
Kommentarer til innspill i forbindelse med oppstart av kommuneplanarbeidet 

Notatet omfatter hovedpunkter fra innspill til oppstart av planarbeidet med kort kommentar til innspillene. Private parters innspill fra oppstart i 2013 og 

2017 er tatt med.  

- Innspill fra offentlige instanser med kommentarer 

- Innspill fra lag og foreninger, samt private parter med kommentarer  

- Innspill fra grunneiere/enkeltpersoner som ikke er imøtekommet (eller i liten grad imøtekommet) 

- Innspill fra grunneiere/enkeltpersoner som vurderes som delvis imøtekommet 

 

Generelle innspill fra enkeltpersoner er ikke gjengitt eller kommentert. Innspill fra enkeltpersoner som vurderes som imøtekommet er heller ikke 

kommentert særskilt. Det vises generelt til planbeskrivelsen mht nye utbyggingsområder. 

 

Kommentarer til innspill fra offentlige instanser og sektormyndigheter 
 

Part Hovedpunkter innspill Kommentar (administrativ vurdering) 

Avinor Avsette lufthavnareal.  
Restriksjonsplan og byggerestriksjoner.  
Farlig belysning og andre sikkerhetsbestemmelser. 
Flystøysoner.  

Merknader vil imøtekommes, men kommunen vil måtte innarbeide 
restriksjonsområde (hensynssone) med nærmere angitte bestemmelser 
i tråd med Avinor sitt innspill ifm høring. Kommunen har ikke mottatt 
grunnlagsdokumenter for restriksjonsområde i nyttbart format og må 
avklare dette med Avinor ved høring. Kommunen forutsetter at dette vil 
løses i forbindelse med høring. Innspillene med hensyn til sikkerhet 
vurderes generelt som lite kontroversielle og vil innarbeides når 
grunnlaget er mottatt. Hensynene blir i dag ivaretatt ved 
enkeltsaksbehandling i tråd med Avinors innspill. For større tiltak 
forutsettes det utarbeidet reguleringsplan som påpekt i masterplanen 
fra 2016. Potensielt utvidelsesområde som omfatter golfbanen vil måtte 
avklares i reguleringsplan. Det anses ikke som grunnlag å avsette arealet 
til lufthavn i arealdelen med bakgrunn i masterplanen. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Byggeråstoff (grus og pukk).  
Utredning av mineralressurser.  

Hensynene til mineralressurser og byggeråstoff vurderes generelt som 
ivaretatt. Det vises til planbeskrivelse og dialog med Fefo som grunneier.   



Finnmark 
fylkeskommune 

Medvirkning.  
Automatisk freda kulturminner.  
Nyere tids kulturminner og bygningsvern.  
Barn og unge.  
Universell utforming.  
Folkehelse/friluftsliv/idrett.  
Vannforvaltning.  
Havbruk.  
Regionale føringer.  
Nasjonale forventninger.  
Regionalt planforum.  

Fylkeskommunens merknader vurderes i hovedsak som imøtekommet. 
Konsekvensbeskrivelse og prosess er avpasset behov, omfang og 
ressurser. 

Finnmarkseiendomme
n 

Ønske om dialog.  
Vurdere å ta ut områder med innsigelse.  
Føringer for Ildskogmoen industriområde.  
Sametingets retningslinjer -endret bruk av utmark. 
Involvering av reindrifta. 
Kjerneområder reindrift.   

Innspillet vurderes generelt som imøtekommet. Områder med 
innsigelse er vurdert og ny bebyggelse tillates ikke. Eksisterende 
bebyggelse som er gitt tillatelse er tatt med. Med hensyn til endret bruk 
av utmark vises til vurdering av konsekvenser for landbruk, reindrift 
naturmangfold, friluftsliv og KU for enkeltområder. Ny spredt 
bebyggelse vurderes som begrenset. Innspill knyttet til reindrift 
vurderes ivaretatt. Ildskogmoen vurderes utvidet og innspillet ivaretas 
ved utbyggingsavtale og reguleringsplan. 

Fiskeridirektoratet Medvirkning lokale fiskarlag/fiskere og samiske 
fiskeriinteresser.  
Hensyn til Holmbukt fiskerihavn.  
Dialog akvakulturinteresser.  
Konsekvensutredning.  
Hensyn til fiskeområder, låssettingsplasser, marint 
biologisk mangfold, gytefelt, dumpingsområder for 
overskuddsmasser. 

Innspillet vurderes i hovedsak som imøtekommet. Kommuneplanen 
åpner ikke for akvakultur av anadrome arter og konsekvenser for 
fjorden vurderes generelt som liten. Kommunen vil måtte arbeide videre 
med havnestrategi og vil involvere brukere ytterligere i den prosessen. 
Henysnene til etablerte havner og brukergrupper vurderes generelt som 
ivaretatt med hensyn til overordnete arealføringer. 

Forsvarsbygg Ivareta Banak flystasjon.  
Porsangmoen leir/Halkavarre skyte- og øvingsfelt.  

Det vises til planbeskrivelse med hensyn til forsvarets områder. 
Kommunen forutsetter at Forsvarsbygg sluttfører arbeidet med 
utarbeidelse av ny områderegulering for Porsangmoen før eventuelle 
større tiltak gjennomføres. 



Fylkesmannen i 
Finnmark 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 
Kunnskapsgrunnlag 
Medvirkning - samiske interesser.  
Langsiktig strategi for arealbruk.  
Tolkningsrom bestemmelser.  
Byggegrense mot sjø.  
Universell utforming.  
Landbruk i strandsonen.  
Byggegrense mot vassdrag.  
Spredt bebyggelse.  
Hensyn til landbruk.  
Fritidsboliger.  
Gammer og utmarksbygg.  
Næringsutvikling og akvakultur.  
Naturvern.  
Reindrift.  
Råstoffutvinning.  
Forurensning.  
Hensyn til barn og unge.  
Landskap.  
Motorferdsel i utmark.  
Friluftsliv.  
Grønnstruktur.  
Naturmangfoldloven.  
Klimatilpassing. Samfunnssikkerhet (ROS).  

Fylkesmannens merknader vurderes i hovedsak som imøtekommet. 
Konsekvensbeskrivelse og prosess er avpasset behov, omfang og 
ressurser. 
Det er søkt å angi konkrete føringer i områder der kommuneplanen gir 
direkte grunnlag for byggetillatelse og overordnete føringer for områder 
hvor det kreves regulering. 
Det påpekes at kommunen vil ha behov for ytterligere vurderinger og 
temavise endringer som følge av den videre pågående 
samfunnsplanleggingen i kommunen. Det vises til arealstrategier og 
planens hovedgrep. Kommuneplanen sikter altså på å avklare de mest 
prekære arealavklaringene, samt angi nødvendige rammer for etablert 
bebyggelse. Blant annet vil rammer for ny spredt bebyggelse måtte 
vurderes ytterligere.  

Kystverket Forutsigbar arealforvaltning av sjøarealer. Utdypning 
farled og deponi. Nytt farled vest for Reinøya. 
Generelt mht farleder ankerplasser fyrlykter 
fiskerihavner, ROS, sjøtransport og næringsarealer, 
områder for dumping av fatrøy/ammunisjon, ISPS, 
akvakultur.  

Farled vest for reinøya er tatt med og deponi ved Reinøya. Deponi ved 
Hamnbukt må avklares i egen sak. Generelle hensyn vurderes som 
tilstrekkelig ivaretatt. 

Porsanger museum Ønsker en fremtidig tomt for nytt museum og 
planleggingsgruppe. 

Eventuell ny tomt for museum må vurderes i egen sak og er ikke avklart 
som del av arealdelen. Eiendommen museet viser til er privat eid og 



kommunen påpeker at museet bør avklare eierforhold før en konkret 
eiendom kan vurderes/behandles. 

Sametinget Samiske interesser vurdert ut ifra et helhetlig 
perspektiv. Mindre "bit for bit" nedbygging.  
Regulerte hyttefelt.  
Generasjoners tilhørighet vektlegges ved spredt 
bebyggelse. 
Reindrift - medvirkning og innhold i KU.  
Samiske kulturminner.  

Sametingets merknader vurderes i hovedsak som imøtekommet. 
Utredningsplikten mht samiske kulturminner må ivaretas i 
reguleringsplaner og enkeltsaker. Samlet vurderes det at det er 
gjennomført tilstrekkelig medvirkning som grunnlag for forslag til plan 
med hensyn til planens omfang. Det vil gjennomføres ytterligere 
medvirkning i høringsperioden og i forbindelse med videre 
samfunnsplanarbeider. 

Skogbrukssjefen for 
Finnmark og 
Kvænangen kommune 

Medvirkning hensynsområder LNFR Det er ikke foreslått hensynsområder mht skogbruk. Potensielle 
skogbruksområder er vurdert. Planen vurderes å ikke berøre potensielt 
viktige skogbruksområder i vesentlig grad. Tema bør vurderes ved 
revisjon av landbruksplan. 

Statens vegvesen KPA bør vise sammenhengende hovednett og logiske 
ruter for fotgjengere, syklister og kollektiv.  
Prinsipper for satsing på kollektiv.  
Krav om bruk av eksisterende avkjørsler.  
Universell utforming.  
Trafikksikkerhet.  
Nyttiggjøre eksisterende infrastruktur.  
Sentrumsnære boligområder.  

Innspillet vurderes samlet som imøtekommet. Sammenhengende gang- 
og sykkelveinett er vurdert og utbedringer tatt med. Kollektiv vurderes 
mindre relevant med unntak av skoleskyss som er vurdert særskilt mht 
boligområder. Planen begrenser ny bebyggelse som krever ny avkjørsel 
til hovedveier. Vegvesenet har selv godkjent flere nye avkjørsler til 
hovedvei og kommunen etterspør en klarere praksis hos vegvesenet. 
Universell utforming vil måtte vurderes ytterligere ved regulering og 
enkeltsaksbehandling og er kun vurdert overordnet i arealdelen. Planen 
vurderes ellers å ivareta hensynene til sentrumsnær boligbebyggelse, 
attraktive næringsarealer og begrense ny spredt randbebyggelse langs 
hovedvei. 

UiT Ingen konkrete merknader.  
Mangler oversikt over automatisk freda 
kulturminner under vann. UiT vil være høringspart i 
saker som kan berøre kulturminner i sjø. 

Generelle føringer knyttet til kulturminner vurderes tilstrekkelig. 

 

  



Innspill fra lag og foreninger, samt private parter 
Tabellen er alfabetisert etter navn på lag/forening, part. Generelt omfatter flere av innspillene detaljerte tiltak/ønsker som ikke er formålstjenlig å håndtere 

i arealdelen. Disse tiltakene må vurderes videre gjennom ytterligere samfunnsplanarbeid, temaplaner, eller i enkeltsaksbehandling. Kommunen vil søke 

dialog med partene med hensyn til  

Part Hovedpunkter innspill Kommentar (administrativ vurdering) 

Børselv båtforening  Ønske om småbåthavner.  
Tilrettelegging på holmer.  
Friluftsområde Neverholmen.  

Innspillet fra båtforeningen er grundig og gir god informasjon til 
kommunen om mulige tilrettelegginger for friluftsliv og småbåter. 
Private og offentlige småbåthavner må vurderes nærmere i forbindelse 
med havnestrategisk plan for Porsanger. Nye småbåthavner har ikke 
vært et prioritert tema og bør vurderes ytterligere. Båtforeningen 
peker på en rekke områder på vestsiden av fjorden for friluftsliv, naust 
og småbåter. Mange av disse områdene er private områder og 
områder med også andre interesser. Kommunen ser behov for å 
vurdere forholdene nærmere enn det som har vært mulig i forbindelse 
med utarbeidelse av forslag til arealdel. Dette gjelder f.eks. mål for 
samlokaliseringer av områder for naust. Kommunen er generelt positiv 
til videre dialog med båtforeningen mht foreslåtte tiltak og 
småbåthavner mv. Det bemerkes at ikke alle de nevte tiltakene vil 
kreve endringer i arealplanen og at flere tiltak kan vurderes i 
enkeltsaker. Dette gjelder også mindre tiltak for tilrettelegging for 
friluftsliv på holmer mv.  

Børselv jeger og 
fiskeforening 
(2013) 

Ønsker skytebande på Hestnes.  
Ønsker ikke fritidsboliger ved Børselva.  
Plan for avkjørseler til fiskeplasser. 

Området for skytebane er foreslått. Det legges ikke ut nye 
fritidsboligområder nær Børselva. Avkjørsler må vurderes i egen sak 
(reguleringsplan). 

Børselv og omegn 
bygdelag (2013) 

Ønske om offentlige boligtomter.  
Kventun ivaretas i arealplan.  
Ivareta kulturlandskapet.  
Utrede kvensk kultur, tradisjoner og lokalt næringsliv på 
lik linje med samisk.  
Utbedre molo og kaiforhold på Hestnes.  
100-meters strandsone 
100 meter grense for ny bebyggelse mot Børselva.  

En rekke av momentene Børselv og omegn bygdelag omfatter ikke 
dirkete arealplanmessige forhold, men mer rettet på økonomiske 
tiltak. Disse kommenteres ikke. Kvensk kultur- og samfunnsliv er 
vurdert. Arealplanen legger ikke opp til ny konsentrert boligbebyggelse 
i Børselv. det angis føringer for boliger i Børselv med åpning for nye 
boliger på en rekke private eiendommer, samt retningslinjer for 
dispensasjonsbehandling. Kventun er implementert i arealplan. 
Hensynet til Børselva vurderes som imøtekommet.   



Ønsker estetiske krav for ny fritidsbebyggelse.  

Diabetesforbundet 
Porsanger og 
Karasjok (2013) 

Ønsker gang- og sykkelvei ved Holmenveien. 
Tilrettelegging av fiskeplasser for funksjonshemmede. 
Ønsker frisklivssentral.  

Tiltakene må generelt vurderes ytterligere i videre 
samfunnsplan/temaplaner og enkeltsaker. Gang- og sykkelvei ved 
Holmenveien er satt av, men tiltaket er omfattende og finansiering må 
vurderes videre ifm handlingsplan og økonomiplan. 

IL STIL Skianlegg Igeldas - idrettsformål.  
Bobilplass ved parkering.   

Områdene for skianlegget er avsatt til idrettsformål. Området ved 
parkering er foreslått avsatt til spredt næring som inkluderer ulike 
former virksomheter også bobilparkering. 

Kolvik og omegn 
beitelag (2013) 

Ivareta hensyn til viktige beiteområder.  
Sjøsamisk kultur.  
Fritidsboliger i beiteområder er konfliktfylt 
Ønsker at nye fritidsboliger vurderes i samråd med 
beitelaget.  

Det vises til vurdering av konsekvenser for landbruk, spredt bebyggelse 
og fritidsbebyggelse.  

Kolvik og omegn 
bygdelag 

Positiv til hytter Jonsnes-Sandvik gitt fortetting. Stort 
behov for attraktive boligtomter (9710). Positiv til 
turistnæring. Viktig å ivareta landbruksnæring, og 
sjømatnæring. Negativ til gruvedrift. 

Ingen nye hyttefelt er planlagt innenfor Jonsnes-Sandvik. 
Boligetterspørsel er generelt lav i området og nye boliger håndteres 
generelt i enkeltsak. Det er angitt retningslinjer for nye boliger i 
Billefjordområdet. Planen angir rammer som åpner ytterligere for 
småskala turistvirksomheter innenfor områder med spred bebyggelse. 
Hensynet til landbruk og sjømat vurderes som ivaretatt. 
Mineralutvinning er ikke et aktuelt tema da det ikke er aktuelle 
forekomster og dermed ikke vurdert.  

Lakselvdalen 
bygdelag 

Bygdelaget foreslår boligtomter ved FV 184 både på 
private eiendommer og Fefo-grunn.  
Offentlig vann og avløp.  
Ønsker at "betongstasjon" rives/tilbakeføres. 
Bygdelagshytte/gapahuk ved Vouddovann. 

Boliger ved FV 184 er omfattende vurdert. Generelt er det utfordringer 
knyttet til trafikksikkerhet og vann og avløp. Kommunen er nødt til å 
vurdere områder med hensyn til økonomi. Offentlig vann og avkløp, 
samt gang- og sykkelvei er kostbart. Samlet vurderes at det ikke er 
forsvarlig med omfattende ny boligbebyggelse langs FV 184 før gang- 
og sykkelvei og offentlig vann og avløp er etablert. Gapahuk og 
bygdelagshytte ved Vuoddovann må vurderes i egen sak. 

Norsk 
Caravanclubb avd. 
midt-Finnmark 

Ønsker caravanplass ved Luostjohka/Oterbekken. 
Helårsplasser for caravan. 
Retningslinjer for spikertelt.  
Ønske om tilrettelegging for fricamping langs fjorden og 
plass for fasilitering av bobil og campingvogn.  

Kommuneplanen omfatter flere områder for fritids- og turisme egnet 
for camping. Det er ikke vurdert tilrettelegging for fricamp og tema må 
vurderes nærmere i reiselivsplaner.  



Camping Handelsbukt.   

Olderfjorddalen 
hytteforening 
(2013) 

Ønsker å regulere vei til fritidsboliger Hytteforeningen må selv ta initiativ til privat reguleringsplan. 

Porsanger bonde 
og småbrukarlag 
(2013) 

Ønsker jordbruk i hele Porsanger.  
Bevare landbruksarealer. Jordvern.  
Unngå oppdeling av landbruksarealer til 
bolig/fritidsboliger.  
Åpne for store bolig eiendommer.  
Byggeklare tomter i bygdene.  
Utleieboliger i distriktene. 

Det vises til vurderinger av konsekvenser for landbruket og spredt 
bebyggelse. 

Porsanger 
bondelag (2013) 

Avsette arealer til nydyrking.  
Stramme inn dispensasjonspraksis for fritidsboliger. 
Ivareta UKL ved LNFR-formål.  
Ønsker å være med å vurdere områder for fritidsboliger.  
Opprettholde skolene i Billefjord og Børselv.  
Vern av dyrkbar og dyrka jord. 

Det vises til vurderinger av konsekvenser for landbruket. 

Porsanger museum Ønske om nytt museumsbygg og forslag til museumstomt 
på privat eiendom nord for rundkjøring. 

Ny plassering av museum er ikke vurdert særskilt. Porsanger kommune 
vil gå i dialog med Porsanger museum om nytt museum.  

Porsanger 
skytterlag 

Ønsker avsatt Klubben skytebane.  
Området for skytebane ved Fiskevannet ved Klubben 

Skytebanen på Klubben er foreslått til idrettsformål (skytebane). 
Fiskevannet vurderes ikke som formålstjenelig å avsette til skytebane. 
Skyttelagets aktivitet ved Hestvannet tilsier ikke at området bør 
opparbeides som en skytebane. Ev skyting må søkes om etter  

Reinbeitedistrikt 14 Fortetting av bebyggelse og mindre spredt.  
Ønsker å være med å vurdere områder for fritidsboliger.  

Det vises til vurderinger av konsekvenser for reindrifta 

Reinbeitedistrikt 16 Ønske om dialog/møte. Innspillet er imøtekommet 

Reinbeitedistrikt 22 Innspill vedrørende plassering av 420 kV linje.  
Aktivitet i Porsanger vil ha ringvirkninger for distrikt 22.  

Det vises til vurderinger av konsekvenser for reindrifta. 420 kV-linje 
behandles ikke som del av kommuneplanen. 

Smørfjord bygdelag 
(2013) 

Parkeringsplass ved bygdehuset.  
Landingsplass for redningshelikopter.  
Masseuttak for privat bruk. 

Tiltak må vurderes i enkeltsaker. Mindre grussuttak for landbruk 
tillates innenfor landbruk. Nærmeste grussuttak er ved Veines, 
området for mindre bygdeuttak bør vurderes ytterligere.  

 



Innspill fra grunneiere/enkeltpersoner som ikke er imøtekommet (eller i liten grad imøtekommet) 
Tabellen under er alfabetisert etter fornavn. Tabellen omfatter innspill som gjelder ønske om å avsette konkrete områder/eiendommer til bebyggelse.  

En rekke av innspillene er ikke i tråd med arealstrategiene knyttet til spredt bebyggelse. Ved høring av kommuneplan oppfordrer kommunen til medvirkning 

og vil søke dialog med lokale lag og foreninger for å vurdere eventuelle revisjoner av rammer for ny spredt bebyggelse. Kommuneplanen gir særlig økte 

muligheter for tiltak på eksisterende spredt bebyggelse.  

Det vises til side 91 i planbeskrivelsen vedrørende siling/utvelgelse og videre til: 

• Overordnete arealstrategier – side 8-11   

• Rammer for spredt bebyggelse – side 12,  

• Boliger – side 13 

• Fritidsboliger – side 19 

• Spredt bebyggelse – side 43 

 

Innspill Eiendom Sted Ønske Kommentar (administrativ vurdering) 

Alf Johansen 19/23 Flyplassveien Kontor/forretning Nye kontor og forretninger er foreslått til sentrum 

Alf Samuelsen 9/21 Bevkop Fritidsboliger Planen åpner ikke for økt utbygging i Bevkop. Området har særlig verdi for 
reindrift. Konflikt med naturmangfold, våtmark.  

Ann-Mari Isaksen 15/3 Gallokka Boliger Uegnet til bolig. Trafikkfarlige omgivelser, ikke trygg skolevei, 
landskapskonflikt, utvider tettstedsedet, nært vassdrag, reindriftskonflikt 

Arnhild Kåven 7/190 Indre Billefjord Fritidsboliger Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert/ønsket. Konflikt med landskap, 
våtmarksområdet, landbruk, naturmangfold, reindrift, nært vei 

Astrid Lillebo 21/58 Hamnbukt Fritidsboliger Ny spredt fritidsbebyggelse ikke ønsket (urørt område/utvider område med 
spredt bebyggelse), landbruksområde 

Atle Wilhelmsen 34/96 Børselv Fritidsboliger Lite egnet område og høy konflikt landbruk, våtmark, naturmangfold. Planen 
åpner ikke for store nye fritidsboligfelt i Børselv. 

Bente Gabrielsen 5/76 Kistrand Fritidsboliger Ny spredt bebyggelse lenger opp i lia enn eksisterende bebyggelse foreslås 
ikke tillatt.  

Charles Olsen 34/39 Børselv Bolig eller 
fritidsboliger 

Ny spredt fritidsbebyggelse ikke ønsket (urørt område/utvider område med 
spredt bebyggelse),landbruksområder. Områder uegnet for bolig mht 
trafikkfare. 



Eli Kristin Wilhelmsen 5/126 Kistrand Bolig/fritidsbolig Mangler egnet adkomst, strandsone, ugustig terrengforhold, urørt område  

Eli Kristin Wilhelmsen 5/78 Kistrand Bolig/fritidsbolig Eksiterende bygg avsatt. Mangler egnet adkomst, strandsone, ugustig 
terrengforhold, urørt område  

Erlend Greiner 9/6 Bevkop Fritidsboliger (6) Planen åpner ikke for økt utbygging i Bevkop. Området har særlig verdi for 
reindrift. Konflikt med naturmangfold, våtmark.  

Ester og Jan Erik 
Rasmussen 

19/4 Ildskog Boliger Landbruksverdier, uegnet til bolig, lang avstand sentrum, kostbar 
infrastruktur 

Eva Larsen Lindback 18/24 Holmen bru Bolig/fritidsbolig Ny spredt fritidsbebyggelse uønsket, nær elv, natur- og landskapsverdier, 
trafikkfarlige omgivelser 

Finn Harry Johansen 4/66 Bringnes Fritidsboliger (5) Ny spredt fritidsbebyggelse ikke ønsket (urørt område/utvider område med 
spredt bebyggelse), verdifult for reindrift, naturmangfold. 

Frank Greiner Liland 19/9 Brennelv Boliger Vises til boligvurdering Lakselv 

Frank Johnsen 7/182, 
384, 385 

Gåradaknesset Fritidsboliger, naust Frittliggende, nær sjø, natur- og landskapsverdier, mangler god adkomst  

Frode Martinsen og 
Gjermund 
Thomassen 

34/8 Børselv Fritidsboliger eller 
utleie 

Urørt område. Planen åpner ikke for store nye fritidsboligfelt ved Børselva. 

Geir Ståle Lid 7/234 Billefjorddalen Fritidsboliger (15) Området er innenfor etablert boligområde og innenfor området trekklei for 
reindrift 

Gerd Farstad 33/14 og 
33/15 

Børselva Fritidsboliger Ny spredt fritidsbebyggelse ikke ønsket (urørt område/utvider område med 
spredt bebyggelse), nært vassdrag 

Gjermund 
Thomassen 

7/120 Indre Billefjord Fritidsboliger Konfliktfylt med hensyn til landbruk, våtmark og nær hovedvei. 

Gunnar Lillebo 21/33 Brennelv Boliger Vises til boligvurdering Lakselv 

Gunnar Lillebo 5/11 Holme 
Porsangerfjorden 

Fritidsboliger Planen åpner ikke for nye private tiltak på holmer 

Hans Birger Langø 4/180 Olderfjord Fritidsboliger Ny bebyggelse tillates ikke nærmere Olderfjordelva enn etablert bebyggelse. 
Det tillates "fortetting" innenfor området med eksisterende bebyggelse. 

Hans Fredrik Eriksen 
og Anne Sofie Sara 

34/34 Børselv Fritidsboliger Ny spredt fritidsbebyggelse ikke ønsket (urørt område/utvider område med 
spredt bebyggelse), våtmark, naturmangfold 

Hans Fredrik Eriksen 
og Anne Sofie Sara 

34/90 Børselv Fritidsboliger (2) Landbrukseiendom, dyrkbar jord, 1 av 2 ønskede fritidsboliger foreslått 
innvilget i skogområde 



Hans Jørgen 
Andersen 

7/150 Indre Billefjord Fritidsboliger Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert/ønsket. Konflikt med landskap, 
våtmarksområdet, naturmangfold, reindrift 

Helge Nicolaisen 5/15 Kistrand Fritidsboliger (6) Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert/ønsket. Deler av området er 
våtmark. Konflikt med lanbruk/reindrift og naturmangfold 

Ingar Kristoffersen 2/40 Seljenes Fritidsboliger/turisme Fortetting fritidsboliger tillatt, ingen utvidelse av spredt bebyggelse foreslås 

Jan Erik Vonheim 21/3 Holme 
Porsangerfjorden 
(Langøy ved 
Olderfjord) 

Fritidsboliger Planen åpner ikke for fritidsboliger på holmer. 

Jan Erik Vonheim 7/452 Kolvik Fritidsboliger Planen åpner ikke for fortetting/økt utbygging i Kolvikområde. Området har 
særlig store kultur- og naturverdier. Konflikt med høyspent.  

Jon Nikolaisen 34/164 
og 34/87 

Hestnes Fritidsboliger (2) Ny spredt fritidsbebyggelse uønsket, nær elv, store natur- og 
landskapsverdier 

Kaj Ketil Mikkelsen 9/30 Myrlund Boliger Vises til boligvurdering Lakselv, området er fuktig mark, konflikt med flystøy, 
grøntstruktur/landskap og vurderes lite egnet til bolig 

Karen Helander 
Johnsen 

10/6 Stabbursnes Fritidsboliger Mangelfull trafikksikkerhet (avkjørsel direkte til hovedvei), ny spredt 
fritidsbebyggelse (urørt område/utvider område med spredt bebyggelse), 
ingen vektlagt egnethet 

Kenneth Føhr 19/58 Sennagressbekken Boliger Vises til boligvurdering Lakselv 

Kim Even Lyder 5/96 Olderfjord Fritidsboliger Området ligger i verdifult grøntområde nær Olderfjordelva og ved sjø. 
Konfliktfylt med hensyn til naturmangfold, landskap og flom. 

Kjetil Sørensen 33/36 Børselv Fritidsboliger Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert, mulig én tomt ved eksisterende vei 

Kyrre Isaksen 15/72 Gallokka Boliger Uegnet for bolig, trafikkfarlige omgivelser, mangler trygg skolevei. 

Line Kristoffersen 
m.fl. 

21/198 Rochi Fritidsboliger Planen åpner ikke for flere hytter i Rochi. Grunnet generelt noe høyt 
konfliktnivå og høyt antall andre områder avsatt til fritidsbolig, åpnes det 
ikke for nye hytter i Rochi. 

Lisbeth Hansen 34/15 Børselv Fritidsboliger Lite egnet område og høy konflikt landbruk, våtmark, naturmangfold. Planen 
åpner ikke for store nye fritidsboligfelt i Børselv. 

Marianne Hansen og 
Erling Moe 

4/17/20 Bringnes Spredt bebyggelse Frittliggende/delvis urørt, landskapsverider, landbruksverdier, naturverdier, 
lite egnet til ny bolig (lang skolevei)  

Marianne Hansen og 
Erling Moe 

4/2 Bringnes Spredt bebyggelse Frittliggende/delvis urørt, landskapsverider, landbruksverdier, naturverdier, 
uegnet bolig 



Nina Salamonsen 35/37 Mårnes Fritidsboliger Ny spredt fritidsbebyggelse ikke ønsket (urørt område), konfliktfylt mht 
landskap/terrengingrep og vassdrag 

Ottar Ratama 34/104 Fielmma Fritidsboliger Uegnet område for bebyggelse, våtmark 

Per Arve Amundsen 
og Anne Haraldsvik 

7/116 Gåradakvann Fritidsboliger (5) Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert/ønsket. Konflikt med landskapsverdi 
og friluftsliv 

Per Arve Amundsen 
og Anne Haraldsvik 

7/2 Klubben Fritidsboliger (8) Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert/ønsket. Konflikt med 
landskapsverdi, naturmangfold og friluftsliv og fremtidig næringsområde 

Per Pedersen 2/9 Ytre Nordmannset Fritidsboliger Ny spredt fritidsbebyggelse ikke ønsket, åpent landskap, våtmarksområde.   

Per Persen m.fl. 2/9 Smørfjord Fritidsboliger Frittliggende, mangler adkomst, urørt, landskapsverider, naturverdier 

Per Persen m.fl. 3/11 Smørfjord Fritidsbolig Området vurderes lite egnet til fritidsboliger (våtmark, søkk), ny atkomst 
direkte fra hovedvei  

Per Willy Aronsen 25/3 Øvrevann Fritidsboliger Ny spredt fritidsbebyggelse uønsket, urørt grunn, konflikter reindrift, 
friluftsliv, landskap, mangler adkomst og infrastruktur 

Reidar Johnsen 21/223 Mammel (holme) Fritidsbolig Planen åpner ikke for nye private tiltak på holmer 

Reidar Johnsen 7/115 Trollholmsund Fritidsboliger (2) Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert/ønsket. Området har store verdier 
knyttet til kulturmiljø, landbruksområde, verdifult landskap 

Reidar Johnsen og 
Åge Amundsen 

7/28 Kolvik Fritidsboliger (5) Planen åpner ikke for fortetting/økt utbygging i Kolvikområde. Området har 
særlig store kultur- og naturverdier. Konflikt med høyspent.  

Rolf Gustav Isaksen 7/128 Ytre Billefjord Fritidsboliger (6) Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert/ønsket. Konflikt med landskap, 
naturmangfold, trafikksikkerhet 

Signe Solås 7/239 Indre Billefjord Fritidsboliger Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert/ønsket. Konflikt med landskap, 
våtmarksområdet, landbruk, naturmangfold, reindrift, mulig skredfare nært 
vei 

Sigvald Lund Persen 10/4 Stabbursdalen Fritidsbolig Ny spredt fritidsbebyggelse ikke ønsket (urørt område/utvider område med 
spredt bebyggelse), landbruksområde 

Sigvald Lund Persen 10/4 Stabbursdalen Boliger Særlig lang skolevei, barn og unge 

Stein Isaksen 4/77 Olderfjord Fritidsboliger Ny bebyggelse tillates ikke nærmere Olderfjordelva enn etablert bebyggelse. 
Det tillates "fortetting" innenfor området med eksisterende bebyggelse. 

Stein-Inge Gjertsen 9/30 Snekkernes Fritidsboliger (9) Økt fritidsbebyggelse i område Snekkernes ikke foreslått grunnet konflikt 
med reindrift og naturmangfold og høyspent 

Sten Rune Pettersen 26/4 og 
26/39 

Otermoen Fritidsboliger Flomutsatt, konflikt med hensyn til vassdrag 

Svein Johnsen 34/140 Leirpollneset Fritidsboliger (2) Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert 



Svein Johnsen 34/148 Leirpollneset Fritidsboliger (2) Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert 

Svein Johnsen 35/10 Leirpollneset Fritidsboliger (5) Ny spredt fritidsbebyggelse ikke ønsket (urørt område/utvider område med 
spredt bebyggelse), konfliktfylt mht landskap/terrengingrep og vassdrag 

Terje Martinsen 34/156 Børselv Fritidsboliger Lite egnet område og høy konflikt landbruk, våtmark, naturmangfold. Planen 
åpner ikke for store nye fritidsboligfelt i Børselv. 

Thoralf Henriksen 4/22 Russenes Spredt 
fritidsbebyggelse 

Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert/ønsket. Våtmarksområde, særlig 
verdifult for reindrift 

Thoralf Henriksen 4/7 Russenes Spredt 
fritidsbebyggelse 

Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert/ønsket. Naturverdier, 
landskapsverdier, særlig verdifult for reindrift 

Tommy Somby 34/124 Hestnes Fritidsboliger Ny spredt fritidsbebyggelse ikke vurdert, atkomst direkte til hovedvei  

Torbjørn Persen 15/22 Vudujohka/Lakselv Fritidsbolig Ny spredt fritidsbebyggelse ikke ønsket (urørt område), naturmangfold, 
reindrift, vassdrag, mangler atkomst 

Torgrim Greiner 9/6 Bevkop Fritidsboliger Planen åpner ikke for økt utbygging i Bevkop. Området har særlig verdi for 
reindrift. Konflikt med naturmangfold, våtmark.  

Torill Follesø 20/47 Mellankokiniemi Fritidsboliger (30 
daa) 

Ny spredt fritidsbebyggelse ikke ønsket, høyt konfliktnivå knyttet til nært 
vassdrag, flom, naturmangfold, dårlig atkomstforhold 

Tove Hansen 19/6 Bergbukt Boliger Vises til boligvurdering Lakselv 

Tove Hansen 21/8 Rochi Fritidsboliger Planen åpner ikke for flere hytter i Rochi. Grunnet generelt noe høyt 
konfliktnivå og høyt antall andre områder avsatt til fritidsbolig, åpnes det 
ikke for nye hytter i Rochi. 

Vidar Pedersen 21/53 Skogende Boliger Frittliggende, kostbart, urørt, landskapsverider, naturverdier 

Yngve Andersen 22/4 og 
22/7 

Caskil Fritidsboliger eller 
bolig 

Området mellom etabert fritidsbebyggelse på høydeplatået nord for 
eiendommen foreslås til fritidsbebyggelse. Bukta er foreslått bevart som 
naturområde.  

Øyvind Lindback m.fl. 15/30 Vestervoll/Lunden Bolig/fritidsbolig Uegnet med omfattende fritidsbebyggelse nær boliger, ingen eksiterende 
fritidsbebyggelse, konflikt med reindrift, naturmangfold. Flere boliger vil 
medføre økt spredning av Lakselv tettsted, med økt transportbehov, lang 
skolevei økt trafikkbelastning på vei uten G/S-vei. Et fåtall nye boliger 
tilknyttet etablert bebyggelse er vurdert med men ikke foreslått. 
Omfattende boligbebyggelse vurderes uegnet.   

 

  



Innspill fra grunneiere som vurderes som delvis imøtekommet  
Tabellen under er alfabetisert etter fornavn. Tabellen omfatter innspill som gjelder ønske om å avsette konkrete områder/eiendommer til bebyggelse.  

Innspill Eiendom Sted Ønske Kommentar (administrativ vurdering) 

Arnhild Kåven 7/157 Indre Billefjord 
(Billefjorddalen) 

Fritidsboliger Området nær etablert vei vurderes egnet. Ny bebyggelse lenger opp i dalen 
foreslås ikke tillatt/uegnet med hensyn til landbruk, våtmark, landskap, 
naturmangfold 

Bjarne Sætrum 5/49 Kistrand Spredt bebyggelse Ny spredt bebyggelse tillates i området med eksisterende bebyggelse. Ny 
bebyggelse lenger opp i lia enn eksisterende bebyggelse, eller nær 
hovedvei foreslås ikke tillatt. 

Einar Andersen 
 

Billefjord havn Molo Avsatt havneformål, uten prioritering 

Hans Jørgen 
Andersen 

7/250 Indre Billefjord Fritidsboliger Ny fritidsbolig tilknyttet eksisterende bebyggelse foreslåss tilatt, men ikke 
nærmere bekk eller urørt område. 

Helge Nicolaisen 5/35 Kistrand Fritidsboliger (3) Ny spredt bebyggelse tillates i området med eksisterende bebyggelse. Ny 
bebyggelse nær hovedvei foreslås ikke tillatt. 

Nils Johannes O 
Hætta 

5/18 Kistrand Fritidsboliger Ny spredt bebyggelse tillates i området med eksisterende bebyggelse. 
Bebyggelse lenger opp i lia enn eksisterende bebyggelse foreslås ikke tillatt 

Ottar Michael 
Linløkken 

16/264, 
397, 432 

Nedre Smørstad "Lakselv sentrum" Området er ikke aktuelt for sentrumsformål, foreslått tillatt 
boligbebyggelse  

Per Persen m.fl. 4/19,69 Bringnes Fritidsboliger Uegnet for omfattende utbygging? Landskapsverdier, naturverdier, godt 
egnet fortetting eksisterende 

Per Willy Aronsen 25/4,  Bjørkenes, 
Skoganvarre 

Fritidsboliger Noe fortetting kan tillates i områder som ikke er flomutsatt. 

Rolf Gustav Isaksen 6/24 Ytre Billefjord Fritidsboliger (6) Området tillates med høy utnyttelse, men nye enheter tillates ikke.  

Trygve Nilsen 4/119 Olderfjord Fritidsboliger/ 
bebyggelse 

Eiendommen foreslås til fritids- og turisme (overnatting/utleie). Uegnet til 
fritidsbebyggelse, hovedvei, sentralt i bygda, dersom eiendommen skal 
bebygges bør det være økt samfunnsverdi, arbeidsplasser og fritids- og 
turisme 

Trygve Nilsen 4/47 Olderfjord Fritidsboliger Store frilufts/rekreasjonsverdi innenfor området. Deler av område vurderes 
egnet og er foreslått til spredt ny bebyggelse.  

 

 


