
PORSANGER KOMMUNE 

 1

REGULERINGSPLAN FOR ILDSKOGMOEN 
 
PLANBESKRIVELSE 
 
Planen skal regulere et industriområde i sør og et friområde i nord som forutsatt i kommunedelplan for 
Lakselv. Det er en målsetting å bevare den eksisterende vegetasjon i størst mulig grad som klimavern i sør, og 
som en positiv miljøskaper i nord. Det har vært en viktig målsetting å opprettholde ferdselen gjennom området 
med adkomst til viktige friluftsområder øst for det regulerte området. 
Ildskogmoen ligger sør-øst for Lakselv sentrum. Det regulerte området er ca. 330 dekar og ligger på østsiden 
av E6 mot Karasjok. Området er relativt flatt og bevokst med bjørketrær. Det går et mindre søkk på skrå 
gjennom den nordlige delen av industriområdet. Grunnen består av morene med stort innslag av stein (2 - 7 
cm). 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
Adkomsten til friluftsområdene skjer gjennom via nordre adkomstvei med tilhørende parkeringsplass i 
industriområdet.  
Områdene regulert til byggeformål - industri kan bebygges på grunnlag av denne reguleringsplanen. 
Det regulerte området ligger innenfor flystøysone II og III, men det er normalt ikke behov for støytiltak i 
industriområder. 
 
 

PLANBESTEMMELSER 
 
§ 1 GENERELT 
 
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 
Grensa mellom flystøysone II og III er tegna inn på kartet. 
Planområdet som er beskrevet på planen er inndelt i reguleringsområder med følgende formål: 
 
1. BYGGEOMRÅDER 
Industri 
3. TRAFIKKOMRÅDER 
Kjøreveg 
Gangveg 
Parkering 
4.  FRIOMRÅDER 
5.  FAREOMRÅDER 
Høyspentlinje 
6.  SPESIALOMRÅDER 
Klimavern 
Naturverdi 
Parkbelte i industristrøk 
Frisiktsone ved veg 
 
 
 
§ 2 FELLES BESTEMMELSER 
 
1.  PLANKRAV 
 
1.1 For anlegg i friområdet kreves fremlagt bebyggelsesplan.  
 
1.2 I forbindelse med byggemelding skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500. Situasjonsplanen skal 
vise bygningenes sammenheng med omkringliggende bebyggelse med eventuelle utvidelser/nybygg, 
atkomstforhold, lagerareal og parkering. I tillegg skal det vise hvordan den ubebygde delen av tomta skal 
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planeres og utnyttes. På situasjonsplanen skal angis eventuelle forstøtningsmurer, gjerder, areal for parkering, 
lagerareal og den terrengmessige behandling med høydeangivelse. 
 
1.3 Privatrettslige planer som er i strid med planen er forbudt. 
 
2.  BYGGEGRENSER 
 
2.1 Mot  E6 skal nybygg ikke plasseres nærmere enn 30 meter fra riksvegens senterlinje. 
 
2.2 Bygninger i områdene I1, I2 og I5 skal orienteres med langside i øst- vest retning. Dette for å få kort 
bygningslengde mot E6. 
 
3.  ETASJETALL/BYGGEHØYDER 
 
3.1 På nybygg i byggeområdet i reguleringsplanen skal gesimshøyde ikke overstige 8 meter over eksisterende 
terreng. 
 
3.2 I områdene I1, I2, I3 og I5 skal bygningene utformes med saltak. Takvinkel skal ikke være brattere enn 40 
o  
 
4.  PARKERING/ADKOMST 
 
4.1 Antall parkeringsplasser innenfor reguleringsområdet som den enkelte byggherre må anlegge, skal når 
ikke annet er bestemt, beregnes etter følgende normer: 
 

Industri, håndverkstjenester:  1 p.pl.pr 100 m2 + lasteareal 
Lager     1 p.pl.pr   50 m2 + lasteareal 
Idrettsanlegg    1 p.pl.pr.    3 person 
 
For bygg med flerbruksformål med ulikt krav til parkeringsdekning skal det strengeste kravet gjøres gjeldende. 
 
Bygningsarealet regnes som brutto gulvareal. Gulvareal med skråtak beregnes som BRA etter teknisk forskrift 
til plan og bygningsloven datert 22.01.97 Kap III. 
 
4.2 Adkomsten til tomta skal være der hvor det er angitt med pil på plankartet. Den eksakte plasseringen av 
avkjørselen fastlegges gjennom situasjonsplan ved byggemelding. 
 

5. UTENOMHUSAREALER 
 
5.1 Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming og lèplanting. Eksisterende vegetasjon skal i 
størst mulig grad bevares og gis mulighet til naturlig foryngelse. Trær med høyde 3 m eller høyere, og annen 
vegetasjon av varig verdi for områdene spesialområde- klimavern, naturverdi og parkbelte i industristrøk må 
ikke fjernes uten kommunens faste planutvalgs samtykke. 
 
5.2 Kommunens faste planutvalg skal påse at bebyggelsens form, vindusinndeling og utvendig materialbruk 
harmonerer med de omgivende bygninger. 
 
6.  REKKEFØLGE  
 
6.1 Parkeringsplasser og utenomhusanlegg skal ferdigstilles samtidig med bygningene. 
 
6.2 Utbygging av industriområdene skal følge nummereringen av områdene ( I1- I6) som er vist på 
reguleringsplanen. Unntak kan gjøres for område I6. 
 
 
§ 3 OMRÅDER FOR INDUSTRI, I1 - I6. 
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1. I områdene skal det oppføres bygninger for lettere industri eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg 
og lager. Kommunens faste planutvalg skal godkjenne lokalisering av den enkelte bedrift innenfor området. 
Bedrifter som anses å ville medføre særlige ulemper for planområdet henvises til andre industriområder. 
Tomtene er ca 4,5 da hver. 
 
2. Tillatt bebygd areal inklusive lagring under tak, må ikke overstige 40% av tomtens areal. 
 
3. Den ubebygde delen av tomta tillates benyttet til lagring, dersom dette ikke kommer i konflikt med 
fareområdet, § 6, eller andre begrensninger i planen. Tillatte utelagringsområder skal gjerdes inn med et tett 
gjerde som hindrer innsyn. Gjerdet skal oppføres i materialer av tre. 
 
§ 4 TRAFIKKOMRÅDER, T1- T3. 
 
1. I områdene skal anlegges kjøreveg og parkeringsplasser som vist på plankartet. 
 
2. Område T1 skal brukes som kjøreveg til industriområdet. Reguleringsbredde for riksveg fra senterlinjen er 
7,5 m og for samleveg i industriområdet 10,0 m. 
 
3. Området T2 er gangveg for å sikre adkomsten til F2 og friområdet øst for reguleringsplanen. 
 
4. Område T3 skal brukes til parkering for personbiler i forbindelse med aktivitet i friområdet og friluftsliv i 
områder øst for reguleringsplangrensa. Parkeringsplassen skal også benyttes som utgangspunkt for 
snøscooterløype. Parkering for ca 60 personbiler. 
 
§ 5 FRIOMRÅDER F1, F2 
 
1. Områdene skal brukes til idrett og fritidsaktiviteter. 
 
2.  Anlegg tilhørende slik aktivitet kan oppføres. 
 
3. Adkomst til området skal løses via nordre adkomstveg i industriområdet. 
 
 
§ 6  FAREOMRÅDE 
 
1. Områdene er avsatt til fareområde for høyspenningsanlegg.  
 
2. I områdene skal det ikke oppføres bygninger eller faste installasjoner. Lagring er heller ikke tillatt innenfor 
fareområdet. 
 
§ 7 SPESIALOMRÅDE - KLIMAVERN, Kl 1- Kl 3 
 
1. Områdene er avsatt til klimavern mot E6. 
 
2. Bygninger tillates ikke oppført i spesialområdet: klimavern. Eksisterende vegetasjon skal bevares og gis 
gode muligheter til naturlig foryngelse. 
 
3. Gjerder som er satt opp i området før reguleringsplanarbeidet var igangsatt inngår ikke i planen. Hvis 
gjerdene rives kan de ikke gjennoppbygges på samme sted, og de kan ikke gjøres til gjenstand for 
hovedombygging. 
 
§ 8 SPESIALOMRÅDE - NATURVERDI, NA 1-  NA 5. 
 
1. Områdene er avsatt til friluftsområder til bruk for lokalbefolkning og som adkomst til viktige områder for 
friluftsliv øst for planområdet. 
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2. Bygninger tillates ikke oppført i spesialområdet: naturverdi. Unntak kan gjøres av det faste planutvalget når 
det gjelder bygninger som hører naturlig med til, eller ikke hindrer bruken av friluftsområdet. 
 
§ 9 SPESIALOMRÅDE- PARKBELTE I INDUSTRISTRØK 
 
1.Områdene er avsatt til parkbelt i industristrøk for å beholde en «grønn» sone mellom industritomtene og 
adkomstvegene i industriområdet. 
 
2. Bygninger tillates ikke oppført i spesialområdet: parkbelte i industristrøk unntak er oppføring av nettstasjon 
for energiforsyning i P2. Eksisterende vegetasjon skal bevares og gis gode muligheter for naturlig foryngelse. I 
tillegg skal områdene opparbeides. 
 
3.Vegetasjonen i parkbeltet ved avkjørsler og kryss skal ikke hindre tilstrekkelig sikt. 
 
§ 10 SPESIALOMRÅDE- FRISIKTSONE FOR VEG 
 
1. Frisiktsonene er tegnet inn for avkjørslene fra E6 til industriområdet. 
 
2.  I frisiktsoner skal det ikke oppføres bygninger eller installasjoner. Vegetasjon skal holdes nede.  
 
 
 


