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1 Sammendrag 

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

området omfatte 24 boenheter/leiligheter. Bebyggelsen skal utføres som to- og firemannsboliger. 

To-mannsboligene skal bygges i én etasje som kjedede vertikaldelte eneboliger, med tilhørende 

adkomst og parkering, mens fire-mannsboligene skal bygges i to etasjer som lavblokk, med 

tilhørende adkomst, parkering, og utomhusarealer.  

To-mannsboligene i én etasje (BKS2) skal danne overgang mellom eksisterende bebyggelse i sør og 

sørøst (Bjerklandfeltet), i tillegg til at en del grønnstruktur bevares og gangvei etableres mot den 

eksisterende bebyggelsen i nabofelt. 

Fire-mannsboligene skal utføres i to etasjer (BKS1), og denne bebyggelsen etableres mot 

Kirkegårdsveien i nord/nordvest og idrettsanlegget i nordøst.  

Mellom disse to bygningstypene etableres en adkomstvei som tilknyttes Kirkegårdsveien i sørvest og 

veien til gartneriet («Gartneriveien») i nordøst. 

Ny bebyggelse skal ha gangadkomst som egne gangveier mot skole, idrettsanlegg og Bjerklandfeltet. 

Felles lekeplass for den nye bebyggelsen skal etableres i området, med gangveiforbindelser. 

Eksisterende handelsgartneri innenfor planområdet er foreslått opprettholdt. 

2 Bakgrunn for reguleringen 

2.1 Planens formål 

Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i form av konsentrert 

småhusbebyggelse, med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, grøntarealer, kjøreveier, gang-

/sykkelveier og annen teknisk infrastruktur. 

2.2 Bakgrunn for planen 

Etterspørselen etter sentrumsnære boliger/leiligheter i Lakselv har vært økende. Boligbebyggelsen i 

dag består i meget stor grad av eneboliger. Tiltakshaver ønsker å utvikle et sentrumsnært område 

uten boligbebyggelse til et boligområde med større utnyttelsesgrad, med mest mulig skånsom 

overgang til eksisterende nabobebyggelse. 

Tiltakshaver har inngått en avtale med Finnmarkseiendommen og Porsanger kommune om 

utarbeidelse av reguleringsplan og opsjon på kjøp eller feste av regulert boligområde. 

2.3 Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller 

Arctic Entreprenør AS 
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Konsulent:  

Norconsult AS 

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 

16 274 Porsanger kommune Ubebygd del av større eiendom. Privat atkomstvei til 

gartneri og del av gartneribygg. 

 

Øvrige rettigheter i området: 

Ingen tinglyste rettigheter av interesse. Gartneriet anerkjennes å ha veirett da privat atkomstvei er 

bygget iht. reguleringsplan. Allemannsretten gjelder i utmarksområdene.  

2.5 Utbyggingsavtale 

Tiltakshaver og Porsanger kommune har gjennomført innledende samtaler vedrørende 

utbyggingsavtale. Det er enighet om at det skal utarbeides utbyggingsavtale som omfatter følgende 

tema: 

- Utbedring og opparbeidelse av offentlig vei 
- Opparbeidelse av gang- og sykkelvei 
- Nytt vann- og avløpsanlegg 
- Gatebelysning 
- Kommunal forkjøpsrett 

2.6 Krav til konsekvensutredning 

Planen er i samråd med Porsanger kommune vurdert å ikke utløse krav til konsekvensutredning.  
Tilrettelegging for konsentrert boligbebyggelse med relativ høy tetthet vurderes å være i samsvar 
med overordnet plan. Det er vektlagt at innholdet i sentrumsformålet i kommunedelplan ikke er 
spesifisert og at området for sentrumsformål omfatter store arealer som ikke utelukket er ment for 
ordinære sentrumsformål med kombinert forretningsvirksomhet og lignende. Planen vurderes derfor 
ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter § 6 eller 8 i Forskrift om konsekvensutredninger. 
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3 Planprosessen 

3.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte med Porsanger kommune ble avholdt 12.10.2017. Referat fra oppstartsmøtet er 

vedlagt (se vedlegg 1). 

3.2 Varsel om oppstart 

Oppstart av planarbeidet ble varslet i Finnmark Dagblad den 18.12.2017. Berørte parter og instanser 

ble varslet i eget brev.   

3.3 Medvirkningsprosess 

Det ble avholdt et åpent folkemøte hvor naboer og berørte ble invitert. På møte ble det gitt 

informasjon om planlagt bebyggelse, videre planprosess og mulighet fot å komme med innspill til 

planarbeidet.  

3.4 Samråd med offentlige instanser 

Tiltakshaver har hatt dialog med Porsanger kommune ved plan- og kommunalteknikk underveis i 

planprosessen.  
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4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Kommunedelplan for Lakselv og omegn   

Planområdet er avsatt til sentrumsformål i kommunedelplan for Lakselv og omegn vedtatt 1992.  

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet overlapper noe følgende eksisterende reguleringsplaner: 

 Reguleringsplan for Lakselvmoen nord (2002002) 

 Reguleringsplan for Felt 2 Bjerkland (1995001) 

 Reguleringsplan for Lakselv Felt 5 (1976001) 

4.3 Temaplaner 

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

vanskeligstilte i området. Tiltakshaver og kommunen vil vurdere kommunal forkjøpsrett i forbindelse 

med utbyggingsavtale.   

4.4 Statlige og regionale planretningslinjer/rammer/føringer 

Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 
funnet at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 
med planforslaget er listet opp nedenfor: 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging. 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
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5 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet som er på ca. 27 daa ligger inntil Kirkegårdsveien, like sør for kirkegården, og sør-vest 
for idrettsanlegget i Lakselv sentrum 
 

 
Figur 1: Beliggenhet. Planområdet ligger i området vist med rød sirkel. Kartgrunnlag hentet fra Norgeskartet, bearbeidet av 
Norconsult.  

 
Figur 2: Planavgrensning vist med stiplet sort linje. 

Planområde følger eiendomsgrenser mot eksisterende boligbebyggelse sør for planområdet og 
idrettsanlegget nord i planområdet. Vestlig avgrensing følger reguleringsplangrense for gjeldende 
Reguleringsplan for Lakselvmoen nord og eiendomsgrenser ved kirkegården. Østlig område sør for 
idrettsanlegg og gangveier/passasjer mellom eksisterende boligbebyggelse i sør-øst er tatt med for å 
kunne avklare passasjer for gående. 
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5.2 Dagens arealbruk 

Planområdet er ubebygd med unntak av deler av gartneriet og atkomstvei som ligger på kommunal 
eiendom. Planområdet omfatter også parkeringsplass til kirkegården. For øvrig består arealet i 
hovedsak av utmark med naturlig vegetasjon.  

5.3 Bebyggelse og stedets karakter 

Planområdet er, som tidligere nevnt, ubebygd. Nærmeste bebyggelse er et gartneri som grenser mot 
planområdet i øst, samt eneboligbebyggelsen på Lakselvmoen nord og Bjerklandfeltet i sør. 
Bjerklandfeltet ligger på et terrengnivå ca. 5 m lavere enn planområdet. 

5.4 Landskap 

Planområdet er en del av Lakselvmoen. Området er flatt. I sørenden av området går det en ca 7 
meter høy skrent ned til boligområde Bjerklandfeltet. Området har noe glissen og lavtvoksende 
bjørkeskog med bunndekke av lyng, hovedsakelig krekling. 

5.5 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. 

5.6 Naturverdier  

I henhold til Miljødirektoratets kartfestede informasjon, Naturbase, finnes det ingen viktige 
naturtyper eller arter av nasjonal interesse innenfor planområdet. 

5.7 Rekreasjonsverdi og uteområder 

Området har ingen kjent verdi som tur- eller rekreasjonsområde med unntak av snarveiene/stiene 

som går gjennom området. Disse stiene forbinder boligbebyggelsen øst for planområdet med 

turområdene mot Lakselva/Smørstadbrinken. Det antas at stiene for det meste benyttes i nærtur og 

mosjonsøyemed. Se for øvrig kapittel barns interesser. 

5.8 Trafikkforhold 

Planområdet har i dag sin hovedadkomst fra Kirkegårdsveien, og avstand fra planområdet til E6 i 

nord er ca. 500 m. Kirkegårdsveien er samlevei for trafikk fra boligområder i sør. 

5.9 Barns interesser 

Det er observert en trehytte i området som antyder at området benyttes til lek. Antall brukere og 

mengden bruk er ikke kjent.  
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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 sentralt med hensyn til dagligvarehandel og øvrige sentrumsfunksjoner.  

5.11 Universell tilgjengelighet 

Planlagt bebyggelse omfatter privat boligbebyggelse og gartneri. 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 

Området kan knyttes til kommunalt avløpsnett på tre ulike lokasjoner. Valg av lokasjon må vurderes 

ved prosjektering. 

Strømforsyning og mulighet for alternativ energi, fjernvarme etc. 

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

tilstrekkelig kapasitet. Fjernvarme eller alternativ energikilde er ikke vurdert. 

5.13 Grunnforhold 

Geotekniske forhold 

I følge NGU’s løsmassekart består overflatemasser av elveavsetning. Det er foretatt geotekniske 

undersøkelser i planområdet, men rapport foreligger foreløpig ikke. Rapport vil foreligge før planen 

tas til sluttbehandling. 

Mistanke om forurensning 

Det er mistanke om forurenset grunn i området nær gartneriet.  
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5.14 Støyforhold 

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 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 gjennomført geoteknisk vurdering. 

Bebyggelse nær skrent må vurderes.  

Radon X  Området inngår i aktsomhetsområde for radon 

med høy aktsomhetsgrad 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  Nærliggende gartneri kan være kilde til 

forurensning i grunn. 

Luftforurensning  X Svevestøv fra biltrafikk og annen luftforurensning 

vurderes som uaktuelt.  

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 vedlagt sjekkliste og ROS-analyse 
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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 3: Forslag til plankart. Utarbeidet av Norconsult. 

6.2 Planlagt arealbruk 

Planområdet er regulert til følgende arealformål: 

- Bebyggelse og anlegg (Pbls § 12-5 nr. 1) 
o Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
o Annen næring 
o Lekeplass 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbls § 12-5 nr. 2) 
o Kjørevei 
o Gangvei/gangareal 
o Annen veigrunn – tekniske anlegg 
o Annen veigrunn – grøntareal 
o Parkering 
o Energinett 
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- Grønnstruktur (Pbls § 12-5 nr. 3) 
o Vegetasjonsskjerm 

Følgende hensynssoner inngår i planen: 

- Frisikt 

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Bebyggelse og anlegg 

Konsentrert småhusbebyggelse – BKS 

Konsentrert småhusbebyggelse BKS1, BKS2 og BKS3 omfatter to- og firemannsboliger i én- og 
toetasjers høyde med tilhørende adkomst, parkering, boder og utomhusanlegg. 

Utnyttingsgraden generelt er satt til 40 %. 

Annen næring 

Området regulert til annen næring omfatter areal til eksisterende gartneri. Deler av gartneriet er i 

dag plassert på kommunal eiendom utenfor regulert område for gartneri. Reguleringsplanen har 

avsatt areal for utvidelse av gartneritomta for å innlemme dagens bebyggelse. Videre drift av gartneri 

på kommunal grunn forutsetter at det inngås avtale mellom gartnerieier og kommunen.  

Lekeplass – BLK 

Regulert lekeplass omfatter ny felles privat nærlekeplass for planlagte boliger innenfor planområdet. 

Lekeplassen skal opparbeides med lekeutstyr i samråd med tiltakshaver, samt skjermende vegger 

mot gartneriet. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjørevei – SKV1 – SKV3 

Regulert kjørevei SKV1 omfatter del av Kirkegårdsveien som samlevei, og opprettholdes for samme 

formål. SKV2 er eksisterende adkomstvei til gartneriet, og skal utbedres til veiklasse A1 etter Statens 

Vegvesens håndbok N100. SKV3 er ny adkomstvei i boligområdet og skal opparbeides som veiklasse 

A1. 

Gangvei / gangareal SGG1 – SGG4 

SGG1 – SGG4 er gangveier eller gangveier som skal opprettholde gangmønsteret i området i dag, og 

forbindelser fra boligområdet til viktige institusjoner og anlegg i nærområdet utenfor planområdet. 

Annen veigrunn – tekniske anlegg – SVT 

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

kjøreveier.  
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Annen veigrunn – grøntareal – SVG 

SVG er sideareal langs gangveier der det tillates opparbeidet veigrøfter, veibelysning, kabel- og 

rørtraseer, etc. 

Grønnstruktur 

Vegetasjonsskjerm GV1 – GV4 

Innenfor områdene GV1 – GV4 skal eksisterende vegetasjon bevares for å skjerme omkringliggende 

områder mot vind. 

6.4 Gjennomgang av aktuelle hensynssoner 

Hensynssone frisikt 

Det er regulert frisiktsoner i kryss og avkjørsler iht. Statens vegvesens vegnormaler.  
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6.5 Beskrivelse av planlagt bebyggelse 

Bebyggelsens utforming 

 

Figur 4 Situasjonsplan som viser planlagt bebyggelse - Norconsult 

Figur 4 viser illustrasjonsplan med forslag til ulik bebyggelse. Tomtene markert som 1, 2, 3 og 4 er 

avsatt til to-mannsboliger som eneboliger i kjede eller rekke, i én etasje. Tomtene 5, 6, 7 og 8 er 

avsatt til fire-mannsboliger i to etasjer. 

Maksimalt tillatte gesimshøyde på bebyggelsen på tomtene 1, 2, 3 og 4 er satt til 6,0 m, med pulttak 

med takvinkel mellom 7 og 15 grader. På tomtene 5, 6, 7 og 8 skal bebyggelsen ha pulttak med 

takvinkel mellom 7 og 15 grader. Maksimalt tillatte gesimshøyde er 8,5 m.  

Byggegrense mot vei er i planområdet satt til 7,5 m fra veiens senterlinje.  
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6.6 Teknisk infrastruktur 

Vannforsyning  

Området tilknyttes kommunal vannforsyningsnett ved Tamsøyringen. Kapasiteten er tilstrekkelig.  

Avløpsløsning 

Området tilknyttes kommunalt avløpsanlegg. Det er tre alternative påkoblingspunkter som vurderes. 

Dette gjelder pumpestasjon ved Bjerklandfeltet, kum ved Tamsøyringen eller tilkobling til 

hovedledning ved gang- og sykkelveien 200-300 meter øst for planlagt boligområde. 

Overvann  

Alt overvann skal håndteres lokalt innenfor feltet. Avrenning tenkes i utgangspunktet ledet ut i 

terreng. Ved vendehammeren i enden av ny kommunal atkomstvei til gartneriet må det etableres 

overvannskum med sandfanger for å hindre overvannsproblemer ved gangstien. 

EL-nett 

I samråd med Kraftlaget planlegges det etablert ny nettstasjon ved gangveien sør for nytt boligfelt.  

Håndtering av avfall  

Det skal legges til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i samsvar med bestemmelser i 

kommunens renovasjonsforskrift. For felles oppsamlingsplasser for avfall skal det settes av nok plass 

til å kunne håndtere kildesorteringsordninger. 

6.7 Trafikkforhold 

Kjøreveier 

Kirkegårdsveien er klassifisert som samlevei (SA1 iht. vegvesenets veinormaler). Eksisterende privat 

atkomstvei til gartneriet (her kalt «Gartneriveien») oppgraderes til kommunal atkomstvei. Veien 

dimensjoneres iht. klasse A1 iht vegvesenets veinormaler med kjørebredde på 5 meter. Det etableres 

også en ny ny kommunal atkomstvei med tilknytning til Kirkegårdsveien og «Gartneriveien» som 

fungerer som atkomstvei til planlagte boligtomter.  

Gangveier og gangareal 

Eksisterende gangvei langs brinken mot Bjerklandfeltet gjøres til offentlig gangvei. Gangveien tenkes 

opprettholdt med dagens standard uten fast dekke eller belysning. Gangveien tenkes ikke brøytet om 

vinteren. For å hindre biltrafikk skal det etableres fysiske sperrer i begge endene av gangveien. 

Det etableres privat gangstier til lekeplassen fra omkringliggende gang- og kjøreveier.  

Gangstien fra planlagt boligfelt («Gartneriveien») til skolen skal oppgraderes til gruslagt gangvei. 

Gangveien tenkes ikke belyst eller brøytet om vinteren.  
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6.8 Universell utforming 

Gangvei mellom Tamsøyringen og «Gartneriveien» bør gis universell utforming. Særskilte krav til 

tilgjengelighet ut over gjeldende forskrift er ikke vurdert.   

6.9 Rekkefølgebestemmelser 

Det er i bestemmelsene stilt rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold: 

Opparbeidelse av offentlig infrastruktur  

Offentlige kjøreveier og gangveier, samt vann- og avløpsanlegg skal være ferdigstilt før det gis 

igangsettelsestillatelse til nye boliger innenfor området. 

Opparbeidelse av lekeplass 

Det tillates maksimalt 10 nye boenheter før lekeplassen skal opparbeides/ferdigstilles.  

Undersøkelse av forurenset grunn 

Grunnen innenfor lekeplassområdet skal undersøkes for forurensning og dersom det finnes 

forurensete masser skal det utarbeides tiltaksplan for før det kan gis byggetillatelse til nye boliger. 

Radonmålinger 

Siden det er registrert høy aktsomhet for radon i området stilles det krav til radonmåling eller 

radonbrønn.  

Gjerder 

Det skal settes opp gjerder i eiendomsgrenser mot gangveier før det kan gis brukstillatelse.  

Opparbeidelse av felles uteomhusarealer 

Før det kan gis brukstillatelse til bolig skal felles uteomhusarealer på eiendommer være ferdigstilt. 

7 Virkninger av planforslaget 

7.1 Overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan, der planområdet er avsatt til sentrumsformål 

med krav til reguleringsplan.  

Siden området planlegges til rent boligformål uten forretninger eller annen sentrumsbebyggelse vil 

området avsatt til fremtidig planlagt sentrumsformål i praksis reduseres. Dette betyr at det bør 

vurderes behov for å finne annet sentrumsformål eller fortette dagens sentrumsformål. Porsanger 

kommune har vurdert at dette ikke anses som problematisk da dagens arealer til sentrumsformål er 

omfattende. Avgrensning av sentrumsformål vurderes nærmere i forbindelse med pågående revisjon 

av kommuneplanens arealdel.  
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7.2 By- og stedsutvikling 

Planlagt utbygging medfører en viss økning i boligtettheten og befolkningstettheten i Lakselv 

sentrum. Generelt vurderes utbyggingen som positiv for utvikling av Lakselv tettsted. 

7.3 Demografiske forhold 

Reguleringsplanen for Kirkegårdsveien boligområde vil medføre et økt bosetningsgrunnlag i 

Porsanger og Lakselv. Fullt utbygd vil området med et snitt på 2,2 personer per bolig gi rom for 57 

personer.  

7.4 Landskap og estetikk 

Intensjonen i planen er å videreføre småhusbebyggelsen som er etablert i boligområdene omkring 

mht. volumer og høyder, samtidig som det ønskes et nytt men helhetlig uttrykk for hele planområdet 

mht. bygningstyper. 

7.5 Trafikkforhold 

Planlagt utbygging vil medføre en forventet trafikkøkning på om lag 80-100 kjøretøy per døgn på 

Kirkegårdsveien. Forventet trafikkøkning anses ikke som problematisk med hensyn til trafikkavvikling 

og støy. Med hensyn til trafikksikkerhet anses trafikkøkningen også som akseptabel. Utbygging av 

gang- og sykkelvei langs Kirkegårdsveien bør vurderes i sammenheng med en helhetlig gjennomgang 

av gang- og sykkelveier i Lakselv. Porsanger kommune har selv vurdert at planlagt utbygging i seg selv 

ikke utløser et behov for ny gang- og sykkelvei.  

7.6 Barns interesser 

Barns interesser i boligområdet er ivaretatt gjennom opparbeidelse av lekeplass med atkomst fra 

aktuelle retninger. Opparbeidelse av lekeplass anses som tilfredsstillende avbøtende tiltak med 

hensyn til tap av lekeområde jf. gjeldende retningslinje for barn og unge i planlegging.  

7.7 Sosial infrastruktur 

Skole- og barnehagekapasitet 

Fullt utbygd vil området omfatte om lag 22 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 aldersfordeling som øvrig i Porsanger vil 

området fullt utbygd kunne medføre en økning på om lag 6 barn i alder 5-14 år og om lag 3 barn i 

alderen 0-4 år.  

Utbyggingen vil dermed ikke medføre vesentlige utfordringer med hensyn til skole- og 

barnehagedekning i seg selv.  
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Kommunale helsetjenester 

Økt antall innbyggere vil medføre et generelt økt tjenestebehov. Alderssammensetning blant 

fremtidige beboere forventes å være variert og tilsvare normal fordeling i Lakselv for øvrig.  

7.8 Naturverdier og forholdet til naturmangfoldloven 

Det er ikke registrert verdifulle naturtyper eller artsforekomster av nasjonal interesse i planområdet. 

Det er ikke gjort noen videre undersøkelser for å øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til 

føre-var prinsippet, jf. naturmangfoldlovens §§ 8 og 9 da dette ikke anses som nødvendig. Planlagt 

utbygging vurderes ikke å medføre vesentlige negative konsekvenser for naturmangfold. Vurderinger 

i henhold til naturmangfoldloven §§ 10,11 og 12 er av den grunn ikke tatt ytterligere stilling til.  

7.9 Samiske interesser ved endret bruk av utmark 

Tema anses ikke relevant. 

7.10 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

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

Kostnader 

Reguleringsplanen har lagt opp til nye kommunale kjøreveier og gangveier. Kommunen må derfor 

påregne noe økte kostnader for drift og vedlikehold av kommunale kjøreveier og gangveier. Det 

forutsettes at utbygger dekker utbyggingskostnadene knyttet til offentlig infrastruktur. 

Kostnadsfordeling for utbedring av gangveier vil være tema for utbyggingsavtale. For vann- og 

avløpsanlegg bør kommunen påregne investeringskostnader opp til kommunens egen selvkost. Det 

vil si kostnader som dekkes av fremtidige tilknytningsavgifter.  

Inntekter 

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

7.11 Konsekvenser for næringsinteresser 

Eksisterende gartneri vil få mulighet til å erverve kommunal grunn ved etablert gartneri. Dagens 

virksomhet drives uten formell avtale med kommunen som grunneier. Kommunen vil vurdere krav til 

utbedring av bebyggelsen i forbindelse med egen sak for grunnerverv. 

7.12 Avveining 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 vil medføre tap av nærlekeområde. Opparbeidelse av ny nærlekeplass vurderes å 

være en tilstrekkelig kompensasjon for tap av lekeareal. 
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Samlet sett vurderes negative konsekvenser for miljø og samfunn som små og akseptable. 

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

positive konsekvensene for lokalsamfunnet vurderes større enn de negative. 

7.13 Alternativer som er vurdert 

Alternativ veiløsning 

Porsanger kommune har bedt utbygger å vurdere en alternativ løsning for atkomstvei til boligene. 

Alternativ løsning innebærer at planlagt kommunal vei mellom Kirkegårsveien og «Gartneriveien» tas 

ut og erstattes med en felles privat atkomstvei med tilknytning kun til «Gartneriveien». Denne 

løsningen vil være rimeligere for Porsanger kommune, gi bedre trafikksikkerhet og gi utbygger mer 

fleksibilitet med hensyn til utbygging av området da det ikke vil stilles rekkefølgekrav til den private 

veien. Utbygger ønsker ikke en slik løsning da dette innebærer at boligeiere selv blir ansvarlig for drift 

og vedlikehold av veien. Utbygger forventer at privat vei vil ha negativ påvirkning på boligenes 

salgbarhet. 

Alternativ bruk av areal for gartneri 

Etablert handelsgartneri ligger ikke ideelt til med hensyn til omkringliggende boligbebyggelse. 

Handelsgartneri medfører fare for forurensning av grunn noe som må tas alvorlig da gartneriet ligger 

rett ved regulert lekeplass. Samtidig vil gartneribebyggelsen virke sjenerende på omkringliggende 

boligbebyggelse slik den fremstår i dag. Deler av gartneriet ligger i dag på kommunal grunn. 

Porsanger kommune vurderer selv at dette arealet ideelt sett burde vært utnyttet til boligformål i og 

med at området er godt egnet til boliger. Utbygger ønsker ikke å selv bygge ut arealet til boligformål. 

I samråd med kommunen er det derfor valgt å fremme området til annen næring for handelsgartneri 

i tråd med gjeldende bruk av området.  

8 Innkomne innspill 

8.1 Oppsummering av de viktigste innspillene ved varsel om oppstart 

Ved varsel om oppstart av arbeidet kom Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark Fylkeskommune, 

Sametinget, Avinor, Finnmarkseiendommen med innspill til planarbeidet. Herunder oppsummeres 

punktvis de viktigste innspillene i saken. Innspillene er vedlagt som vedlegg 2. 

Herunder oppsummeres innspillene med kommentar fra forslagsstiller. 

Fylkesmannen i Finnmark 

Innledningsvis vises det til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, der spesielt 

følgende punkter fremheves: 

- trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, 
- grønne strukturers viktighet for trivsel og fysisk aktivitet, samt nær tilgang til områder for lek, 

idrett og nærfriluftsliv. 
- prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming skal legges til grunn for planleggingen. 
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Videre henvises det til Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder. 

Estetikk 

Estetisk kvalitet skal ligge som en grunnleggende premiss i all planlegging. 

Støy 

Planområdet ligger ved eksisterende bebyggelse, og det vises til retningslinje for behandling av støy, 

T-1442 (2012). 

Barn og unge 

Det vises til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen samt 

rundskriv T-2/08 om barn og planlegging som beskriver viktige nasjonale mål for barn og unges 

oppvekstmiljø. 

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerhetsperspektivet blir ivaretatt i plansaker. Det 

vises videre til plan- og bygningslovens § 4-3.  

Det vises også til veileder utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for 

kartlegging av risiko og sårbarhet. 

Tilbud om kvalitetssikring av arealplankart 

Viser til kartforskriftens § 9 vedrørende plannavn og plan-ID. 

Forslagstillers kommentar til Fylkesmannen i Finnmark 

Nasjonale forventinger tas til etterretning og veileder tas til følge. 

Vedrørende støy: Behandling av støy er tatt inn i bestemmelsene. 

Vedrørende barn og unge: Planen legger opp til ny lekeplass i området, og denne skal ha 

gangveiforbindelse til tilliggende idrettsanlegg og lekeplassen ved skolen øst for planområdet. 

Vedrørende ROS: ROS-skjemaet er fylt ut og gjennomgått, og det konkluderes med at det ikke er 

behov for spesielle tiltak i forbindelse med dette planarbeidet. 

Finnmark Fylkeskommune 

Generelle planfaglige innspill med henvisninger til statlige retningslinjer. Viktige momenter i planen 

er: 

- Grad av utnytting 
- Universell utforming 
- Barn og unge/Lekeplass 
- Friområde/grøntområde 
- Gang-/sykkelvei 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle området. Minner om 

aktsomhetsplikten som ønskes med i bestemmelsene. 
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Kommentar til fylkeskommunen 

Fylkeskommunens kommentarer vurderes som ivaretatt. 

Sametinget 

Sametinget kjenner ikke til automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området og har 

derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planarbeidet. 

Det minnes imidlertid om aktsomhets-/ og meldeplikten, som bør tas med i 

reguleringsbestemmelsene. 

Kommentar til Sametinget 

Aktsomhets- og meldeplikten er tatt inn i bestemmelsene. 

Avinor 

Planområdet berøres av restriksjonsplanen for Lakselv lufthavn, både mht. høyderestriksjonsflaten 

og restriksjoner for flynavigasjonsanlegg. Terreng i planområdet ligger på 24 – 25 m.o.h., og 

høyderestriksjonsflaten ligger på 52,7 m.o.h. Det må legges inn maksimale byggehøyder på nybygg 

og anlegg i planen. Bruk av kraner i området i byggeperioden har eget regelverk for rapportering. 

Med hensyn til byggerestriksjonskrav for flynavigasjonsanlegg LOC34 i området er dagens 

terrengnivå over kravet på 19 m.o-h. En- og toetasjers bygninger i området vil allikevel ikke påvirke 

LOC34 uheldig i forhold til eksisterende situasjon med småhusbebyggelse i nærheten. 

Planområdet berøres ikke av gjeldende flystøysoner for lufthavnen. 

Finnmarkseiendommen 

Ingen merknader til oppstartsvarselet utenom opsjonsavtale med forslagsstiller om rett til regulering 

av FeFos del av området. 

Hagesenteret Lakselv AS 

Stiller spørsmål ved behovet for lekeplass for 20 boenheter i planområdet. Dersom behovet er til 

stedet ønskes denne flyttet øst for veien til gartneriet mot sentralidrettsanlegget. Frykter for 

ødeleggelser på drivhus dersom beliggenheten blir som foreslått i planen. 

Eksisterende vei til hagesenteret er etablert og vedlikeholdt privat. Ingen innvendinger mot bruk av 

veien for andre formål. 

Ønsker regulert inn parkeringsplass øst for gartneriet. 

Planforslaget vil forhåpentligvis medføre en opprydding i tomteforholdene for hagesenteret, som pr. 

i dag er noe uklare. Ønsker et møte med kommunen for en opprydding i tomteforholdene. 

Forslagstillers kommentar til Hagesenteret Lakselv AS 

Det er tatt inn i bestemmelsene at lekeplassen skal ha et forhøyet gjerde/skjerm mot drivhusene. 

Kommunen skal godkjenne høyde, utforming, materialbruk, farge, etc. på skjermen. 
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Eva Johansen 

Johansen ønsker at gammel gangvei langs bakkekanten i sør opprettholdes. 

Forslagstillers kommentar til Johansen 

Planforslaget legger opp til at gangveien opprettholdes. 

Hans Arne Wulff m.fl 

Foreslår at eksisterende skogsvei beholdes slik som den er i dag eller blir omgjort til bilvei. Gangveien 

kan heller legges over for skogsveien, nærmere gjerdet til idrettsanlegget. Om det likevel skal lages 

gangvei der skogsveien går i dag, så bør beboerne i Tamsøyringen 18-24 likevel ha rett til å benytte 

den nye gangveien som adkomstvei med kjøretøy. 

Området fra gartneriet og østover til eksisterende gangvei bør ikke bebygges. Det samme gjelder 

hele området øst for bilveien fra Kirkegårdsveien til gartneriet (hele området mot gjerdet til 

idrettsanlegget) 

Forslagstillers kommentar til Hagesenteret Lakselv AS 

Forslagsstiller har fulgt Porsanger kommune sitt forslag til løsning vedrørende gangvei. Gangveien 

foreslås sperret for biltrafikk. Kommunen foreslått krav om fysisk sperring av gangveien. Gangveien 

er ment kun for gående og syklende. Eiendommer ved Tamsøyringen har kjøreatkomst fra 

Tamsøyringen. Bruk av skogssti/kjørespor som kjørevei er heller ikke i dag tillatt. 
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ROS-skjemaet er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle 

tiltak i forbindelse med dette planarbeidet. 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 

forhold 

Er området utsatt for snø- eller 

steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er 

det fare for utglidning? 

 Det er foretatt geotekniske 

grunnundersøkelser i området. 

Det er tatt inn i bestemmelsene 

at dokumentasjon på at 

grunnforholdene er undersøkt 

av geoteknisk fagkyndig skal 

legges ved rammesøknaden.  

Er området utsatt for 

springflo/flom i sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv 

eller bekk/ lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er lovpålagt krav om 

radonsperre i alle nye 

bygninger hvor det oppholder 

seg mennesker.  

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende transportårer, utgjøre 

en risiko for området? 

  

 Hendelser på veg x  

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende virksomheter 

(industriforetak etc.) utgjøre en 

risiko for området? 

x  

 Utslipp av giftige 

gasser/væsker 

x  

 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbar

e væsker/gasser 

x 

 

 

Medfører bortfall av tilgang på 

følgende tjenester spesielle 

ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  
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 Teletjenester x   

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 

ved/gjennom området:  

  

 Påvirkes området av 

magnetiske felt fra 

kraftlinjer? 

x  

 Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet 

med bruk av transportnett for 

gående, syklende og kjørende 

innenfor området? 

  

 Til skole/barnehage x  

 Til nærmiljøanlegg (idrett 

etc.) 

x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap   

 Omfatter området spesielt 

farlige anlegg? 

x  

 Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning 

(mengde og trykk)? 

 Oppfylling av minimumskrav 

til slukkevann, dokumenteres 

ved søknad om 

rammetillatelse. 

 Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

 Brannbil vil få tilgang til 

planområdet både nord- og 

sørfra. 

Tidligere 

bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 

tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, 

steintipper etc. 

x  

 Militære anlegg: 

fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, 

herunder 

avfallsdeponering 

 Det er ingen kjent informasjon 

om eventuelle deponeringer i 

området. 

 Annet (spesifiser)   



Porsanger kommune  
Planbeskrivelse – Detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde  
VEDLEGG 3: ROS-analyse - Norconsult 

 

46 

Omgivelser 

 

 

 

 

Er det regulerte vannmagasiner i 

nærheten, med spesiell fare for 

usikker is? 

Finnes det naturlige 

terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare (stup, etc.)? 

x  

Ulovlig 

virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

 Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål? 

x  

 Finnes det potensielle 

sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 

x  

 


