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1. Innledning 

1.1 Om Porsanger kommune 

Kommunen har ca. 4500 innbyggere og kommunesenteret ligger i Lakselv med sine 3000 
innbyggere. Porsanger er arealmessig Norges tredje største kommune på 4873 km2. Kommunen 
ligger ved Porsangerfjorden som er Norges tredje lengste fjord med en unik skjærgård. 
Porsanger er også Norges eneste trekulturelle kommune med kvænsk, norsk og samisk som 
språk.  

 

 

 Figur 1 

Oversikt over Finnmark 
med Porsanger i midten. 
(norge.no) 

 

I tettstedet Lakselv finner du foruten kommuneadministrasjonen, et godt tilbud innen 
servicenæringen. Porsanger har egen flyplass, North Cape Airport, som er Norges tredje 
lengste. Her er ulike flyselskap representert og gir kommunen gode kommunikasjoner med 
resten av fylket og landet. Forsvaret har to enheter i kommunen, Banak flystasjon og 
Garnisonen i Porsanger.  

Smørfjord ligger på vestsiden av Porsangerfjorden (sjøkart nr. 105), om lag 65 kilometer nord 
for kommunesenteret Lakselv.  

1.1.1 Næringsveier 

De viktigste næringsveiene i kommunen er offentlig og privat tjenesteytende næringer (82% av 
de sysselsatte). Primærnæringen utgjør 5 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen.  

Hele lokalsamfunnet i Smørfjord og de omkringliggende områder er knyttet til fiskerinæringen. 

1.1.2 Befolkning 

Innbyggertallet i Porsanger kommune pr 1. januar 2003 er 4349 personer, og har vært relativt 
stabilt de siste årene.  

I kommunesenteret Lakselv er det ca 3200 personer, i Børselv ca 320 personer, i Billefjord ca 
480 personer og Smørfjord / Russenes ca 330 personer. 
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1.2 Behovsvurdering 

Fiskeri har vært en grunnpilar for bosetting langs Porsangerfjorden. Fjorden har vært en fiskerik 
fjord og på det meste var det fem fiskebruk i området.  

De siste femten årene har det vært en markant nedgang i antall tonn fisk som er tatt på land i 
fra Porsangerfjorden. Dette skyldes flere forhold, men i følge fiskerne skyldes dette i stor grad 
en for stor selbestand, feil forvaltning, for stor bruk av aktive redskap, samt nedbeiting av 
tareskogen. 

I dag er fjorden nærmest tom for fisk og i økologisk ubalanse1 , næringsgrunnlaget er betydelig 
svekket og bygdene langs fjorden sliter med å opprettholde en sunn befolkningsstruktur.  

Samtidig har Porsanger kommune et sårbart næringsliv og er sterkt avhengig av Forsvarets 
tilstedeværelse. Omstillingen i Forsvaret de siste årene har skapt stor usikkerhet både for 
privatpersoner og næringsliv.  

Porsanger kommune så derfor et stort behov for å utvikle et mer robust næringsliv i 
kommunen.   

1.2.1 Forprosjektet ”Porsangerfjorden tilbake til livet” 

Med bakgrunn i dette ble forprosjektet ”Porsangerfjorden tilbake til livet” igangsatt, spesielt for 
å utrede muligheter og foreslå tiltak for å utvikle næringsliv tilknyttet fjorden, med fokus på 
fiskeri- og havbruk. Arbeidet er initiert og delfinansiert av Porsanger kommune. Utredningen ble 
basert på gjennomgang av ulike skriftlige kilder, intervju med lokale fiskere og kontakt med 
forskningsmiljøer og sentrale og regionale myndigheter på administrativt og politisk nivå. 

Prosjektet konkluderte med at det, for å sikre etablering av en havbruksnæring og utvikling av 
fiskerinæringen i kommunen, bør anlegges egnete industriarealer med molo, kai, vann, kloakk 
og annen nødvendig infrastruktur. 

1.3 Bakgrunn for planarbeidet 

Basert på ovennevnte, har Porsanger kommune pekt ut Smørfjord som satsingsområde for 
kommunens fiskerivirksomhet – og ønsker å kanalisere framtidige investeringer til dette 
området. 

Selv om fiskeriaktiviteten de senere år har vært relativt beskjeden mht verdiskapning 
sammenlignet med de større fiskeværene langs kysten, er fiskerinæringen også i dag viktig for 
stedet og kommunen.  

I dag har fiskerne i Smørfjord mangelfulle havneforhold uten skjerming og hensiktsmessige 
fortøyningsanlegg for flåten. 

Fiskernes behov for bedre havneforhold, kombinert med kommunens ambisjoner om satsing på 
sjømatnæringen med kombinasjoner av oppdrett av ulike arter og villfanget fisk, danner 
grunnlaget for planarbeidet. 

 

                                                      

• 1  Kfr Porsanger kommune 
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2. Innledende saksbehandling 

2.1 Forvarsel og kunngjøring 

Varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid ihht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 1, ble 
kunngjort ved brev til grunneiere og berørte myndigheter datert 7.1.04. 

Annonse om kunngjøring av oppstart ble trykket i Finnmark Dagblad og Sagat i uke 2 i 2004. I 
annonsen framgikk bl.a. følgende:  

”Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et havne- og næringsområde i 
tilknytning til eksisterende fiskebruk.  

Området som skal reguleres er lokalisert på utsiden av riksvegen mellom Brennelvneset og 
Lilleelva. Planområdet, som er uregulert i dag, vil bli foreslått regulert til trafikk- og 
industriformål. 

Foreslått planområde er i ’Kommuneplanens arealdel’ (sist behandlet i kommunestyret 24.6.00) 
avsatt til hhv. Landbruk-, natur-, og friluftsområde og Næringsvirksomhet. Området er i sin 
helhet uregulert.” 

Innkomne forhåndsmerknader er gjengitt i vedlegg 1 på side 26. Alle innspill er tatt tilfølge i 
planforslaget.  

2.2 Avgrensning av reguleringsplan 

Basert på kommunens oversikt faller hele eller deler av følgende eiendommer innenfor 
planområdet (gnr/bnr/fnr):  3/1/1,  3/1/5,  3/1/11,  3/1/42  og  3/48. 

 

 Figur 2 

Planområdet slik det var 
avgrenset i forbindelse 
med forhåndsvarsling. 
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2.3 Forholdet til plan- og bygningslovens bestemmelser om 
konsekvensutredninger 

Den nye Forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft fra dags dato, jfr. kgl. res. den 
21.05.1999 (se Miljøverndepartementets hefte T-1281).  

2.3.1 Vedlegg I  

Det må vurderes hvorvidt tiltaket omfattes av pkt. I.2.6. på Vedlegg I i forskriften: 
“Nyetablering av havner og havneanlegg, inklusive fiskerihavner og offshorerelaterte 
havneinstallasjoner, samt havner og installasjoner for trafikk på innlands vannveier der skip på 
over 1.350 tonn kan seile og anløpe. Ferjekaier omfattes ikke.”  Og som medfører krav om 
utarbeidelse av konsekvensutredning, jfr. forskriftens § 2.   

Det legges til grunn at det allerede er etablert et fiskebruk med kai innenfor planområdet. 
Videre vektlegges at området er avsatt til næringsvirksomhet i Kommuneplanens arealdel (som 
tillater etablering i forbindelse med fiskeri og aquavirksomhet), og at tiltaket medfører liten 
endring i forhold til dagens situasjon.  

Med bakgrunn i ovennevnte legges til grunn at planene ikke utløser automatisk krav om 
konsekvensutredning. 

2.3.2 Vedlegg II  

Dersom en realisering av foreliggende planer ikke omfattes av Vedlegg I, må det også foretas 
en vurdering i forhold til hvorvidt tiltaket omfattes av pkt. II.2.6. på Vedlegg II i forskriften: 
“Utvidelse og oppgradering av havner og havneanlegg, inklusive fiskerihavner og 
offshorerelaterte havneinstallasjoner, med en investeringskostnad på mer enn 50 mill. kr og 
som medfører utarbeidelse av plan etter PBL. Ferjekaier omfattes ikke.”  Og som medfører krav 
om utarbeidelse av konsekvensutredning dersom tiltaket også fanges opp av et eller flere av 
miljøkriteriene i forskriftens § 4, jfr. forskriftens § 3. 

I og med at reguleringsplanarbeidene knyttet til tiltaket pågår, fanges kriteriet ”medfører 
utarbeidelse av plan etter PBL”  opp. Når det gjelder hvorvidt tiltaket har en 
”investeringskostnad på mer enn 50 mill.”, legges til grunn at havnetiltaket er beregnet å koste 
27,5 mill. Dermed legges til grunn at planene heller ikke fanges opp av Vedlegg II, og 
havnetiltaket er således ikke utredningspliktig.  

Overnevnte er avklart med Kystverket Sørøst/TPU, som er ansvarlig myndighet for denne typen 
tiltak.  
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3. Utbyggingsplanene/program 

3.1 Lokalisering 

Norfico Consult AS (nå: Barlindhaug Norfico AS) ble i 2000 engasjert av kommunen for å forestå 
vurderinger knyttet til de uttalte ambisjoner om å klargjøre arealer for næringsutvikling, 
samtidig som fiskernes behov for skjerming og tidsmessige fortøyningsanlegg ble ivaretatt. 

I utgangspunktet skulle følgende elementer gjennomgås: 

− Vurdering av eksisterende anlegg (fiskebruk, serviceanlegg) 
− Kvalitet på stedets fiskebruk (standard, pålegg/andre krav) 
− Vurdering av alternative lokaliseringer (kfr. naturgitte forutsetninger, eksisterende 

etableringer, øvrig infrastruktur) 
− Identifisering av aktører som kan være motor i en utvikling 
− Andre forhold 

Etter hvert ble følgende 3 områder i Smørfjord identifisert som aktuelle i forhold til klargjøring 
av arealer for næringsutvikling: 

− Område på NØ-siden av eksisterende fiskebruk  (alternativ 1) 
− Område langs sydsiden av Halsen  (alternativ 2) 
− Område omkring eksisterende fiskebruk  (alternativ 3) 
− Område omkring eksisterende fiskebruk, når riksvegen legges om for å bidra til mer arealer 

for næringsformål  (alternativ 3b) 

I utgangspunktet framsto alternativ 2 som den mest hensiktsmessige løsningen.  

Men på grunn av at uavklart isproblematikk medførte en betydelig usikkerhet knyttet til slik 
etablering ved Halsen, konkluderte Porsanger kommune med at en plassering av havna ihht 
alternativ 3, evt. alternativ 3b, skulle legges til grunn for videre planarbeid.  

Kystverket sluttet seg til den konklusjonen, hvilket synes å være avgjørende for hvorvidt tiltaket 
vil kunne få statstilskudd.  

I ettertid har kommunen valgt å legge alternativ 3 til grunn  for planarbeidet. 

3.2 Smørfjord fiskerihavn 

Følgende elementer inngår i konseptet ”Smørfjord fiskerihavn”:  

− Dekningsverk 
− Liggekaier 
− Almenningskai 
− Servicefunksjoner 
− Produksjonsanlegg 
− Utvidelsesmuligheter 

Byggetrinn 1  legger til rette for etablering av noe ny fiskeriproduksjon samt utvikling av 
eksisterende service- og havnefasiliteter.  

Følgende elementer inngår i byggetrinn 1:  

− 200m lang molo 
− 75m flytekai med liggeplasser for 24 fartøyer opp til 40 fot 
− 30m flytekai med liggeplasser for 14 fartøyer opp til 20 fot 
− 30m kai i forbindelse med serviceanlegget med min. 5 m vanndyp (almenningskai) 
− 45m kai i forbindelse med fiskebruket med min. 5 m vanndyp 
− etablering av ca 2,5 da industriareal  
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− noe ny bebyggelse  

Byggetrinn 2  legger til rette for en framtidig utvidelse mot sør, uten at programmet for dette er 
nærmere avklart på nåværende tidspunkt.  

Dette området bygges ikke ut i første omgang, og det vil være rimelig å knytte plankrav til 
dette delområdet (dvs bebyggelsesplan).  

Følgende elementer inngår i byggetrinn 2:  

− Det avsettes et areal på ca 20 da til framtidig sjørelatert næringsvirksomhet 
− Ingen føringer i forhold til bebyggelse eller tiltak 

 

 

Figur 3 

Oppsummering av prosessen fram mot valg av lokalisering. 
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4. Planområdet - registrering og premisser 

4.1 Fiskerinæringen 

I avsnittet her gis en kort gjennomgang av grunnlaget for de prioriteringer Porsanger kommune 
har foretatt, og som har endt med oppstart av dette planarbeidet.  

4.1.1 Nøkkeltall 

I 2001 var 35 fiskere registrert på blad A (deltid) og 30 på Blad B (fulltid) i Porsanger 
kommune. I tillegg var det ca. 30 fremmedfiskere som benyttet havnefasilitetene i Smørfjord på 
årsbasis.  Samme år ble landet 599 tonn til en verdi av 6,35 mill.  

Dagens aktivitetsnivå tilsier at landbasert virksomhet har en årlig omsetning på ca. 135 mill. kr. 
I dette ligger stedets fiskeindustribedrifter, mekaniske verksteder og salg av is, vann, redskaper 
og proviant. 

Leveransene fra hjemmeflåten utgjør ca. 50 % av totalleveransen. 

4.1.2 Fiskeristruktur 

Følgende bedrifter utgjør dagens fiskeristruktur: 

− Holmfjord Sjøfarm AS er lokalisert lokalisert på østsiden av Porsangerfjorden, litt nord for 
Børselv, og produserer torskeyngel. Eierne vil også investere i et settefiskeanlegg. 5 
ansatte. 

− North Cape Shell AS er etablert med tre konsesjoner på blåskjell i Porsangerfjorden. Disse 
skjellene vil trolig være klar til høsting i 2004-05. Selskapet er også en av pionerene i 
samarbeidsprosjektet Sjømatklynge Nord, som knytter skjellnæringen i Troms og Finnmark, 
forskningsmiljø og forvaltning sammen for å utvikle en lønnsom og konkurransedyktig 
skjellnæring.  

− Sætrum Fiskekjøp AS er lokalisert i Smørfjord. Dette er kommunens siste operative 
fiskemottak. 

4.1.3 Planlagte investeringer 

Porsanger kommune har iverksatt planlegging av næringsareal i tilknytning til fiskebruket i 
Smørfjord. Dette i forbindelse med mulig etablering av skjellmottak og fremtidig 
oppdrettsnæring. 

I forbindelse med arbeidet med strategisk næringsplan, har en identifisert planer om ulike 
private næringsetableringer, for eksempel:  

− Konkrete henvendelser om etablering av et nytt skjelloppdrett-selskap 
− Interessenter i forhold til å utvikle kråkebollenæringen 
− Interessenter i forhold til oppdrett av torsk og steinbit 
− Porsangerfjorden har to laksekonsesjoner som blir lyst ut. 
− Utredning vedrørende fremtidig etablering av et skjellmottak 
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4.2 Forholdet til overordnede føringer 

4.2.1 Strategisk næringsplan 2001-2004 

Strategisk næringsplan er det viktigste styringsverktøyet for Porsanger kommunes 
næringsutviklingsarbeid.  

For planperioden er følgende satsingsområder vedtatt (i prioritert rekkefølge): 

1. Skape / etablere en tilfredsstillende kommunikasjon og infrastruktur i Porsanger kommune. 
2. Videreutvikle Lakselv som handels- og servicesenter med hovedvekt på kompetanseheving 

og markedsføring. 
3. Utvikle reiselivsopplevelser / aktivitet i Porsanger kommune. 
4. Satsing på produksjonsbedrifter i Porsanger.  
5. Gjennomføring av tiltak i primærnæringsplanen. 

4.2.2 Primærnæringsplan 2001-2004 

Planen tar for seg hvilke mål man har for primærnæringene i Porsanger, og hvordan man skal 
satse for å nå disse målene. 

For planperioden er følgende satsingsområder og mål vedtatt knyttet til Fiskeri og havbruk: 

− Utnytte og videreutvikle det næringsmessige potensialet i fiskeri- og havbruksnæringa i 
Porsanger.  

− Få livet tilbake til Porsangerfjorden.  

Av flere identifiserte tiltak knyttet til å nå målsetningen om å ”..videreutvikle det 
næringsmessige potensialet..”, er det særlig punktet om å Bedre infrastrukturen som er 
relevant i forhold til reguleringsplanarbeidet: 

− Bakgrunn/status;  Det er ønskelig med bedre forhold når det gjelder slipp, molo og 
liggekai. En utbedring av disse vil ikke bare forenkle den daglige drift for fiskeflåten, men 
også gjøre det mulig å foreta vedlikehold i Porsanger. 

− Mål:  Bygge slipp og molo, samt få en tilfredsstillende liggekai. 

Reguleringsplanarbeidet følger opp føringene som er framsatt i strategisk næringsplan. 

4.2.3 Planpremisser 

• Området er i henhold til de målsetninger som framkommer i kommunens strategiplan. 

4.3 Forholdet til kommunale arealplaner 

4.3.1 Kommuneplanens arealdel 

I Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.00, er området vest for vegen avsatt til Landbruk-, 
natur-, og friluftsområde (LNF), mens området mellom vegen og sjøen er avsatt til 
Næringsvirksomhet.  Området mellom vegen og høyspentlinja ned mot Ytrebukta er avsatt til 
boligområde. Se Figur 5.  Reguleringsplanarbeidet er i tråd med gjeldende plansituasjon. 

4.3.2 Reguleringsplaner 

Det foreligger ingen godkjente reguleringsplaner i området. 
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4.3.3 Planpremisser 

• Området skal utvikles innenfor rammen av kommuneplanens arealdel.  

 

Figur 4 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel (målestokk 
1:125.000). 

Figur 5 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel, 
delområde Smørfjord (målestokk 1:20.000).  

 

4.4 Automatisk fredede kulturminner 

I området omkring gårdsbruket ved Brennelv, er registrert en rekke automatisk fredede 
kulturminner. Se Figur 6. 

I økonomisk kartverk er avmerket 3 områder på begge sider av elva, som inneholder en rekke 
tufter. Kulturminnene dreier seg om hustufter fra yngre steinalder og samiske gammetufter.  

Planområdet er ikke vurdert å komme i konflikt med registrerte automatisk fredede 
kulturminner.  

4.4.1 Planpremisser 

• Planområdet skal ikke utvides vest for hovedvegen. 
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Figur 6 

Oversikt over registrerte kulturminneområder 
ved Brennelv. 

Figur 7 

Utsnitt av sjøkart nr. 105. 

4.5 Havneforhold i dag  

Havneforholdene i Smørfjord må karakteriseres som dårlige. Fiskebruket disponerer en kai på 
peler som brukes til lasting og lossing, men denne kaia er utsatt for vind og bølger fra nordøst 
og øst.  

For øvrig finnes det ingen kaier eller muligheter for å fortøye skip til kai under dårlige 
værforhold. Fartøy som hører hjemme i Smørfjord ligger fortøyd til en bunnkjetting, og 
adkomsten til båtene skjer med mindre båter som trekkes opp i fjæra nord for fiskebruket.  

For fiskebruket betyr det vanskelige laste- og losseforhold. Ved vanskelige forhold har det ført 
til skade på fartøy ved leveranser. Likeledes har fraktefartøy som skal hente ferdigprodusert fisk 
ikke kunne legge til kai ved vanskelige forhold, og en har vært nødt til å transportere fisk med 
bil til for eksempel Hammerfest. 

4.5.1 Vær og vind 

Det meste av bølgene i Smørfjord er lokalgenererte vindbølger fra Porsangerfjorden. Brukerne 
peker på vindsjø fra nordøst, dvs. bassenget innenfor Tamsøy, og bølger som følger fjordens 
vestside langs land.  

4.5.2 Planpremisser 

• Det er avgjørende i forhold til etablering av næringsområdene at det etableres en molo for 
skjerming av havneområdet og kaiene. 
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4.6 Landskap 

Planområdet er beliggende rett ved E69, som dels er etablert på en steinfylling langs sjøen - 
dels på terreng på nedsiden av en fjellskrent. Fjæra varierer fra å være temmelig bratt til å gå 
over i en definert strandflate. 

Området er vidt eksponert mot fjorden og godt synlig fra hovedvegen, i begge kjøreretninger.  

Vegetasjonen i området består av noe strandvegetasjon, samt gras, lyng og noe småvokst 
bjørk/vier.  

 

Figur 8 

3D som viser topografien i området, både på land og i sjø (eksisterende fiskebruk midt i bildet).  

4.6.1 Planpremisser 

• Topografien i området legger føringer for utnyttelse av området, både når det gjelder 
framføring av veg i planområdet og plassering av utfylling i sjø. 

4.7 Trafikale forhold 

4.7.1 Overordnet vegnett 

Planområdet ligger sentralt plassert langs hovedvegen mot Nordkapp, E69. Ellers møtes vegene 
mot hhv Havøysund, Hammerfest/Alta, Nordkapp og Lakselv i Smørfjord.  Se Figur 9. 

4.7.2 Gang- og sykkelveg 

Det er verken etablert gang- og sykkelveg eller fortau i området.  

4.7.3 Adkomst 

Eksisterende fiskebruk og serviceanlegg har direkte adkomst til E69. Hovedvegen ligger omlag 
3m høyere enn næringsområdet, og adkomsten er relativt bratt og uoversiktlig.  

Også boligeiendommen sør for fiskebruket har direkte adkomst til hovedvegen. 
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4.7.4 Parkering 

Parkering foregår på den enkelte eiendom. 

4.7.5 Planpremisser 

• Det tas sikte på at planen bidrar til at det etableres felles adkomst, dvs. at det foretas en 
sanering/opprydding i forhold til dagens situasjon.  

• Begrenset arealdybde mellom hovedvegen og sjøen gjør at bl.a. avvik fra normer mht 
byggegrenser kan aksepteres. 

• Internveger tilrettelegges for lastebiler. 

 

 Figur 9 

Oversikt over knutepunktet 
Smørfjord.   

4.8 Grunnforhold 

4.8.1 Geotekniske forhold 2 

Det er ikke gjennomført noen grunnundersøkelser for molotraseen. Moloen vil ikke ligge på dypt 
vann, men en regner med å utføre undersøkelser i løpet av 2004. 

4.8.2 Forurensninger i grunn/sedimenter 

Selv om eksisterende fiskebruk har være etablert siden 19XX, har en ikke grunnlag for å tro at 
det finnes forurensninger i bunnsedimentene innenfor planområdet.   

Det er ikke gjort undersøkelser for å avklare dette.  

                                                      
2  Kfr. Kystverket Troms og Finnmark/Porsanger kommune 
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4.8.3 Planpremisser 

• Det er behov for å avklare grunnforholdene nærmere før utfylling i sjø. 

• Spørsmålet om oppvirvling av bunnsedimenter i sjø avklares med Fylkesmannen. 

4.9 Teknisk infrastruktur 

4.9.1 Vann og avløp 

Det går en kommunal vannledning langs fjæra til Sætrums fiskebruk. Videre forgrenes en 
annen vannledning til Halsen, som går langs fjæra sør for det planlagte næringsområdet. 
Dermed har industrien i området tilgang på vann med tilfredsstillende kvalitet.  

I følge kommunen finnes ingen avløpsledninger i området. 

4.9.2 Energi 

Repvåg Kraftlag A/L opplyser om at en har kabler i jord fram til fiskebruket, og en jordledning 
fram til flomålet fra trafoen. 

Telenor opplyser om at det er etablert luftkabler i en trasè på vestsiden av E69, som nesten 
tangerer vegen rett nord for fiskebruket. I tillegg til fiskebruket er 2 andre bygninger påkoplet 
luftkablen.  

4.9.3 Planpremisser 

• Planen synes ikke å initiere umiddelbare behov knyttet til teknisk infrastruktur. 

4.10 Eksisterende bebyggelse 

4.10.1 Fiskebruk 

Eksisterende bebyggelse består av et noe tilårskommet og tradisjonelt fiskebruk med mottak, 
produksjons- og lagerrom fordelt på 2-3 bygg. Samlet grunnflate er ca. 700 m2. Delvis bygget 
på kai.  

Bygningsmassen har behov for renovering for å tilfredsstille næringsmiddelhygieniske krav. Det 
påhviler krav om utbedring fra Fiskeridirektoratets kontrollverk. 

Kaien foran fiskebruket er bygget av trematerialer og har dybder fra 3–5 m. 

Avstand til veimidte (E69) er ca. 12 m.  
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Figur 10 

Foto som viser fiskebruket, med 
fiskeriserviceanlegget i forkant. 

Figur 11 

Foto som viser fiskeriserviceanlegget, sett fra 
fiskebrukets kai. 

 

4.10.2 Fiskeriserviceanlegg 

Dette ligger på en steinfylling ca. 10–12 m nordøst for fiskebruket. Serviceanlegget inneholder 
arbeids- og lagerrom i 2. etasjer.  

Anlegget er oppført av trematerialer og er av nyere dato, og har en grunnflate på ca. 250 m2. 
Serviceanlegget mangler kai. 

4.10.3 Bebyggelse langs sjøen 

Sør for fiskebruket ligger flere mindre bygg/installasjoner med varierende funksjoner, som i 
utgangspunktet ikke er forenlig med planens intensjoner. 

Et naust nord for fiskebruket vil miste direkte kontakt med sjøen. 

4.10.4 Planpremisser 

• Både eksisterende fiskebruk og eksisterende fiskeriserviceanlegg inngår i planen.  

• Eksisterende bebyggelse/anlegg langs sjøen vil måtte saneres i forbindelse med en 
realisering av planen. 

4.11 Støy 

Da avstanden til nærmeste bolighus er såpass stor er ikke spørsmålet om støy vurdert som er 
aktuell problemstilling i forbindelse med eksisterende aktivitet i området.  

Heller ikke i forbindelse med planlagt aktivitet i området, er støy vurdert som en vesentlig 
utfordring. 

4.11.1 Planpremisser 

• Krav fra Fylkesmannens miljøvernavdeling om å behandle støy i planbestemmelsene, tas 
tilfølge. 
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4.12 Samfunnssikkerhet 

4.12.1 Rasfare 

Området er ikke registrert som rasfarlig i Kommuneplanens arealdel. 

4.12.2 Grunnforhold 

”Det er ikke dypt i den planlagte molotraseen.  

Kystverket regner derfor ikke med at det skal skje et grunnbrudd for eksempel under utkjøring 
av moloen men for å avklare dette er det planlagt grunnundersøkelser i området i 2004.”  3 

4.12.3 Farlig gods 

Området vil i utgangspunktet ikke inneholde anlegg eller funksjoner som vil medføre økt risiko 
for omkringliggende bebyggelse.  

4.12.4 Planpremisser 

• Det legges til grunn at krav fra Fylkesmannens miljøvernavdeling om at problemstillinger 
knyttet til samfunnssikkerhet skal inngå i planarbeidet, herved er etterfulgt. 

 

                                                      
3  Kfr. Kystverket Troms og Finnmark/Porsanger kommune 
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5. Forslag til reguleringsplan 

5.1 Reguleringsgrensen 

Planområdet er lokalisert mellom E69 og sjøen, og strekker seg fra Brennelvneset til Lilleelva. 
Senterlinja til E69 danner planens avgrensning mot vest. 

5.2 Kartgrunnlaget 

Plankartet er tegnet i målestokk 1:1000.  

Kartgrunnlaget er digitalisert ut fra analogt grunnlag hvor 5m kotene er digitalisert og 1m koter 
er generert i T-MOD. 

I planen er alle høydedata angitt i forhold til «normal-null av 1954», ofte kalt NGO-null. 

5.3 Hovedgrep 

Planområdet er 2-delt, hvorav det i den ene delen legges til rette for en etablering i tråd med et 
program som innebærer etablering av noe ny fiskeriproduksjon samt utvikling av eksisterende 
service- og havnefasiliteter.  

Resten av planområdet legger til rette for en framtidig utvidelse mot sør (ca 20 da), uten at 
programmet for dette beskrives nærmere.  

Videre speiler planen behovet for å skille fiskeproduksjon fra fiskeriservice. Dette får betydning 
for bl.a. trafikkløsninger.  

 

Figur 12 

Planen legger til rette for utvikling av følgende funksjoner;                                                     
Ulike havnefasiliteter,  Fiskeriservice,  Fiskeproduksjon,  Framtidig næringsutvikling.              
(nord til høyre) 
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5.4 Prinsipper for utforming av planområdet 

5.4.1 Arealknapphet 

Områdets spesielle topografi, beliggende på en smal strandflate tett opptil eksisterende 
hovedveg, har i stor grad påvirket utnyttelsen av området.  

Bl.a. har det medført at trafikkløsningene ikke er optimale. Se mer om forholdet til E69 under 
avsnitt 5.4.5. 

5.4.2 Havneanlegg 

Alle kaier og molo reguleres til offentlig trafikkområde.  

Faste kaier 

Eksisterende kai foran fiskebruket har to tilleggssider på hhv 20m og 15m med ca 3-5m dybde 
foran.  

Det legges til rette for å etablere en ca 30m lang kai foran servicebygget 
(service/almenningskai) , samt en ca 45m lang kai i forlengelsen av eksisterende kai.  

Begge kaiene bør få en dybde på min. 5m, hvilket har vært førende for plassering av 
kaifronten. Kai og fylling etableres på samme kote som eksisterende kai, dvs. ca kote +2,5.  

Uten at dette er vurdert nærmere, vil det være en mulighet å etablere en skjermende kaipir fra 
”hjørnet” i sørøst i et evt seinere utbyggingstrinn. 

 

 Figur 13 

Utsnitt av plankartet som 
viser plassering av de ulike 
kaiene.  

 

Flytekaier 

Det legges til rette for å etablere en ca 75m lang flytekai fra land nord for servicebygget, med 
plass til 24 fartøyer opp til 40 fot. Videre kan etableres en ca 30m lang flytekai innerst i 
molokroken, med plass til 14 småbåter for fiske/fritid opp til 20 fot.  

Forannevnte er basert på at det ikke er behov for utdyping.  
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Molo 

Det planlegges etablert en rett molo fra sørsiden Brennelvneset, 200 m lang, med 4 m bredde i 
toppen og en helning på 1:1,5. Moloen gis en høyde på 5m. 

Selve moloprosjektet vil foregå i regi av Kystverket. 

5.4.3 Utfylling i sjø 

Planen legger til rette for næringsutvikling gjennom etablering av arealer ved utfylling i sjø.  

I tillegg til at det har vært viktig å opprettholde tilgjengeligheten til eksisterende kaianlegg, har 
først og fremst dybdeforholdene vært styrende når det gjelder plassering av kai- og 
fyllingsfront.  

Utfylling til større dybde, for å skaffe større utbyggingsarealer, er vurdert som uforholdsmessig 
kostnadskrevende.  

5.4.4 Bebyggelse 

Eksisterende bebyggelse består av hhv fiskebruk (ca 400 m2) og servicebygg (ca 200 m2), 
førstnevnte med en kai foran. 

Det legges til rette for at det eksempelvis kan etableres to nye produksjonsbygg på hhv 600 m2 
og 220 m2.  Bebyggelsen etableres på planert areal som er etablert på kote +2,5, og gis en 
høyde på opptil 6m.  

Planen gir ingen føringer i forhold til evt. bebyggelse knyttet til delområde I3, men framsetter 
krav om bebyggelsesplan. 

5.4.5 Trafikksystem 

Veger og parkeringsarealer reguleres til offentlig trafikkområde.  

Forholdet til E69 

Når det gjelder byggegrense langs riksveg, legger Statens vegvesen i utgangspunktet til grunn 
at bebyggelse skal ligge min. 50m fra vegens senterlinje. Eksisterende fiskebruk og servicebygg 
er imidlertid plassert ca 12m fra senterlinja, og ca 8m fra vegkant.  

Ny bebyggelse bør kunne etableres i samme avstand som eksisterende, så lenge siktforholdene 
ikke endres vesentlig.  

Adkomst 

Eksisterende fiskebruk og serviceanlegg har direkte adkomst til E69. Hovedvegen ligger om lag 
3m høyere enn næringsområdet, og adkomsten er relativt bratt (1:8).  

I dagens situasjon er siktforholdene relativt dårlige. 

Planen legger til rette for å etablere en ny adkomst lenger sør. Denne vil fungere som adkomst 
til hele området inkl byggetrinn 2.  

Selv om ny adkomst blir tilnærmet like bratt som dagens, vurderes den å medføre vesentlig 
forbedrede siktforhold i begge retninger. 

Følgende normalprofil legges til grunn: 2 kjørefelt á 2,5 m bredde samt 0,5 m skulder på hver 
side.  
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Figur 14 

Foto som viser eksisterende nedkjøring sør for 
fiskebruket, som vil bli oppgradert til 
fellesadkomst.  

Figur 15 

Foto som viser at det er trangt mellom 
riksvegen og eksisterende bebyggelse. 

 

Internveger 

Det legges til rette for å etablere adkomst/kjøreveg fram til eksisterende fiskebruk og nye 
produksjonsanlegg. Denne vegen gis trailerstandard. 

I tillegg etableres en intern veg langs foten av eksisterende vegfylling (ca kote +3) fram til hhv 
serviceanlegg/-kai, flytekaier og molo. Denne vegen gis lastebilstandard.  

Følgende normalprofil legges til grunn: 2 kjørefelt á 2,5 m bredde samt 0,5 m skulder på hver 
side.  

Selv om det antagelig vil bli etablert midlertidig adkomst til molo fra E69 i forbindelse med 
anleggsfasen, vil ikke denne bli permanent. 

Planen gir ingen føringer i forhold til evt. internvegsystem knyttet til delområde I3. 

Parkering 

Det er avsatt areal til ca 5 p-plasser (lastebil) mellom adkomstveg og internveg, og ca 5 p-
plasser (lastebil) ved molofoten. I tillegg stilles krav om at virksomhetenes parkeringsbehov 
løses innenfor de enkelte delområdene. 

Alternativ løsning 

I planarbeidet har en i utgangspunktet søkt å unngå etablering av flere adkomster fra riksvegen 
til planområdet, med bakgrunn i sterke signaler fra Statens vegvesen. Dette har enkelte 
uheldige effekter: 

• Skisserte løsning gir en relativt lang kjøreavstand fra riksvegen til moloen 

• Den vil medføre at eksisterende inngangsparti til kontorlokaler og bolig blir fjernet.  

• Videre vil det være behov for å forsterke vegskråningen til E69 langs fiskebruket, for 
eksempel ved å etablere en langsgående forstøtningsmur.4   

• Snø som brøytes ned fra riksvegen på internvegen vil kunne bli en ulempe.  

                                                      
4  Grovt anslått til 1 mill. kr. (3,5 meter høy og 100 meter lang plasstøpt forstøtningsmur) 
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Ut fra ovennevnte bør Statens vegvesen vurdere å likevel tillate at det etableres to adkomster til 
planområdet; i svingen ved moloen i tillegg til foreslåtte adkomst.  

5.4.6 Teknisk infrastruktur 

Området kan forsynes med el-kraft fra eksisterende nett.  

Også vannforsyning og avløpsledninger kan kobles til eksisterende anlegg.  

5.4.7 Sanering 

En realisering av planen innebærer at et lite antall naust og andre innretninger i fjæra vil 
komme til å måtte fjernes.  

5.4.8 Massebehov 

Pr 10.03 anslår Kystverket massebehovet i forbindelse med molobygging til ca 60-70.000 m3, 
hvorav 10-15.000 m3 antas å være stor blokk (3-5 tonn).  

Det vil være behov for ca 18.000 m3 ifbm. utfylling knyttet til byggetrinn 1. Ca 1.200 m3 av 
dette antas å være blokk (2-3 tonn). Det vil være behov for ca 65.000 m3 ifbm. utfylling knyttet 
til byggetrinn 2. Ca 2.600 m3 av dette antas å være blokk (2-3 tonn). 

Totalt gir dette et massebehov på ca 150.000 m3, herav 15-20.000 m3 blokkstein. 
Massebehovet forutsettes løst utenfor planområdet. 

5.5 Utbyggingsetapper 

Planområdet vil bli utbygd i flere etapper over tid. 

Antagelig vil en avvente utfylling av delområdene I1 og I2 inntil moloen er etablert. Dette fordi 
områdene er avhengig av dekning, og hvis denne uteblir vil plastringen av fyllingsskråningen 
måtte forsterkes betydelig.  

5.6 Plankrav 

Reguleringsplanen utformes så detaljert at den gir hjemmel til å sette i verk tiltak etter PBL §93.  

Det er imidlertid knyttet plankrav til delområde I3. Dette betyr at det må utarbeides 
bebyggelsesplan før området kan bebygges.  
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5.7 Reguleringsformål og arealregnskap 

Arealbruksformål Areal Underformål Areal 

Industri, fiskeindustri  (I1) 2,94 da 

Industri, fiskeriservice  (I2) 0,58 da 

Byggeområde 24,90 da 

Industri  (I3) 21,38 da 

Kjøreveg 6,46 da 

Annet vegareal 3,58 da 

Offentlig trafikkområde, på land 11,60 da 

Havneområde/kai 1,56 da 

Spesialområde 7,90 da Friluftsområde på land 7,90 da 

Sum 44,40 da   
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6. Grunnlagsmateriale og vedlegg 

6.1 Grunnlagsmateriale 

• Veileder T-1381 - reguleringsplan – bebyggelsesplan, Miljøverndepartementet 

• Kommuneplanens arealdel, vedtatt 24.6.00 

• Strategisk næringsplan for 2001-2004 

• Primærnæringsplan for 2001-2004 

• Stedsanalyse i forbindelse med forprosjekt vedr. moloutbygging (utkast pr 26-9-03), 
Kystverket Troms og Finnmark/Porsanger kommune 

• Smørfjord – befaring og videre arbeid, notat av 17.9.01, SINTEF Fiskeri og havbruk 

• Utvikling av industri/fiskeribase i Smørfjord, notat av 17.10.01, Norfico Consult AS 

• Konseptutvikling Smørfjord havn, Norfico Consult AS, notater datert hhv. 15.11.02, 5.12.02, 
22.01.03 

• Porsanger museum 

• Den norske Los 

 

6.2 Vedlegg 

6.2.1 Trykte vedlegg 

• Innkomne forhåndsmerknader 

• Reguleringsplankart i målestokk 1:2000, datert 22.06.04  (A3) 

• Tegnforklaring 

 

6.2.2 Utrykte vedlegg 

• Reguleringsplankart i målestokk 1:1000, datert 22.06.04  (A0) 

• Reguleringsbestemmelser, datert 22.06.04 
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Vedlegg 

Innkomne forhåndsmerknader 

 
Dato Navn Merknad Kommentar 

Miljøvernavdelingen krever at det må stilles krav i 
reguleringsbestemmelsene om at støy fra industrivirksomheten ikke 
må overskride anbefalte støygrenser gitt i Veileder TA-506. Videre 
ber en om at strandområdet utenfor selve næringsarealene 
reguleres til spesialområde – friluftsliv. For å sikre at forholdet i 
Forskrift om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag 
blir ivaretatt fulgt opp, ber en om at følgende inngår i 
reguleringsbestemmelsene: ”Ethvert tiltak som kan medføre 
oppvirvling av bunnsedimenter i sjøen, skal avklares med 
Fylkesmannen i forhold til Forurensningsloven”. Forøvrig minner en 
om plan- og bygningslovens § 74 nr. 2 ”skjønnhetsparagrafen”. 

Innspillet tas til 
følge. 

9.1.04 Fylkesmannen i 
Finnmark 

Kommunalavdelingen/beredskapsseksjonen har avgitt en generell 
merknad som gis i forbindelse med oppstart av areal- og 
reguleringsplaner. Av denne kan avledes at vurderinger knyttet til 
samfunnssikkerhet må inngå som en del av saksframlegget som 
forelegges kommunestyret. Detaljeringsnivået for vurderingene 
bestemmes av kommunen. 

Innspillet tas til 
følge. 

14.1.04 Sametinget En opplyser om at det er registrert en rekke automatisk fredede 
kulturminner på oversiden av hovedvegen i det planlagte området. 
Det dreier seg om hustufter fra yngre steinaldre og et par samiske 
gammetufter. Det bør derfor ikke foretas noen inngrep på oversiden 
av vegen. En har ingen merknader til det varslede 
reguleringsplanarbeidet dersom alle inngrepene blir foretatt på 
nedsiden av veien. Dersom planområdet blir utvidet på oversiden av 
hovedvegen, må både Sametinget og fylkeskulturetaten kontaktes. 
Vesentlige endringer av planområdets utstrekning kan føre til at det 
blir aktuelt å foreta en befaring av tiltaket. Avslutningsvis opplyses 
om generell meldeplikt ihht. kulturminnelovens §8. 

Innspillet tas til 
følge. 

15.1.04 Fiskeridirektoratet 
Region Finnmark 

En kan ikke se at planen er i konflikt med registrerte 
fiskeriinteresser, men at den kan bidra til økt fiskeriaktivitet med 
dertil positive ringvirkninger.   

Innspillet tas til 
etterretning. 

19.1.04 Finnmark 
fylkeskommune - 
fylkeskulturetaten 

En opplyser om at det er registrert en rekke automatisk fredede 
kulturminner på oversiden av hovedvegen i det planlagte området. 
Det dreier seg om hustufter fra yngre steinaldre og om samiske 
gammetufter. Det bør derfor ikke foretas noen inngrep på oversiden 
av vegen. Avslutningsvis opplyses om generell meldeplikt ihht. 
kulturminnelovens §8. 

Innspillet tas til 
følge. 

11.2.04 Tromsø museum, 
fagenhet for 
arkeologi 

Planområdet inngår ikke i et av de marinarkeologiske prioriterte 
områdene, og har ingen registrerte maritime kulturminner. En har 
ingen foreløpige merknader til planarbeidet. 

Innspillet tas til 
etterretning. 

3.3.04 Statskog, Finnmark 
Jordsalskontor 

Opplyser at Finnmark Jordsalskontor, Damsveien 1, 9800 Vadsø er 
rette adressat. 
Ellers ingen merknader til planarbeidet. 

Innspillet tas til 
etterretning.  

11.3.04 Reindrifts-
forvaltningen/Rein-
beitedistrikt 16A 

Reinbeitedistrikt 16A har ingen merknader til igangsatt planarbeid. 
Reindriftsagronomen har ingen merknader til igangsatt planarbeid. 

Innspillet tas til 
etterretning. 

30.3.04 Statens vegvesen, 
Region nord, Vadsø 

SVV krever at følgende forhold ivaretas i planarbeidet:  

• Byggegrense langs Ev 69 innarbeides.  

• Eks. og nye avkjørsler skal vises med piler i plankartet, og 
dimensjoneres og utformes i tråd med håndbok 017. All 
oppstilling og manøvrering forutsettes å skje utenfor vegarealet 
til Ev 69. 

• Av trafikksikkerhetshensyn ønsker en at antall avkjørsler 
begrenses. 

• Ev 69 avsettes til offentlig trafikkområde - kjøreveg (inkl. 
minimum 3m fra skulderkant eller 1m fra skjæringstopp/ 
fyllingsfot). 

• Planen avgrenses i vest langs senterlinja til Ev 69. 

Innspillet tas til 
følge. 

 






