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Kommunal planstrategi, et verktøy for bedre planlegging
Målet med kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1. Formålet med planstrategien er å
klargjøre hvilke planarbeider Porsanger kommune bør starte opp eller videreføre for styre mot
ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien angir kommunens videre planbehov.

Gjennomføring av planstrategien
Grunnet pågående arbeid med ny kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er arbeidet med ny
planstrategi for Porsanger forenklet. Planstrategien er utarbeidet av kommuneplanlegger med
innspill fra kommunens ledergruppe og baseres også på prosessen gjennomført ved forrige
planstrategi. Forslag til planstrategi gjøres offentlig tilgjengelig og sendes til sektormyndigheter på
høring 30 dager før den fremmes til kommunestyret.
Etter at kommunen har ferdigstilt ny arealdel og samfunnsdel vil det være behov for å gjennomgå
planstrategien og videre utdype prioriteringer og tema innenfor både samfunnsplanlegging og
arealplanlegging.

Kommunens gjeldende planer
Kommuneplan
Kommuneplanen består samfunnsdel vedtatt i 1989, kommuneplanens arealdel vedtatt i 2001 og
kommunedelplan for Lakselv og omegn vedtatt i 1992. Planene er utdatert og skal rulleres.

Gjeldende strategiske planer og temaplaner
Porsanger kommune har følgende gjeldende temaplaner
-

Ruspolitisk handlingsplan 2020-2023 vedtatt september 2020
Trafikksikkerhetsplan 2018-2022, vedtatt februar 2018
Landbruksplan 2017-2024, vedtatt mars 2017
Boligpolitisk handlingsplan 2018-2028, vedtatt mai 2018
Veteranplan 2019-2023, vedtatt mai 2019
Masterplan «Porsanger og Karasjok mot 2030 (reisemålsutvikling), vedtatt februar 2020

Temaplanene dekker enkelte tema innenfor Porsangersamfunnet. Rullering av gjeldende temaplaner
er ikke gjennomgått her og bør vurderes etter at ny kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er
vedtatt. Kommunen mangler overordnete strategiske planer og flere viktige temaplaner.

Gjeldende reguleringsplaner og masterplaner
Masterplanen for Olderfjord og Indre Billefjord er gamle og fungerer dårlig som styringverktøy.
Planene erstattes av ny kommuneplanens arealdel. Kommunen har en rekke gamle og
reguleringsplaner som ikke lenger fungerer som gode styringsverktøy. Hvilke planer som bør
videreføres og hvilke som bør erstattes/utgå vurderes i forbindelse med arealdelen.
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Planbehov 2020-2023
Kommuneplan
Kommuneplanens samfunnsdel
Arbeidet med ny samfunnsdel er i gang. Med dagens plankapasitet vil videre arbeid ikke
gjennomføres parallelt med arbeidet med ny kommuneplanens arealdel. Arealdelen prioriteres. Så
snart ny arealdel er utarbeidet vil kommunen fullføre ny samfunnsdel. Etter at samfunnsdelen vedtas
vil det være behov for å vurdere temavise endringer av ny plan.
Kommuneplanens arealdel
Ferdig planforslag vil foreligge høst 2020. Det vil gjennomføres ytterligere medvirkningsprosess ifm
høring av planen. Endelig vedtak vil avhenge av behovet for revisjoner etter høring.

Strategiske planer og temaplaner
Strategiske planer (overordnete tematiske planer)
Hvilke planer som skal prioriteres bør gjennomgås etter ny samfunnsdel er vedtatt. Påbegynt
planarbeid vurderes særskilt. Øvrige planbehov er vurdert generelt.

-

-

-

Strategisk næringsplan:
Arbeid med ny næringsplan ble igangsatt i 2015 og ble satt på vent til ny samfunnsdel er
utarbeidet. Planen foreslås gjenopptatt etter at ny samfunnsdel er vedtatt.
Strategiplan for helse og omsorg:
Arbeidet med ny strategiplan for helse og omsorg er igangsatt. Planen foreslås ferdigstilt
etter at samfunnsdelen er vedtatt.
Andre strategiske planer/tema som bør vurderes nærmere (ikke prioritert):
Strategiplan for barn og unge (oppvekst), samisk og kvens språk og kultur, kultur, idrett og
friluftsliv.

Temaplaner (Detaljerte tematiske planer med tiltak)
- Temaplan – Samisk språkplan:
Samisk språkplan foreslås delt opp i en overordnet strategisk plan for samisk språk og kultur
og med underordnet temaplan for samisk (med tiltak for tospråklighetsmidler). Overordnet
plan kan samkjøres med plan for kvensk språk og kultur.
- Temaplan – Hovedplan vann og avløp:
Hovedplan VA er igangsatt og ble satt på vent grunnet manglende kapasitet hos leverandør.
Hovedplan VA bør sluttføres etter at ny kommuneplanens arealdel er vedtatt.
- Temaplan – Klima og energiplan:
Kommunen har behov for klima og energiplan. Foreløpig ikke kapasitet og prioritering
avklares etter samfunnsdelen er vedtatt.
- Temaplan – Folkehelse:
Grunnlaget for folkehelseplan foreligger. Arbeidet bør videreføres, men usikker kapasitet.
- Andre temaplaner (ikke prioritert):
Kommunen har behov for ytterligere temaplaner innenfor næringsutvikling, helse- og
omsorg, kommunalteknikk, stedsutvikling og kultur. Eksempler på planer som kommunen
bør vurdere å prioritere er temaplan for barn og unge, stedsutvikling Lakselv, bygdeutvikling
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Porsanger, logistikk og transport, havneplan, grøntområder og friområder, lekeplasser,
idrettsanlegg, kommunale veier.

Behov for nye reguleringsplaner
Kommunen har behov for en rekke nye planer, samt utbedre gamle planer
-

Områderegulering for Lakselv sentrum
Områderegulering for Halkevarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt
Detaljregulering for Hamnbukt havn
Reguleringsplan for industriområde Ildskog og ev. Klubben iht ny kommuneplanens arealdel
Områderegulering nytt boligfelt
Rettelser/oppdatering av gamle reguleringsplaner for boligområder i Lakselv
Reguleringsplan for Lakselv skole

Planene er ikke prioritert og prioritering avklares etter at ny arealdel er vedtatt.

Planstrategi for 2020-2023
Følgende planer prioriteres i perioden 2020-2023:
Ansv.

Plantype og -navn

Kommuneplan
KST
Arealdel
KST
Samfunnsdel
KST
Handlingsdel til samfunnsdel

Høst
2020
X
X

Vår
2021

Høst
2021

X
X

X

Strategiplaner – overordnete samfunn
KST
Strategiplan for næringsutvikling
KST
Strategiplan for helse og omsorg

X
X

Vår
2022

Høst
2022

Vår
2023

X
X

Temaplaner – tiltak
FSK
Temaplan – Hovedplan VA
FSK
Temaplan – Trafikksikkerhetsplan
FSK
Temaplan – Folkehelse
FSK
Temaplan – Klima og energi

X
Avklares etter samfunnsdel og helse og omsorg
Avklares etter vedtak ny samfunnsdel

Reguleringsplaner
KST
Områderegulering – Lakselv sentrum
KST
Detaljregulering for Hamnbukt havn
KST
Områderegulering av boligområde

Avklares etter vedtak ny arealdel
Avklares etter vedtak ny arealdel
Avklares etter vedtak ny arealdel

X

X

Planstrategien gjennomgås etter at ny samfunnsdel er vedtatt. Øvrige planer som nevnes under
planbehov vil da vurderes tatt inn.

Høst
2023

