkering planlegges løst ved carport og 

på terreng. 

For blokkbebyggelsen er parkeringsløsning ikke avklart og må avklares i forbindelse med 

detaljregulering. Felles parkering og/eller parkeringsgarasjer kan være aktuelt. Minimum antall 

parkeringsplasser vurderes også i detaljregulering.    

6.8 Teknisk infrastruktur og renovasjon 

Plan for vannforsyning 

Bebyggelsen tilkobles kommunal vannforsyningsnett som er etablert langs Laatasveien og Peder 

Sivertsens vei. Nettet har god kapasitet og det er ikke behov for utbedring. Prosjektering 

gjennomføres i forbindelse med byggesak. 

Plan for avløpsløsning 

Alle de nye boligene vil kobles til hovedledningen som går langs Laatasveien. Østre del av området 

som omfatter blokkbebyggelsen vil kunne kobles direkte til eksisterende avløpsledning med selvfall. 

Vestre del som omfatter seksmannsboligene vil måtte løses med ny pumpestasjon. Ny pumpestasjon 

etableres sentralt i området langs Peder Sivertsens vei. Pumpestasjonen pumper avløpsvannet til 

hovedledning ved Latasveien. Prosjektering gjennomføres i forbindelse med byggesak.  

Plan for strømforsyning / alternativ energi 

Det vil etableres ny nettstasjon for fremføring av strøm som plassers sentralt i området. Lavspent 

strømkabler fra nettstasjon til nye boliger graves ned i bakken.  

Alternative energikilder for oppvarming er ikke vurdert. Tilrettelegging av blokkbebyggelsen for 

fremtidig tilknytning til fjernvarmeanlegg skal vurderes i forbindelse med detaljregulering. 

Bredbånd og telekommunikasjon 

Fiber bredbånd og telenett er utbygd langs Laatasveien og Peder Sivertsens vei.  
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Plan for avfallshenting 

På hver tomt vil det etableres en felles bod/leskur nær avkjørsel for søppeldunker.  

6.9 Trafikkløsning 

Kjøreadkomst  

Tomtene for planlagte seksmannsboliger langs Peder Sivertsens vei vil få direkte atkomst fra Peder 

Sivertsens vei.  

Nye boligblokkbebyggelse vil få atkomst via vei uten navn som går fra Laatasveien til 

forbrenningsanlegget. Nøyaktig atkomstløsning for blokkbebyggelsen avklares i forbindelse med 

detaljregulering. 

Parkering 

Parkering for blokkbebyggelsen vurderes ved detaljregulering. Parkering for seksmannsboliger løses 

på egen tomt.  

Utforming av veier 

Peder Siverstens vei defineres som en atkomstvei A1 iht. Statens vegvesens veinormal. Veibredden 

er 4 meter pluss 0,5 meter veiskulder på hver side. Dimensjonerende fartsgrense er 30 km/t som i 

dag.  

For å øke trafikksikkerheten skal veien utbedres med gang- og sykkelvei på nordsiden av veien, samt 

at kryssutforming strammes opp iht. gjeldende veinormal.  

Laatasveien defineres som en samlevei SA1 med veibredde 5,5 meter pluss 0,25 veiskulder. 

Dimensjonerende fartsgrense er 50 km/t som i dag.  

Veien fra Lattasveien til nye boligblokker skal defineres som atkomstvei A1 iht. vegvesenets 

veinormaler tilsvarende Peder Sivertsens vei.  

Gang- og sykkelvei skal anlegges med 3 meter bredde.  

Offentlige sidearealer langs veiene er satt til 2,5 meter mot nye eiendommer og ellers tilpasset 

eksisterende eiendommer. 

6.10 Universell utforming 

Det planlegges ikke særskilte tiltak knyttet til universell utforming av omkringliggende områder. 

Universell utforming av sentrumsområder må vurderes i annen sammenheng.  

Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge boliger for personer med særskilte behov og/ev. livsløpsstandard. 

Planlagt tilrettelegging vil være en utbedring i forhold til minstekravene i teknisk forskrift.  

6.11 Utforming av utendørsareal 

Utforming av uteoppholdsarealer ved blokkbebyggelsen vurderes ved detaljregulering.  
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Seksmannsboligene vil få felles parkeringsplass/gårdsplass på østsiden av tomta. Boligbygget vil stå 

sentralt på tomta. Vestsiden av tomta opparbeides med uteoppholdsarealer. Det er stilt krav til 

minste uteoppholdsareal på 30 % av BRA for boenheter i første etasje. For boenheter i andre etasje 

stilles krav til 10 m2 MUA per boenhet.  

Det stilles ikke krav til felles uteoppholdsarealer for seksmannsboligene. For å sikre en markant skille 

mellom boligtomtene og tilgrensende friområde mot vest og lekeplass mot øst stilles krav til 

oppføring av gjerde i disse grensene. 

Det stilles ellers krav til detaljert utomhusplan i forbindelse med byggesak. 

6.12 Turvei 

Av hensyn til folkehelse, rekreasjons- og friluftsinteresser er det ved revisjon av planforslaget etter 

høring og offentlig ettersyn lagt inn en 7 meter bred trasé for turvei langs nordsiden av 

boligbebyggelsen mot gjerdet som avgrenser Forsvarets arealer. Turveien vil opprettholde 

forbindelsen mellom tur- og grøntområdene vest og øst for Lakselv sentrum. Turveien vurderes også 

som verdifull med tanke på fremtidig potensiale for videreutvikling av turveinettet i og rundt Lakselv.   

Av hensyn til privat skjerming av utearealer ønsket tiltakshaver at det ikke ble lagt inn arealer for 

turvei. Iht. foreløpig utbyggingsplaner vil planlagt bebyggelse komme om lag 10 meter fra turveien og 

innsyn mot boliger anses ikke som problematisk. Privat skjerming av uteoppholdsarealer kan løses 

ved hjelp av lokal skjerming av oppholdsarealet i kombinasjon med vindavskjerming.  

6.13 Tiltak med hensyn til sosial infrastruktur 

Ingen særskilte tiltak vurderes som nødvendig. Skole- og barnehagedekning vurderes i egen sak og i 

forbindelse kommuneplanarbeidet. 

6.14 Hensyn til naturmangfold 

Det er ikke foreslått tiltak med hensyn til naturmangfold. 

6.15 Avbøtende tiltak med hensyn til risiko og sårbarhet 

På bakgrunn av konklusjoner fra ROS-analysen er det foreslått tiltak for å oppnå tilfredsstillende 

sikkerhet. Tilfredsstillende sikkerhet vurderes oppnådd ved gjennomføring av beskrevne tiltak. 

Ustabile grunnforhold 

 Geoteknikk vurderes nærmere ved detaljregulering av blokkbebyggelsen.  

Radon 

 Det stilles krav til gjennomføring av radonmåling av byggegrunn for hvert enkelt bygg dersom 

det ikke anlegges radonbrønn(er) i bygget. Dersom radonmålinger viser forhøyede verdier 

skal det etableres radonbrønn(er). Ved anleggelse av radonbrønn skal det tas nye 

radonmålinger i ferdig bygg.   
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Trafikksikkerhet og trygg skolevei 

 Trygg skolevei skal vurderes nærmere senest ved detaljregulering av blokkbebyggelsen. 

 Det stilles krav til opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs Peder Sivertsens vei 

Brannsikkerhet mht. tilstrekkelig slukkevann 

 Det stilles krav til at tilstrekkelig brannslukkevann utredes før utbygging tillates. 

Flyulykker 

 Det stilles krav til radiotekniske vurderinger av planlagt bebyggelse og kraner i 

utbyggingsperioden iht. Avinor sitt innspill 

 Det angis bestemmelser om maksimalt tillatte byggehøyder og bruk av kraner mv. for å 

ivareta høyderestriksjonene rundt Lakselv lufthavn i tråd med Avinor sitt innspill. 

Forurensning i grunn 

 Behov for miljøtekniske undersøkelser i fyllingsområdet ved kommunalt lagerbygg og 

planlagt lekeplass vurderes nærmere ved detaljregulering av blokkbebyggelse. 

Luktproblematikk 

 Utbygger anbefales å legge luftinntak vekk fra forbrenningsanlegg på eiendom med gnr. 16 

bnr. 227 

6.16 Rekkefølgebestemmelser 

Det stilles rekkefølgebestemmelser knyttet til følgende forhold: 

 Utbedring av kryss og etablering av gang- og sykkelvei langs Peder Sivertsens vei 

 Krav til radioteknisk vurdering 

Utbedring av kryss og etablering av gang- og sykkelvei 

Kryss Peder Sivertsens vei x Laatasveien skal utbedres og nytt gang- og sykkelvei langs Peder 

Sivertsens vei skal etableres før det kan gis igangsettelsestillatelse til 3 av 5 seksmannsboliger langs 

Peder Sivertsens vei. Det tillates dermed opparbeidet 2 seksmannsboliger før gang- og sykkelvei 

etableres og kryss utbedres.  

Kryss Peder Sivertsens vei x Helsetunveien skal utbedres før det gis brukstillatelse til seksmannsbolig 

med avkjørsel i krysset. 

Radioteknisk vurdering 

Det skal foreligge positiv radioteknisk vurdering fra Avinor før det gis igangsettelsestillatelse til ny 

boligbebyggelse. 
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7 Virkninger av planforslaget 

7.1 Overordnet planverk – kommunedelplan for Lakselv med omegn 

Plantiltaket vil innsnevre og avgrense arealene avsatt til sentrumsformål mot nord. Mulighetene for 

en fremtidig utvidelse av sentrumsfunksjoner mot nord vil dermed begrenses. Fremtidig utvidelser av 

eksisterende sentrumsfunksjoner vil i større grad måtte skje som fortetting/omforming av dagens 

sentrumsbebyggelse og utnyttelse av ubebygde områder i østre del av avsatt sentrumsområde. 

Arealbehov for sentrumsfunksjoner er ikke vurdert konkret i denne sammenheng. Generelt vurderes 

sentrum å ha et relativ stort potensiale for fortetting, samt at mulige utvidelsesområder mot 

øst/nordøst vurderes som nokså omfattende i et langsiktig perspektiv. Tema må vurderes nærmere i 

kommuneplansammenheng. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

En fortetting av sentrumsområdene med korte avstander til daglige gjøremål er fullt i tråd med 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Minste uteoppholdsarealer for den enkelte bolig er noe lavere enn anbefalte størrelser. Det er satt 

av nærlekeplass for barn og unge i tråd med anbefalinger noe som kompenserer noe for små 

uteoppholdsarealer. Utbyggingen forventes for øvrig å medføre økt antall barn i øvrige boligområder 

i Lakselv. For øvrig anses retningslinjene som oppfylt.  

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

Selv om bebyggelsen ligger innenfor området for verna vassdrag vurderer utbyggingen ikke å være i 

konflikt med Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.  

7.2 By- og stedsutvikling 

Planlagt utbygging medfører en relativt betydelig økning i boligtettheten og befolkningstettheten i 

Lakselv sentrum.  

Blokkbebyggelsen i tre etasjer vil skape en positiv variasjon i byggehøyder og byggevolum i sentrum. 

Den relative høye utnyttelsen og «stram struktur» med fasader som legges parallelt med den øvrige 

sentrumsbebyggelsen vil bidra til å gi Lakselv sentrum et noe mer bymessig preg. Generelt vurderes 

utbyggingen som positiv for utvikling av Lakselv tettsted.  

7.3 Demografiske forhold 

Reguleringsplanen for Peder Sivertsens vei nord vil medføre et betydelig økt bosetningsgrunnlag i 

Porsanger og Lakselv. Nye beboere vil i hovedsak komme av: 

- internt flytting i kommunen 

- tilflytting til kommunen 

- fødselsoverskudd 
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Fullt utbygd vil området med et snitt på 2,2 personer per bolig gi en økning på om lag 200 personer. 

Dette utgjør om lag 5 % av Porsanger kommunes befolkning. Med relativt små boliger vil antallet 

personer per bolig sannsynlig ligger i nedre sjiktet lokalt. Dog vil intern flytting i kommunen frigjøre 

boliger med normalt høyere antall personer per bolig.  

Planlagt bebyggelse forventes å være mest attraktiv for den voksne delen av befolkningen. Ved 

intern flytting i kommunen vurderes det som sannsynlig at frigjorte boliger i stor grad omfatter 

eneboliger. Andelene for intern flytting og tilflytting til kommunen kunne påvirke 

alderssammensetningen i kommunen. En høy andel tilflytting vil kunne medfør noe økt snittalder. 

Det vurderes som positivt med en høy andel intern flytting. 

7.4 Landskap 

Utbyggingen vil skape et mer markant skille mellom tettstedet og friområde mot nord. Dette anses 

som positivt. Ellers vurderes det at utbyggingen ikke vil medføre vesentlige konsekvenser med 

hensyn til landskapsverdier.  

For å dempe kontrasten mot høye fasader bør det bevares og/eller beplantes trær og annen høy 

vegetasjon i området. Høy vegetasjon vil også gi området et mer variert og lunere preg.  

7.5 Byggeskikk og estetikk 

Planlagt utbygging vil ha en positiv virkning på lokal byggeskikk og estetikk. Det vurderes som viktig 

at området for blokkbebyggelse bygges med tre etasjer for å skape en positiv kontrast fra 

omkringliggende bebyggelse og for å unngå at bebyggelsen får en monoton fremtoning.  

7.6 Kulturminner og kulturmiljø og verneverdier 

Planforslaget vil ikke berøre viktige kulturminner utover allerede kjente forhold i området, jfr. innspill 

til varsel fra Sametinget og Finnmark Fylkeskommune. 

7.7 Naturmangfold 

Planlagt utbygging vil tilsynelatende ikke medføre negative konsekvenser naturmangfold. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok iht. naturmangfoldloven.  

7.8 Friluftsliv og rekreasjon 

Ved å avsette areal til turvei langs gjerdet mot Forsvaret vil forbindelsen mellom grøntområdene øst 

og vest for Lakselv sentrum opprettholdes. Turstien rundt Lakselv lufthavn vil med det også 

opprettholdes. Hensynet til friluftsliv og rekreasjon vurderes å være godt ivaretatt.  

7.9 Trafikkforhold 

Trafikkmengden til og fra planområdet vil øke på grunn av at antall boenheter i området øker. 

Helsetunveien er i dag den mest belastede veien med hensyn til trafikk til/fra E6 og sentrum av 
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Lakselv. Trafikken til og fra boligområdet mot E6 vil fordele seg hovedsakelig på Laatasveien – Arne M 

Holdens vei og Helsetunveien. Det er ønskelig å lede mest mulig av trafikken via Laatasveien. 

Blokkbebyggelsen og seksmannsboligene mot øst vil knyttes mot Laatasveien – Arne M Holdens vei.  

Generelt generer hver bolig mellom 3-4 kjøreturer i snitt per dag (ÅDT). Siden området ligger sentralt 

i Lakselv vil trolig området generere noe lavere antall. Dersom man legger 2,5 ÅDT til grunn per bolig 

vil økt trafikk på Laatasveien – Arne M Holdens vei utgjøre ca 200 ÅDT. Forventet økt trafikk på 

Helsetunveien vil være om lag 30-50 ÅDT.  

Med foreslått utbedring av veier vil forventet økt trafikk ikke medføre vesentlig negative 

konsekvenser med hensyn til trafikksikkerhet, trafikkstøy eller fremkommelighet.  

7.10 Barns interesser 

Det vurderes ikke nødvendig med erstatning av arealer for lek iht. rikspolitiske retningslinjer for å 

ivareta barn og unges interesser i planleggingen. 

Lekeplassen som er avsatt i planen kreves opparbeidet ifm. utbygging av blokkbebyggelsen.  

For å være trygg på at det ikke er forurenset grunn på lekeplassen kreves det miljøtekniske 

grunnundersøkelser av området ved kommunalt lagerbygg.   

Gang- og sykkelvei langs Peder Sivertsens vei anses som positivt for barn og unge. Tiltak for tryggere 

skolevei vurderes nærmere senest ifm. detaljregulering av blokkbebyggelsen.  

7.11 Sosial infrastruktur 

Skole- og barnehagekapasitet 

Fullt utbygd vil området omfatte om lag 90 boenheter. Disse vil gi direkte og indirekte økt grunnlag 

for barnehagebarn og skoleelever i Lakselv på grunn av tilflytting til skolekretsen. Forventete antall 

barn i ulike aldersgrupper er ikke vurdert særskilt. Med dagens aldersfordeling vil området fullt 

utbygd kunne medføre en økning i størrelsesorden 20 barn i alder 5-14 år og om lag 10 barn i alderen 

0-4 år.  

Utbyggingen vil medføre økte utfordringer knyttet til arealer på barneskolen, dersom utfordringene 

ikke løses før området bygges ut. Utbyggingen forventes for øvrig ikke å påvirke utbyggingsbehov 

eller ressurser i vesentlig grad.     

Kommunale helsetjenester 

Økt antall innbyggere vil medføre et generelt økt tjenestebehov. Det forventes at beboere i området 

vil ha en gjennomsnittlig høyere alderssammensetning enn øvrige boligområder i Lakselv. Naturlig vil 

det kunne medføre en noe høyere andel brukere av hjemmehjelptjenester enn for øvrig. Et 

konsentrert området med sentral beliggenhet med hensyn til kommunens helsesenter vil til en viss 

grad gi økt effektivitet for hjemmehjelptjenester.  

Dersom utbyggingen medfører en generell tilflytting av eldre til kommunen vil dette kunne medføre 

noe økt tjenestebehov.  
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7.12 Energibehov – energiforbruk 

Det vil anlegges nettstasjon sentralt i området for fremføring av strøm. Energibehov og energiforbruk 

vurderes ikke nærmere.   

7.13 Risiko og sårbarhet 

Risikoen og sårbarheten knyttet til planlagt utbygging vurderes generelt som akseptabel forutsatt at 

enkelte risikoreduserende tiltak gjennomføres. 

Radon 

Det foreslås krav til radonmålinger og/eller radonbrønn som innskjerping av kravene i teknisk 

forskrift. 

Forurenset grunn 

Det stilles krav til miljøtekniske grunnundersøkelser i området ved blokkbebyggelsen. Tema vurderes 

nærmere i forbindelse med detaljregulering. 

Trafikksikkerhet og trygg skolevei 

Barn og unge som går til skolen vil måtte gå gjennom sentrumsområdet i Lakselv og krysse E6. 

Skoleveien må vurderes med hensyn til blant annet belysning, sikt, kryssutforming og 

vintervedlikehold.  

For å øke trafikksikkerheten langs Peder Sivertsens vei og Laatasveien stilles krav til: 

 utbedring av kryss Laatasveien x Peder Sivertsens vei  

 utbedring av kurvatur ved Peder Sivertsens vei 

 etablering av gang- og sykkelvei langs Peder Sivertsens vei 

 utbedring av kryss/atkomst til blokkbebyggelsen vurderes nærmere i forbindelse med 

detaljregulering 
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Figur 10 Trygg skolevei - Antatt mest brukte trasseer og områder som må vurderes utbedret. Stiplet trasse bør unngås da 
denne krysser uoversiktlige trafikkområder med blant annet varemottak. 

7.14 Folkehelse 

Planområdet grenser i vest mot et friluftsområde med etablerte stier, og har slik sett en gunstig 

beliggenhet i forhold til nærturområder. Grøntarealer og lekeplass bør opparbeides parkmessig bl.a. 

med trær og annen høy vegetasjon for å skape lune og trivelige omgivelser for lek og opphold.  

Ivaretakelse av turstien forbi området anses positivt med hensyn til folkehelse.  

God medvirkning bidrar positivt med hensyn til folkehelse. Gjennomført folkemøte vurderes som 

positivt med hensyn til å la berørte få informasjon og mulighet til å delta aktivt i planarbeidet. Dette 

forsterkes ved å imøtekomme innspill om tursti.  

7.15 Samiske interesser ved endret bruk av utmark 

Tema anses ikke relevant. 

7.16 Naturressurser 

Det er ikke kjente naturressurser i området av verdi. Tema anses ikke relevant.  

7.17 Teknisk infrastruktur 

Utbyggingen medfører behov for visse utbedringer særlig knyttet til avløpsnettet. Ny kommunal 

pumpestasjon må etableres. For øvrig er ingen vesentlige konsekvenser avdekket.  

7.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Økte utgifter og inntekter knyttet til generell befolkningsvekst vurderes ikke her.    
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Kostnader 

Det er foreløpig ikke inngått utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og kommunen. Det er heller ikke 

gjennomført kostnadsberegninger av nødvendige tiltak. Kommunens kostnader er dermed ikke 

endelig avklart. 

Kommunen vil få kostnader knyttet til drift og vedlikehold av ny offentlig vei, gang- og sykkelvei og 

nytt avløpsnett med pumpestasjon samt utbedringer for trygg skolevei.  

Kostnader knyttet til rivning av eksisterende kontor og lagerbygg, samt etablering av nytt kontor og 

lagerbygg er ikke avklart med hensyn til kostnadsfordeling. Det er heller ikke beregnet hvor store 

kostnader dette omfatter.  

Det bør forventes oppryddingskostnader knyttet til forurenset grunn.  

Inntekter 

Etablering av nye boliger vil gi et generelt økt grunnlag for eiendomsskatt.   

7.19 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planlagt utbygging vil gi positive virkninger for lokalt næringsliv både i byggefasen og i driftsfasen.  

7.20 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekt interessemotsetninger. Se for øvrig avveiing av virkninger.  

7.21 Avveiing av virkninger 

Utbyggingen vil medføre fortetting av sentrumsområdet i Lakselv med høyere utnyttelse en 

eksisterende bebyggelse. Utbyggingen vil gi et mer variert boligtilbud i Lakselv.  

Planlagt utbygging av boliger vil avgrense fremtidig utvidelsesmuligheter for sentrumsfunksjoner i 

Lakselv.  

Planlagt utbygging vil sperre for fremtidig skitrase forbi området. Om sommeren vil turløypa ledes 

forbi området via gang- og sykkelvei langs Peder Sivertsen vei.  

Planlagt utbygging vurderes generelt som positiv for lokalsamfunnet og Porsanger kommune da de 

positive konsekvensene for lokalsamfunnet vurderes større enn de negative. 

8 Konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningslov, og det er konkludert med at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning. 
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9 Innkomne innspill 

9.1 Oppsummering av de viktigste innspillene ved varsel om oppstart 

Ved varsel om oppstart av arbeidet kom Finnmark Fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen og 

Avinor kom med innspill til planarbeidet. Herunder oppsummeres punktvis de viktigste innspillene i 

saken. Innspillene er vedlagt som vedlegg 2. 

- Universell utforming både i bygg og offentlige arealer utomhus er viktig 

- Det bør anlegges lekeplasser iht. gjeldende retningslinjer 

- Trafikksikkerhet er viktig spesielt for små barn og må ivaretas for gående og syklende 

- Planområdet berøres av restriksjoner rundt Lakselv lufthavn 

9.2 Oppsummering og referat fra innspill ved høring og 1. gangs offentlig ettersyn 

Oppsummering 

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan kom det innspill til planforslaget fra 

Finnmarkseiendommen, Avinor, Statens vegvesen og felles innspill fra tre naboer. De viktigste 

innspillene er kort oppsummer nedenfor. 

- Finnmarkseiendommen krever ny avtale med tiltakshaver knyttet til bruk av eiendom og 

flytting av tursti 

- Turstien gjennom området ønskes ivaretatt  

- Avinor krever rettelse i planbestemmelser mht. å ivareta flysikkerhet 

- Statens vegvesen anbefaler at antallet avkjørsler over gang- og sykkelvei / fortau reduseres 

mht. trafikksikkerhet. 

- Berørte naboer uttrykker ønske om at det stilles krav til utbygging av østre del av feltet før 

utbygging langs Peder Sivertsens vei tillates. 

- Berørte naboer er bekymret for trafikksikkerheten på eksisterende veier som følge av økt 

trafikk 

Innspillene som kom inn i forbindelse med høring- og offentlig ettersyn av planforslaget er referert 

og kommentert nedenfor. Innspillene i sin helhet er vedlagt i vedlegg 5. 

Sametinget 

Sametinget viser til at de ikke kjenner til automatisk freda kulturminner i området og den generelle 

aksomhetsplikten etter kulturminneloven. 

Kommentar til Sametinget 

Innspillet er imøtekommet. 

Finnmark fylkeskommune 

- Fylkeskommunen påpeker at opplegg for medvirkning bør gjennomføres ved oppstart av 

planarbeidet da det er i tidlig fase det er størst mulighet for å påvirke planer. 

Fylkeskommunen ber kommunen merke seg dette for fremtiden. 
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- Plassering av bygg og trafikksituasjonen for området ser ut til å være godt gjennomtenkt.  

- Fylkeskommunen ber kommunen vurdere hva plassering av formålet «Energinett» 

(trafostasjon) ved lekeplassen vil innebære. Området må sikres slik at barn ikke blir utsatt for 

skader mm. 

- Fylkeskommunen er fornøyd med at aktsomhetsplikten er tatt med i bestemmelsene. 

Kommentar til fylkeskommunen 

Kommunen tar innspillet vedrørende medvirkning i tidlig fase til etterretning. Trafostasjon vil sikres 

slik at barn ikke blir utsatt for skader mm. Innspillet imøtekommes. 

Statens vegvesen 

- Statens vegvesen synes det er fornuftig at trafikken ledes mest mulig til Laatasveien. Det er 

også positivt at veiene opparbeides iht. vegvesensets håndbøker og at det stilles krav til 

ferdigstillelse av utbedringer før igangsettelsestillatelse. 

- Vegvesenet registrerer at trafikksikkerhet er ivaretatt mht. gående og syklende og trygg 

skolevei. 

- Vegvesenet anbefaler at antall avkjørsler som krysser fortau og gang- og sykkelvei reduseres. 

Det bør benyttes felles avkjørsler dersom dette er mulig.  

- Universell utforming skal legges til grunn ved utbygging og utbedring av kjøreveier og gang- 

og sykkelveier, samt uterom for felles bruk.  

Kommentar til Statens vegvesen 

Det er vurdert ulike løsninger for avkjørsler for å redusere antall krysninger over gang- og 

sykkelveien. Foreslått prinsippløsning er opprettholdt til tross for at antall krysningspunkter over 

gang- og sykkelveien er noe høyt.  

Det mest aktuelle alternativet ville vært en løsning med felles avkjørsler til to og to nabotomter. 

Dette ville redusert antallet krysninger fra fem til tre. Samtidig ville dette medført at to av 

seksmannsboligene ville fått østvendte uteområder i stedet for vestvendt noe som anses som 

uheldig.  

En annen mulig løsning vil være ny privat atkomstvei i bakkant av tomtene. Dette ville tatt medført 

unødig mye veiareal og at flere tomter hadde fått vei på to og tre sider. Dette ville redusert 

kvaliteten på tomtene i vesentlig grad.  

Porsanger kommune vurderer at løsningen samlet sett er god nok med hensyn til trafikksikkerhet. 

Dette begrunnes i hovedsak med at siktforholdene ved avkjørslene ut mot gang- og sykkelveien er 

god og fordi gårdsplassene blir utformet på en slik måte at det ikke vil være behov for å rygge ut på 

gang- og sykkelveien. Antallet brukere av gang- og sykkelveien er også relativ lav med hensyn til 

trafikksikkerhet.  

Avinor 

- Avinor krever rettelse i planbestemmelser mht. å ivareta flysikkerhet. Dersom kravet ikke 

innfris vil Avinor ha innsigelse til planen.  
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Kommentar til Avinor 

Innspillet fra Avinor er imøtekommet. Bestemmelsens ordlyd er endret i tråd med Avinor sitt krav. 

Finnmarkseiendommen 

- Alle tiltak på finnmarkseiendommen forutsetter avtale med FeFo som grunneier, og vi ber 

tiltakshaver og forslagstiller ta høyde for dette i planprosessen. Planforslaget omfatter 

finnmarkseiendommen gnr 16 bnr 1.  

- FeFo har avtale med Saarela Vel om tilrettelegging av turstien i området. Avtalen åpner for at 

stien kan legges om når det er nødvendig med hensyn til grunneier, berørte rettighetshavere 

eller friluftsbrukerne. FeFo ber forslagstiller inkludere Saarela Vel i planprosessen 

vedrørende turstien. 

- FeFo har innvilget søknad om tilleggsareal til industritomt fra Paulsen Entreprenør AS 

innenfor planområdet. Søknaden er sendt til Porsanger kommune 26.05.2015. FeFo har ikke 

mottatt avgjørelse på søknaden fra kommunen. FeFo forholder seg til innvilget søknad fra 

Paulsen Entreprenør, og arealet er bundet opp i søknaden og er ikke ledig for bortfeste.. 

Kommentar til Finnmarkseiendommen 

Porsanger kommune har hatt dialog med styremedlem i Saarela Vel vedrørende turstien i området.  

Tilleggsareal til industritomt er ikke lenger aktuelt. Porsanger kommune er kjent med at 

Sentrumsboliger AS er i dialog med Finnmarkseiendommen for ny avtale.  

Innspillet fra FeFo vurderes som ivaretatt. 

Eriksen, Aslaksen og Lura  

- Det er i hovedsak kommet fram de bekymringene vi har for den tenkte planen i referatet 

som er skrevet etter høringsmøtet. 

- Er det tenkt på den økte trafikken som vil komme gjennom Peder s vei og at dette er den 

naturlige og mest brukte skoleveien for barn/ungdom? 

- I tillegg er den veien til helsetun, med legevakt osv. Skiltet med gjennomkjøring forbudt blir 

ikke sett, og vil tro at denne veien vil bli en naturlig utfartsåre for beboerne ved en eventuell 

oppstart i vest.  

- Det bør også legges til rette for en 10 meter bred trasse langs militær gjerdet, det ble sagt 5 

meter på orienterings møte, men å lage en fin tursti/skiløype på 5 meter vil bli veldig smalt. 

Stiene som går i det tenkte området er en god mal på behovet og viser den bruken som er 

der, som kanskje ikke blir sett fra rådhuset.  

- I tillegg bør det reguleres hvor snøen deponeres, da dette de siste årene har blitt lagt der 

skiløypa har blitt laget. Viser til bla Tromsø og Alta som har fine ski/turløper med tilhørende 

friområder i sentrum, som sikkert mange ville kalt attraktive områder for boligtomter. 

Porsanger/Lakselv som landets 3 største kommune bør ha alle forutsetninger og vilje til også 

legge til rette for å bevare og eventuelt legge til rette for en fortsatt bruk av natur i 

nærområdene til sentrum.  

- Da vil en utbygging i øst ikke være til videre ulempe for noen brukere av friområdene eller 

eiendommene lang Peder s vei, da dette er et område som allerede er i bruk, og som 

samtidig er nært nok butikker og lege til å være aktuelt for eldre som ikke disponerer bil.  
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- En utbygging fra øst vil også gjøre sentrum mer attraktiv da uteseksjonsområdet med gamle 

campingvogner, containere, brøytestikker ikke er med på å forskjønne sentrum slik det er i 

dag. Tanken på å fortette sentrum ved en eventuell byggestart i vest er vel lite 

gjennomtenkt, for hvis det viser seg at det ikke dokumenterte, men påståtte behovet for 

leiligheter ikke er der, vil det jo være en utvidelse av sentrum som nettopp denne planen skal 

motvirke. 

Kommentar til Eriksen, Aslaksen og Lura 

Innspillet er delvis imøtekommet ved at det er lagt inne en syv meter bred trasé for turvei. 

Kommunen og styret i Sarela Vel kjenner dog ikke til at traseen har blitt benyttet som skiløype 

tidligere. Porsanger kommune er enig i at traseen er viktig og at man dermed bør ta vare på denne. 7 

meter bredde vurderes som tilstrekkelig for å kunne ivareta stiens funksjon uten at planlagt 

bebyggelse må endres/reduseres i vesentlig grad.  

Ønske om utbygging fra øst mot vest er ikke imøtekommet. Et eventuelt krav om dette vil forsinke 

oppstart av planlagt utbygging i vesentlig grad. Porsanger kommune anser planene for både for østre 

del og vestre del som positive. Porsanger kommune er ikke enig i at en oppstart av utbygging langs 

Peder Sivertsens vei vil medføre en utvidelse av sentrum. Området kalt sentrum defineres ulikt ut ifra 

hvilket tema som er aktuelt. I boligsammenheng vil en høyere utnyttelsesgrad for områder nær 

sentrumskjernen enn områder lenger vekk være positivt. Planlagte seksmannsboliger langs Peder 

Sivertsens vei ligger i umiddelbar nærhet til en rekke daglige gjøremål i sentrum. En høy utnyttelse 

her vil styrke sentrum og være med å redusere trafikkbehovet samlet sett. Porsanger kommune 

mener dermed at foreslått utnyttelsesgrad kan forsvares og er positiv også med en ev. forsinket 

oppstart av østre del. Det påpekes dog at Porsanger kommune vil være positiv til en rask oppstart av 

østre del og at det arbeides med å finne løsning for flytting av kommunens eget «uteseksjonlager». 

Det er ikke ønskelig å regulere eget areal for snødeponi i sentrumsområdet. Flytting av 

snølagringsplass anses gjennomførbart.  

Ny bebyggelse vil medføre noe økt trafikk også langs Peder Sivertsens vei. Hovedandelen av 

trafikkøkning vil dog komme på Laatasveien. Økt trafikk vil etter kommunens vurdering ikke være av 

et avgjørende omfang mht. trafikksikkerhet, støy eller fremkommelighet. Dersom økt trafikk likevel 

blir problematisk vil det måtte vurderes tiltak.  
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VEDLEGG 1: REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 

* Tiltakshaver: Sentrumsbolig AS, Lakselv. 

* Beliggenhet: Planområdet omfatter del av eiendom gnr. 16/1, og 16/170 i Lakselv, og 

plangrensen følger delvis eiendomsgrensene. 

* Formål med planen: Øke botilbudet nær sentrum av Lakselv. 

* Planstatus: Kommuneplanens arealdel. Delplan for Lakselv med omegn, vedtatt 

07.12.1992. 

*   Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU): Tiltaket faller 

utenfor forskriftens virkeområde.  

* Aktuelle rikspolitiske retningslinjer: 

 - Samordnet areal og transportplanlegging. 

 - Areal i flystøysoner. 

* Utbyggingsmåte: Konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

* Kommunale retningslinjer: 

- Veier, adkomst: Eksisterende veier og adkomst til planområdet skal benyttes i størst 

mulig grad. 

 - Vann og avløp: Tilkobling til eksisterende nett under forutsetning av at kapasitet er 

tilstrekkelig. 

 - El.kraft: Samarbeid med lokal leverandør ved prosjektering. 

*  Kommunens foreløpige vurderinger og føringer: 

 - Kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. 

 

Lakselv, 12.03.16. 

 

Arnt Pedersen, Norconsult AS, Kirkenes. 
 

 



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 
VEDLEGG 2: INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART 

 

VEDLEGG 2: INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART 

 



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 
VEDLEGG 2: INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART 

 

 



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 
VEDLEGG 2: INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART 

 

 



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 
VEDLEGG 2: INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART 

 

 

 



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 
VEDLEGG 2: INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART 

 

 

 



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 
VEDLEGG 2: INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART 

 



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 
VEDLEGG 2: INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART 

 

  

 

 



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 
VEDLEGG 3: ROS-ANALYSE 

 

VEDLEGG 3: FORENKLET ROS-ANALYSE 

Analysen er utført med bruk av Norconsult sin sjekkliste for forenklet ROS-analyse og DSB-metodikk. I 

risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.  

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

Nei Området er flatt uten 
nevneverdige 
høydeforskjeller. 

Er området geoteknisk ustabilt/er 
det fare for utglidning? 

Mulig fare Iht. NGU’s løsmassekart 
består overflatemasser 
delvis av fyllmasse, og 
delvis av gammel 
elveavsetning av grus og 
sand.  

Er området utsatt for springflo/flom 
i sjø/vann? 

Nei  

Er området utsatt for flom i elv eller 
bekk/ lukket bekk? 

Nei  

Er det radon i grunnen? Mulig fare Området inngår i 
aktsomhetsområde for 
radon med høy faregrad 

Annet (spesifiser)?   

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer, utgjøre 
en risiko for området? 

  

 Hendelser på veg Nei  

 Hendelser på jernbane Nei  

 Hendelser på sjø/vann/elv Nei  

 Hendelser i luften Ja Området ligger nær 
Lakselv lufthavn. 
Utbygging kan potensielt 
påvirke sikkerhet ved 
innflygning.  

Vil utilsiktede/ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en 
risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige 

gasser/væsker 

  

 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 
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Medfører bortfall av tilgang på 
følgende tjenester spesielle 
ulemper for området? 

  

 Elektrisitet Nei Ingen spesielle ulemper 

 Teletjenester Nei Ingen spesielle ulemper 

 Vannforsyning Nei Ingen spesielle ulemper 

 Renovasjon/spillvann Nei Ingen spesielle ulemper 

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

 Ingen høyspentlinjer i 
området 

 Påvirkes området av 

magnetiske felt fra 

kraftlinjer? 

Nei  

 Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

Nei  

Er det spesielle farer forbundet 
med bruk av transportnett for 
gående, syklende og kjørende 
innenfor området? 

Nei  

 Til skole/barnehage Mulig fare Skolevei krysser E6 og går 
delvis gjennom Lakselv 
sentrum med 
åpne/uoversiktlige 
trafikkarealer. 

 Til nærmiljøanlegg (idrett 

etc.) 

  

 Til forretning   

 Til busstopp   

Brannberedskap   

 Omfatter området spesielt 

farlige anlegg? 

Nei  

 Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning 

(mengde og trykk)? 

Usikkert Oppfylling av 
minimumskrav til 
slukkevann må utredes 
før det gis tillatelse til 
bygging. 

 Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

Nei Brannbil vil få tilgang til 
planområdet fra 
eksisterende og nye 
veier. 

Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, 

steintipper etc. 

Nei  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

Nei  
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Oppsummering ROS-analyse 

Uten avbøtende tiltak vil planlagt utbygging medføre risiko knyttet til:  

 Ustabile grunnforhold 

 Radon 

 Trafikksikkerhet og trygg skolevei 

 Brannsikkerhet mht. tilstrekkelig slukkevann 

 Flyulykker 

 Forurensning i grunn 

 Luktproblematikk 

Løsninger for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet er beskrevet i planbeskrivelsens kapittel 6.15 

«Avbøtende tiltak med hensyn til risiko og sårbarhet». 

 Industrivirksomhet, 

herunder avfallsdeponering 

Nei  

 Annet (spesifiser) Mulig fare Fyllmasser med uvisst 
opphav, kommunalt 
lagerbygg 

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

Nei  

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

Nei  

Annet (spesifiser) Mulig lukt Nedlagt 
forbrenningsanlegg like 
øst for området. Ev. 
fremtidig gjenåpning kan 
medføre 
luktproblematikk. 

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

 Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål? 

Nei  

 Finnes det potensielle 

sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 

Nei  
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VEDLEGG 4: REFERAT FRA FOLKEMØTE 6.6.2017 

Møtested: Porsanger kommunes rådhus, kantina 

Oppmøte: 10 personer, hvorav flesteparten var beboere i nærområdet 

Fra Porsanger kommune: Kommuneplanlegger Øystein Willersrud 

1. Orientering 

Porsanger kommune orienterte om bakgrunnen for planarbeidet og målene med planen. Det ble 

blant annet orientert om: 

- Tiltakshaver Sentrumsboliger AS 

- Porsanger kommunes rolle 

- Porsanger kommunes behov for boliger 

- Todelt plan med vestre og østre del 

- 90 boenheter totalt 30 + 60 

- Skisser av foreløpig seksmannsboliger ble vist 

- Løsning for fortau på sørsiden av Peder Sivertsens vei 

2. Innspill og spørsmål  

Etter orienteringen var det åpen runde med innspill og spørsmål.  

- Det kom inn en del bekymringer knyttet til planlagt bebyggelse på nordsiden av Peder 

Sivertsens vei. Planlagt bebyggelse ved Laatasveien ble generelt positivt omtalt. 

- Det ble uttrykt ønske om at området bygges ut fra øst mot vest. Dersom behovet ikke skulle 

være så høyt som ventet kan man stå igjen med ferdig utbygd vestre del uten at østre del er 

bygd ut. Det er bedre å bygge østre del først da utbygging her synes kun positivt, mens 

utbygging langs Peder Sivertsens vei er noe konfliktfylt. Det ble uttrykt ønske om utbygging 

også langs Peder Sivertsens vei, men kun dersom det er et virkelig behov og at man utnytter 

de beste tomtene i østre del først. 

- 90 boenheter synes høyt og det ble utrykt usikkerhet knyttet til behovet for så mange boliger 

og tidsperspektivet i planen.  

- Det er behov for areal til snødeponi langs PS-vei. I dag deponeres snø på gamle 

ishockeybanen som ble brukt på 90-tallet. 

- Utsikt forringes for boliger ved Peder Sivertsens vei. Det kom frem ønske om lav bebyggelse 

(flatt tak). To etasjer langs PS-veien strider med tidligere lokale regler om 1 etasje på flat 

tomt. 

- Usikkerhet knyttet til sol- og lysforhold for dagens bebyggelse på sørsiden av PS-vei. 

- Det ble av enkelte uttrykt noe misnøye med utformingen av byggene slik de fremstår på 

skissene da de planlagt byggene har «kasseform».  

- Området benyttes som turområdet. Særlig vestre del har verdi som utfartsområde, 

nærturområde (lufting av hunder etc.), samt bær og sopp. Utbygging vil ødelegge området 

samt forringe verdien som utfartsområde. I dag parkerer turgåere langs Peder Sivertsens vei. 

Det er behov for å etablere en parkering for utfart. 
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- Skispor tråkkes forbi området. Tidligere ble det tråkket spor helt til Porsvannene. Løypa var 

populær. For to-tre år siden ble det satt opp fysisk sperre ved eiendom øst for området som 

hindret spor videre østover. Dette bør åpnes.  

- Det bør settes av plass til skispor forbi området. 

3. Videre prosess 

Det ble avslutningsvis orientert om videre planprosess, mulighet for å komme med skriftlig innspill 

innen 18. juni og klageadgang på kommunestyrets vedtak. 
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