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2 Innledning  

2.1 Bakgrunn 
Porsanger kommune vedtok detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde den 18.10.2018. 

Reguleringsplanen ble påklaget. Klagen ble ikke tatt til følge av Porsanger kommune og fylkesmannen 

i Troms og Finnmark fikk dermed klagen til behandling. Fylkesmannen har ikke tatt stilling til klagens 

innhold, men vurderte at reguleringsplanen skulle vært konsekvensutredet og at planvedtaket 

dermed var ugyldig. Fylkesmannen opphevet kommunens planvedtak den 12.12.2019. Porsanger 

kommune vil nå utarbeide en konsekvensutredning for reguleringsplanen. 

Gjeldende overordnet arealplan er kommunedelplan for Lakselv og omegn som ble vedtatt i 1992. 

Området er vist som sentrumsformål i plankartet med bestemmelse om at gjeldende reguleringsplan 

fortsatt skal gjelde. I 1992 var området regulert til friområde i da gjeldende reguleringsplan fra 1976. 

Reguleringsplanen fra 1976 ble opphevet ved vedtak om ny reguleringsplan i 2002. Området ble 

videreført som friområde i ny reguleringsplan.  

Porsanger kommune vurderte at overordnet planformål er sentrumsformål. Etter fylkesmannen i 

Troms og Finnmark sin forståelse av plangrunnlaget er overordnet planformål friområde. Boligformål 

er klart i strid med friområde angitt i reguleringsplan fra 1976 og det stilles dermed krav til 

konsekvensutredning.  

2.2 Planprogrammet 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 første ledd, er det krav til utarbeidelse av planprogram 

dersom reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet 

beskriver normalt formålet med planleggingen og hvordan planprosessen skal gjennomføres, blant 

annet med hensyn til opplegg for medvirkning. Siden det her allerede er gjennomført en planprosess 

og det foreligger et tidligere vedtatt forslag vil planprogrammet konsentreres til å belyse prosessen 

knyttet til eventuelle endringer av planforslaget og utredninger som ansees nødvendig for å gi et 

samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Planprogrammet skal 

legges ut til offentlig ettersyn og høring i minimum 6 uker. 

2.3 Gjennomført og videre planprosess 
Gjennomført planprosess er beskrevet i planbeskrivelsen.  

Etter høring av planprogrammet vil innspillene vurderes og drøftes med de berørte parter. 

Planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret i Porsanger som er ansvarlig myndighet for 

konsekvensutredningen. Etter gjennomført konsekvensutredning vil kommunen i samråd med privat 

forslagsstiller vurdere behov for endringer av planen. Eventuelle endringer innarbeides i 

planforslaget. Planen fremmes deretter til kommunestyret som avgjør om planen med 

konsekvensutredning skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i 6 uker. Etter høring av 

planen vil planforslaget sluttbehandles av kommunestyret. 

Porsanger kommune vil selv stå for utarbeidelsen av konsekvensutredningen. Følgende 

fremdriftsplan er satt: 

- Høring planprogram – januar-februar  

- Fastsettelse planprogram – mars  

- Ny 1. gangs behandling – april  

- Høring og offentlig ettersyn – april - mai 

- Sluttbehandling – juni  



3 Beskrivelse av planen eller tiltaket 

Planen og tiltaket er beskrevet i planbeskrivelsen datert 30.9.2018. Utarbeidet planforslag med 

planbeskrivelse legges til grunn der annet ikke er uttrykt. 

3.1 Alternativer som skal utredes 
Alt 0: Med 0-alternativet menes her videreføring av dagens situasjon. Dvs. ingen utbygging. 

Alt 1: Alternativ 1 omfatter utbygging iht. foreliggende planforslag. 

4 Vurdering av tema 

4.1 Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven 
Det vises til planbeskrivelsens punkt 7.8. Kommunen besitter egen fagekspertise med god kunnskap 

om biologiske verdier i området. Kommunen vurderer at det ikke er behov for å innhente ny 

kunnskap. Området innehar ingen vesentlige verdier med hensyn til naturmangfold. 

Det stilles ikke krav til kartlegging av naturtyper. Konsekvenser for naturmangfold utredes ikke, men 

beskrives kortfattet.   

4.2 Økosystemtjenester 
Tema skal omtales i beskrivelsen av konsekvenser for naturmangfold. Tema utredes for øvrig ikke 

nærmere.  

4.3 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
Det vises til planbeskrivelsens punkt xx vedrørende grunnforurensning og xx vedrørende 

forurensning. Temaene vurderes å belyse konsekvenser for miljømål.  

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Tema utredes ikke nærmere. Det er ikke registrert kulturminner eller viktig kulturmiljø innenfor 

området. Verken fylkeskommunen eller Sametinget har hatt merknader knyttet til kulturminner.  

4.5 Friluftsliv 
Tema anses ikke som relevant og utredes og beskrives ikke nærmere. 

4.6 Landskap 
Tiltakets konsekvenser for lokalklimatiske forhold skal vurderes og beskrives ytterligere. 

Planbeskrivelsen vurderes for øvrig som dekkende. Tema utredes ikke. 

4.7 Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og 

grunn, samt støy) 
Reguleringsplanen stiller krav om å undersøke grunnforurensning ved gartneri. Tema er omtalt i ROS-

analysen. Forholdet og bakgrunn for krav om undersøkelser beskrives nærmere.  

Konsekvenser med hensyn til forurensning vurderes ellers å være godt nok beskrevet i 

planbeskrivelsen. Tema utredes ikke nærmere. 

4.8 Vannmiljø, jf. vannforskriften 
Tiltaket vil ikke påvirke grunnvann eller vannforekomster i vesentlig grad. Tema anses ikke relevant 

og utredes ikke nærmere.  



4.9 Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 
Tema anses ikke relevant og utredes ikke nærmere. 

4.10 Samisk natur- og kulturgrunnlag 
Området har ingen vesentlig verdi for samisk natur- og kulturgrunnlag. Tilrettelegging for økt 

befolkning i samiske områder har generelt ha en virkning for samisk natur og kulturgrunnlag, men 

tema anses ikke relevant med hensyn til konsekvensutredning av reguleringsplan. Tema utredes ikke 

nærmere. 

4.11 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Det vises til planbeskrivelsens punkt 6.6, 6.7 og 7.5 vedrørende hhv. Teknisk infrastruktur og 

trafikkforhold. Tema utredes ikke nærmere.  

4.12 Beredskap og ulykkesrisiko 
Det vises til ROS-analysen i planbeskrivelsen. Geoteknisk vurdering er gjennomført og sikker 

byggegrunn er bekreftet. Mulig forurensning i grunn er foreløpig ikke undersøkt, men skal 

gjennomføres før utbygging av lekeplass. Konsekvenser for gartneri og lekeplass skal beskrives 

nærmere. ROS-analyse vurderes som for øvrig som dekkende. Tema utredes ikke nærmere. Dersom 

planforslaget endres skal ROS-analysen kontrolleres og oppdateres. 

4.13 Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, 

stormflo, flom og skred 
Området er ikke særlig utsatt og tema anses ikke relevant. Tema utredes ikke nærmere. 

4.14 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
Basert på planbeskrivelsen skal det utarbeides en kort sammenfatning av de faktorer som anses 

særlig relevant med hensyn til folkehelse. 

Boligforhold: 

- befolkningens behov for tilgang på varierte boliger   

- forhold til barnehage-, og skolekapasitet samt trafikksikkerhet 

- påvirkning fra næringsvirksomhet - eksempel støy, støv og lukt innenfor en rekkevidde som 

gjør at det må påregnes fremtidige konflikter 

- bygging av boliger til personer med boligbistand 

- fortettingsprinsippet avveid mot støyproblematikk og andre kostnader som for eksempel 

barns lekeplasser (gang-/sykkelveier) og nærturområder 

- ”gettofisering” 

- universell utforming  

Sosial tilhørighet og tilgjengelighet:  

- medvirkningsansvaret i plan- og bygningsloven 

- om barn og unge hørt i forhold som angår dem 

Ytre miljøfaktorer:  

- støy, støv, luft, lokal luftforurensning, pollen og planter og avrenning til drikkevann, farlige 

kjemikalier 

Individuell helseadferd: 



- Tiltak for å tilrettelegge lokalsamfunnet for å bidra til mer fysisk aktivitet 

Eventuelle tiltak eller endringer for bedre folkehelse skal vurderes.  

4.15 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 
Tema utredes ikke nærmere. Porsanger kommune har gjennomført kartlegging av kommunens 

friluftsområder i hele kommunen inkludert Lakselv hvor også rekreasjonsområder ble kartlagt. 

Området har ingen kjente verdier for rekreasjon for utenom gangstiene som opprettholdes gjennom 

området. Konsekvenser for rekreasjon vurderes ikke nærmere. Områdets verdi som lekeområde for 

barn skal kartlegges nærmere og beskrives. Se tema barn- og unges oppvekstvilkår.  

Tema gang- og sykkelveinettet dekkes av beskrivelsen av folkehelse og individuell helseadferd.   

4.16 Barn og unges oppvekstvilkår 
Barns interesser er beskrevet i planbeskrivelsens punkt 5.9 og virkning i punkt 7.6. Bruken av 

området skal kartlegges ytterligere ved hjelp av intervju med ansatte i Lakselv barne- og 

ungdomskole og barnehage, samt et utvalg av naboer i Tamsøyringen og Bjerklandfeltet. Beboere 

med barn i alderen 6-14 år skal prioriteres så lang mulig. 

Alternative lekeplasser og ulike typer lekeplasser i nærområdet skal beskrives. Konsekvenser for tap 

av friområde for barn skal vurderes.  

4.17 Kriminalitetsforebygging 
Tema anses ikke relevant og utredes ikke nærmere. 

4.18 Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
Tema anses tilfredsstillende beskrevet i planbeskrivelsen og utredes ikke nærmere. 

 


