
 Arkiv:  17/82 

Arkivsaksnr:  2016/523-27 

Saksbehandler:  Johan Borgenvik 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Saknummer Utvalg Møtedato 

28/19 Formannskapet 19.02.2019 

10/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

Sluttbehandling av Detaljregulering for Kirkeveien 23 
 
Vedlegg til saken: 

1 2016002 Planbeskrivelse Kirkeveien 23 Sluttbehandling 
2 2016002 Planbestemmelser Kirkeveien 23 Sluttbehandling 16.11.2018 

3 2016002 Plankart detaljregulering Kirkeveien 23 16.11.2018 
  

 

Sakens bakgrunn 
 

Forslagsstiller Porsanger boligstiftelse har levert inn et privat forslag til 
detaljregulering for Kirkeveien 23. Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS.  

 
Detaljreguleringen omfatter eiendom med gnr 17 bnr 82 i Lakselv. Eiendommen 
omfatter i dag to tomannsboliger med adresser Kirkeveien 23A og 23B. Boligbygget 

med adresse Kirkeveien 23B er i dårlig forfatning og eier ønsker å sanere bygget 
for å få plass til nye boliger. Reguleringsplanen legger til rette for at Kirkeveien 23B 

rives og at det etableres to nye boligbygg på eiendommen. Byggene planlegges 
med til sammen 5-6 boenheter og hhv 2 eller 3 leiligheter i hver av byggene. 
Etablert gangsti fra Kirkeveien til E6 er mye benyttet, blant annet av skoleelever. 

Gangstien er foreslått regulert til offentlig gangvei. 
 

Forslagsstiller kunngjorde oppstart og varslet berørte i februar 2016. Privat forslag 
til detaljregulering ble levert november 2016. Forslaget er utarbeidet av Norconsult 
AS. Grunnet blant annet uavklarte atkomstforhold og løsning for gangsti har 

planforslaget tatt lang tid å få ferdigstilt.  
 

Planforslaget ble etter 1. gangs behandling i kommunestyret den 13.12.2018 lagt 
ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 19.12.2018-6.02.2019. 
 

Det kom inn 4 høringsinnspill under høringsperioden. Sammendrag av 
høringsinnspill med kommentarer er vedlagt planbeskrivelsen. Det er gjort noen 

endringer i reguleringsbestemmelsene etter høringen. Det er ikke gjort endringer i 
planforslaget etter høring som medfører behov for ny høring og offentlig ettersyn 
 

Vurdering 
 

Vurdering av planforslaget 
 



Rådmannen viser til planbeskrivelsen som gir en god beskrivelse av planforslaget. 
Rådmannen støtter vurderingene gitt i planbeskrivelsen med presiseringer angitt 
under. 

 
Med en sentral plassering i Lakselv og korte avstander til en rekke viktige 

funksjoner bør området gis en høy utnyttelse. Rådmannen vurderer den samlete 
utnyttelsen som akseptabel. Det er da tatt i betraktning at byggehøyder og 
plassering av bygg har tatt hensyn til terrenget og nabobebyggelse på en god 

måte. 
 

Av hensyn til barn og unges interesser og støypåvirkning, er planbestemmelsene 
skjerpet noe inn etter høringen.  
 

Planforslaget legger opp til en bebyggelse med en enhetlig arkitektonisk utforming, 
tilpasset omkringliggende bebyggelse og struktur. Utformingen gir rom for gode 

uterom for opphold og et ryddig helhetsinntrykk. Samlet vurderes det at området 
tilrettelegger for god bokvalitet. 
 

Planforslaget innebærer at det opparbeides en offentlig gangvei mot nabogrense 
mot vest. Gangveien opparbeides med fast dekke. Dagens gangsti mellom 

Kirkeveien og gang- og sykkelveien langs E6 er mye benyttet. Rådmannen anser 
det som viktig at planen ivaretar hensynet til gående og syklende på en god måte. 

Gangstien vurderes som et viktig ledd i gang- og sykkelveinettet i sentrum og og at 
denne derfor bør være offentlig. Forslagsstiller har stilt seg positiv til at areal til 
offentlig gangvei fradeles deres eiendom. 

 
Vurdering av alternative løsninger som er forkastet 

Rådmannen har bedt utbygger vurdere to alternative løsninger hvor gangsti 
kombineres med atkomstvei. Både å samle gangsti og atkomst på vestsiden eller 
østsiden vil redusere samlet trafikkareal på eiendommen og dermed gi bedre  

kvalitet på uterommet. Samtidig ville en slik løsning vært rimeligere for kommunen. 
Av hensyn til gående og syklende er begge alternativene forkastet. Det vil være 

mulig å oppnå god bokvalitet også med valgte løsning. 
 
Planprosessen – endringer etter høring 

Kravet til informasjon og medvirkning vurderes å være ivaretatt ved utarbeidelse 
av planforslaget. 

 
Det kom inn 4 høringsinnspill til planen. Høringsinnspillene og administrasjonens 
kommentarer er gjengitt under. 

 
Fylkesmannen i Finnmark 

Fylkesmannen reiser ikke innsigelse til reguleringsplan, men anbefaler at det stilles 
skjerpende vilkår i planbestemmelsene knyttet til støy, barns lekearealer samt 
universell utforming.  

Fylkesmannens intensjon er å bidra til at det etableres gode bokvaliteter for nye 
boligområder. Håndtering av støy, barns interesser, samt universell utforming er 

viktige kvaliteter i et folkehelseperspektiv. 
 
Kommentar til fylkesmannen: 

Porsanger kommune har valgt å ikke stille krav til støymålinger, men 
bestemmelsene knyttet til utforming av bygg med hensyn til håndtering av støy er 

skjerpet noe. Vurderingene er gjort med bakgrunn i at prosjektet omfatter et 
begrenset antall nye boenheter.  



Vedrørende barns interesser er planbestemmelsene endret med skjerpende føringer 
for lekeplass. Barns interesser vurderes som tilfredsstillende ivaretatt.  
Porsanger kommune har ikke fastsatt egne overordnete føringer knyttet til 

universell utforming. Krav om universell utforming av en viss andel av nye boliger 
bør avklares i forbindelse med kommuneplanens arealdel og gjelde alle nye 

boligfelt. Planen omfatter et fåtall ny boenheter og det vil virke 
konkurransevridende dersom det stilles krav til universell utforming.  
 

Sametinget 
Sametinget ber om at den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminneloven tas 

med som en planbestemmelse. 
 
Kommentar til Sametinget 

Foreslått bestemmelse er allerede hjemlet i kulturminneloven og ny bestemmelse 
vil dermed ikke ha juridisk betydning. Bestemmelsen er likevel tatt med.  

 
Finnmark fylkeskommune 
Finnmark fylkeskommune mener at hensynet til universell utforming ikke er godt 

nok ivaretatt og anbefaler universell utforming av offentlig gangvei.  
 

Kommentar til fylkeskommunen 
Det er lagt inn krav om universell utforming av gangvei. 

 
Avinor 
Avinor krever endringer i bestemmelsene vedrørende flysikkerhet og varsler 

innsigelse dersom innspillet ikke imøtekommes. 
 

Kommentar til Avinor: 
Avinors foreslåtte endringer er innarbeidet i planbestemmelsene i sin helhet. 
 

Sammendrag av endringer gjort etter høring: 
- Skjerpede krav til utforming av bygg med hensyn til støy 

- Skjerpede krav til utforming av utendørs lekeareal for barn 
- Krav om universell utforming av offentlig gangvei 
- Endrete krav knyttet til ivaretakelse av høyderestriksjoner, radiotekniske 

vurderinger og belysning med hensyn til flysikkerhet. Blant annet krav til 
belysningsplan. 

 
Vurdering av beskrivelsen av virkningene av planforslaget  
Rådmannen vurderer at planbeskrivelsen gir en tilfredsstillende beskrivelse av 

virkningene av planen. Planen vurderes å generelt være i tråd med rikspolitiske 
retningslinjer og nasjonale forventninger til kommunal planlegging. 

 
Konklusjon 
Rådmannen vurderer at planforslaget ivaretar hovedformålet med planen på en 

tilfredsstillende måte. Rådmannen vurderer at minimum utnyttelse er noe lav, men 
akseptabel. Rådmannen ser det som svært viktig å opprettholde etablert gangsti 

mellom E6 og Kirkeveien. Valgte atkomstløsning og løsning for gående og syklende 
er samlet sett vurdert som en god og varig løsning. Konsekvensen med hensyn til 
redusert boligkvalitet vurderes som akseptabel. Ansvaret for å opprettholde 

gangstien anses å være en kommunal oppgave. Forventede kostnader for 
etablering og drift og vedlikehold av gangstien vurderes som akseptable gitt at 

kommunens kostnader avventes til 2020. Detaljer knyttet til kostnader for 
utbygging, drift og vedlikehold avklares i forbindelse med egen utbyggingsavtale. 



 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til 
Detaljregulering for Kirkeveien 23 (2016002) med endringer gjort etter høring. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2019  

 

Behandling: 

Formannskapet følger rådmannens innstilling: 
Votering: Enstemmig 

 

Formannskapet vedtak:  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til 
Detaljregulering for Kirkeveien 23 (2016002) med endringer gjort etter høring. 
  

  
  

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019  

 

Behandling: 

Kommunestyret følger formannskapets innstilling: 

Votering: Enstemmig 
 

Kommunestyret vedtak:  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til 

Detaljregulering for Kirkeveien 23 (2016002) med endringer gjort etter høring. 
  
  

  
 


