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Statsforvalteren 
Nr Tema Innspill/innsigelse Merknader Porsanger kommune 

Innsigelser 

1 Spredt bebyggele Innsigelse mot samtlige 
områder satt av til spredt 
utbygging i LNFR-sonen i 
medhold av § 11-7 nr 5 b). 

Innsigelsen vurderes som imøtekommet. 
Områder for spredt bebyggelse er 
endret.  

2 Indre 
Hamnbuktneset 

Innsigelse mot BFT13 (N7 i KU) 
Indre Hamnbuktneset mht 
reindrift 

Innsigelsen er delvis imøtekommet.  
Porsanger kommune har som mål å 
legge til rette for nye 
reiselivsvirksomheter. Området er 
vurdert som godt egnet for etablering av 
overnattingsvirksomhet med nærhet til 
havna, fjorden, snøskutertrasé mv. 
Området er i dag fredet fra reinbeite 
ved forskrift og kommunen mener 
derfor hensynet til reindrift ikke skal 
vektlegges like sterkt her. Høysesong for 
turisme i regionen er utenom den mest 
sårbare tiden på året for reindrifta. Ved 
utbygging av overnattingsvirksomhet vil 
reindrifta ha en profesjonell aktør å 
forholde seg til i motsetning til 
fritidsbebyggelse, noe som gir god 
mulighet for dialog og lavere 
konfliktnivå. Hensynet til reindrift og 
avbøtende tiltak skal vurderes 
ytterligere ved regulering. 

3 Naturområde i 
Østerbotn 

Innsigelse mot GN 
(Naturområde – 
grønnstruktur) i Østerbotn på 
gnr 21/ bnr 1 

Innsigelsen vurderes som imøtekommet. 
Området er tatt ut og erstattet med 
hensynssone for grønnstruktur.  

4 Blandet 
bebyggelse 
Gohččavárit 

Innsigelse mot BKB12 (N11 i 
KU) Gohččavárit 

Området er erstattet med område for 
ren fritids- og turismeformål. Ved 
utbygging av overnattingsvirksomhet vil 
reindrifta ha en profesjonell aktør å 
forholde seg til i motsetning til 
fritidsbebyggelse, noe som gir god 
mulighet for dialog og lavere 
konfliktnivå. Hensynet til reindrift og 
avbøtende tiltak skal vurderes 
ytterligere ved regulering. 

5 Fritidsboliger 
Otermoen 

Innsigelse mot BFR8 (F13 i KU) 
Otermoen hyttefelt og BFR10 
(F12 i KU) Gaggan/Luostejoka 
hyttefelt mht reindrift og 
kulturminner 

Innsigelsen vurderes som imøtekommet. 
Området Otermoen er tatt ut og 
erstattet med spredt bebyggelse med et 
fåtall nye enheter i tråd med tidligere 
gitte dispensasjoner.  
Gagga/Luostejoka hyttefelt er redusert i 
størrelse i tråd med reinbeitedistriktets 
ønsker.  
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6 Camping 
Billefjord 

Innsigelse mot BFT6 (N8 i KU) 
Billefjorddalen camping mht 
flyttlei 

Området er tatt ut og innsigelsen er 
imøtekommet. 

7 Klubben 
utvidelse av 
industriområde 

Innsigelse mot BN17 (N1 i KU) 
Klubben industriområde – 
utvidelse mht reindrift 

Innsigelsen er ikke imøtekommet.  
Området videreføres i sin helhet. Det er 
gjennomført ytterligere dialog med 
berørte reindriftsaktører. Området 
vurderes som det mest egnete området 
for industriutvikling i Porsanger. En 
eventuell etablering vil kunne være 
viktig for befolkningsutviklingen lokalt 
og i hele Porsanger. Kommunen 
opplever lokalt sterkt støtte for 
industriutvikling i området. Flere 
arbeidsplasser vurderes som svært viktig 
for å opprettholde bosetting i det 
samiske kjerneområdet Billefjord. 

8 Fritidsboliger 
Libakken 

Innsigelse mot BFR1 og BFR2 
(F1 i KU) Libakken – Smørfjord 

Områdene er tatt ut og innsigelsen er 
imøtekommet. 

9 Spredt 
bebyggelse 

7.2 Spredt bebyggelse – 
generelt (LS, LSB, LSF og LSN). 
Innsigelse til den foreslåtte 
ordlyden i bestemmelsene 
7.2.1 til 7.6.4. 

Områder for spredt bebyggelse og 
bestemmelser er endret. Innsigelsen 
vurderes som imøtekommet.  

10 Fritidsboliger i 
landskapsvern-
område 

Innsigelse til utbygging av 
fritidsboliger/hytter i 
Stabbursdalen 
landskapsvernområde dersom 
ikke bestemmelsene 
harmoniseres med 
forvaltningsplanen. 

Bestemmelser for spredt utbygging er 
tatt ut. LNFR videreføres. Innsigelsen er 
imøtekommet.  
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Faglig råd/merknader 

A Boligbygging - betydelig arealreserve 
- mange områder,  
- anbefales 

prioriteringsrekkefølge  
- bør vurdere en 

utbyggingsgrad før nye 
områder tas i bruk.  

- krav om reguleringsplan for 
alle nye boligområder  

Antall områder for boligbebyggelse er i 
hovedsak opprettholdt. Kommunen har 
behov for et visst antall raskt tilgjengelig 
eneboligtomter uten 
reguleringsplankrav. Området Ildskog er 
omgjort fra konsentrert boligområde til 
område for spredt boligbebyggelse med 
færre enheter uten reguleringsplankrav. 
Dette gir samlet økt tilgang til attraktive 
naturtomter samtidig som nasjonalt mål 
om konsentrering av bosetningsmønster 
ivaretas ved å redusere totale antall 
boliger utenfor sentrale Lakselv. 
Økonomiske forutsetninger for 
utbyggere med relativt lave priser gir 
behov for en viss økt fleksibilitet for å 
tilrettelegge for etablering av nye 
boliger. Kommunen mener derfor det er 
viktig å tilrettelegge for både sentral 
vekst og en viss ny spredt 
boligbebyggelse for å imøtekomme 
behov for etterspurte/attraktive 
«naturtomter». Det stilles krav om 
reguleringsplan for alle nye 
boligområder for konsentrert 
bebyggelse. 

B Fritidsboliger - betydelig arealreserve 
- mange områder 
- anbefales 

prioriteringsrekkefølge 
- utnytte eksisterende 

områder fullt ut  
- vurdere en utbyggingsgrad 

før nye områder tas i bruk 
krav om reguleringsplan for 
alle nye hytteområder 

Antall områder for fritidsbebyggelse er 
redusert, men ønske om å opprettholde 
en betydelig arealreserve som er større 
enn forventet utbygging. Det stilles krav 
om reguleringsplan for alle nye 
hytteområder. 

C Råstoffutvinning - slutter seg til målsetting om 
å styre uttaket fra 
eksisterende grusuttak 

- krav om reguleringsplan for 
alle nye grustak  

- Mineraldirektoratet kan gi 
veiledning  
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D Sjøarealer og 
vannområder 

- SF er negativ til ev 
dispensasjon for akvakultur 

-  avsetting til akvakultur 
krever prosess og utredning   

Akvakultur har ikke vært et aktuelt tema 
i denne rulleringen. Porsanger 
kommune har plan om å delta i et felles 
plansamarbeid i regi av 
fylkeskommunen for ny «kystsoneplan 
for midt-Finnmark». Akvakultur vil 
drøftes i samfunnsplan og i ny 
kystsoneplan. 

E Forholdet til 
gjeldende planer 

- tilrår kommunen 
gjennomgang av alle 
reguleringsplaner 

- SF er positiv til at Porsanger 
kommune har tatt stilling til 
eldre planer  

Samtlige reguleringsplaner er vurdert. 
Flere av de eldre planene bør 
oppdateres etter ny kommuneplan er 
vedtatt.  

 

Sametinget 
Nr Tema Innspill/innsigelse  Notat 

Innsigelser 

1 Reindrift Sametinget reiser 
innsigelse til følgende nye 
utbyggingsområder: 
- Billefjorddalen camping 
- Hamnbuktveien 
- Gohččavárit 
- Libakken vest og øst 
- Igeldas fritidsboliger 
- Otermoen 
- Luostejohka utvidelse 
- Klubben industriområde 

Innsigelsene er delvis imøtekommet. 
 
Følgende områder er videreført: 
- Klubben industriområde 
 
Følgende områder er endret (for å 
imøtekomme innsigelsen): 
- Hamnbuktveien 
- Gohččavárit 
- Igeldas 
- Luostejohka utvidelse 
 
Følgende områder er tatt ut: 
- Billefjorddalen camping 
- Libakken vest og øst 
- Otermoen 
 
Kommunen har vært i dialog med berørte 
siidaer og distrikt. Det er avholdt egne møter 
om hensynet til reindrift og innsigelsene med 
alle berørte siidaer og distrikt. Kommunen 
vurderer samlet at planen avveier hensynet til 
lokale utbygger- og reindriftsinteresser. Med 
hensyn til Klubben næringsområde påpekes 
viktigheten av næringsutvikling og 
arbeidsplasser. Billefjord har vesentlig andel 
sjøsamisk bosetting. Lokale arbeidsplasser er 
et viktig premiss for å opprettholde bosetting 
over tid og dermed også videreføre sjøsamisk 
kulturutøvelse i området. 
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2 Kulturminner Sametinget reiser 
innsigelse til følgende nye 
utbyggingsområder med 
bakgrunn i 
kulturminnehensyn: 

- Rappa utvidelse 
- Otermoen 

Innsigelsen vurderes som imøtekommet.  
Rappa masseuttak er justert. Otermoen er tatt 
ut og erstattet med spredt bebyggelse med 
svært begrenset omfang av ny bebyggelse.  

Faglig råd/merknader 

A Masseuttak 
(pukkverk 
Østerbotn) 

Ber kommunen gå i dialog 
med berørt distrikt og ta 
hensyn til reindrift. 

Kommunen har vært i dialog med berørt 
distrikt og siida. Pukkverk (BRU7 ved OE1): 
Reguleringsplanen vil kunne ivareta reindrift 
mht driftvilkår i viktige perioder for reindrift.  

B Fritidsboliger 
Bringnes 

Ber kommunen gå i dialog 
med berørt distrikt og ta 
hensyn til reindrift. 

Kommunen har vært i dialog med berørt 
distrikt og siida. Reindriftas interesser vurderes 
ivaretatt. 

C Spredt 
bebyggelse 
Igeldas 

Ber kommunen gå i dialog 
med berørt distrikt og ta 
hensyn til reindrift. 

Kommunen har vært i dialog med berørt 
distrikt og siida. Området er justert og antall 
nye fritidsboliger som tillates er redusert 
vesentlig.  

 

NVE 
Nr Tema Innspill/innsigelse  Notat 

Innsigelser 

1 Kvikkleire Planbestemmelsene og kart må 
oppgraderes for vurdering av fare 
for kvikkleire for alle typer 
tiltak 

Innsigelsen vurderes som imøtekommet. 

2 Verna 
vassdrag 

NVE mener at hensyn til verna 
vassdrag i liten grad er omtalt og 
vurdert i plandokumentene. 

Innsigelsen vurderes som imøtekommet. 

3 Flom NVE mener at aktsomhetsområder 
for flom må synliggjøres i 
plandokumentene 

Det er utarbeidet et hensynsområde for 
flom basert på NVE sitt 
aktsomhetsområde og veiledning. 
Innsigelsen vurderes som imøtekommet. 

Faglig råd/merknader 

A Synliggjøre 
vassdrag  

Plankartene må oppgraderes for å 
synliggjøre alle vassdrag med 
helårsvannføring, og energianlegg 

Merknaden vurderes som imøtekommet. 

 

Avinor 
Nr Tema Innspill/innsigelse Notat 

Innsigelser 

1 Lufthavnarealer i 
sjøområdet i nord 

Avsette lufthavnarealer i sjøområdet i nord 
(inklusiv clearway), alternativt etablere 
hensynssone med båndlegging av samme areal. 

Imøtekommet 

2 Lufthavnarealer sør for 
rullebanen 

Avsette lufthavnarealer sør for rullebanen, 
alternativt etablere hensynssone med 
båndlegging av samme areal. 

Imøtekommet 



Side 7 
 

3 Høyderestriksjoner og 
bygge-restriksjoner 

Innarbeide hensynssoner med høyderestriksjoner 
og byggerestriksjoner omkring Lakselv lufthavn 
(H190) med tilhørende bestemmelser. 

Imøtekommet 

4 Turbulensforhold Innarbeide bestemmelse om turbulensforhold 
ved Lakselv lufthavn. 

Imøtekommet 

5 Belysning Bestemmelse om farlig eller villedende belysning 
ved Lakselv lufthavn er innarbeidet. 

Imøtekommet 

6 Synlighet av hinderlys Innarbeide bestemmelse om krav til synlighet av 
hinderlys, sirklingslys og ledelys. 

Imøtekommet 

7  Forebygge «birdstrike» Innarbeide bestemmelse om forebyggende tiltak 
mot «birdstrike» ved Lakselv lufthavn. 

Imøtekommet 

8 Lufthavnareal Utforme lufthavnarealet ved terminalområdet i 
tråd med faglig råd og redusere næringsområde 
BN12. 

Imøtekommet 

9 Flystøysoner Oppdatere hensynssoner for flystøysoner med 
tilhørende bestemmelser. 

Imøtekommet 

 

Fiskeridirektoratet 
Nr Tema Innspill/innsigelse  Notat 

Ingen innsigelser 

Faglig råd/merknader 

A Akvakultur Fiskeridirektoratet fraråder bruk av 
reguleringsplankrav for akvakultur. 

Kommunen åpner ikke for 
akvakultur i kommuneplanen 

B Interkommunal 
kystsoneplan 

Vi oppfordrer kommunen til snarlig å 
vurdere deltakelse i den pågående 
interkommunale 
kystsoneplanprosessen for Øst-
Finnmark. 

Kommunen vil ta stilling til 
interkommunale 
kystsoneplanprosessen ila 
vår/sommer 2022 

C Beskrive 
betydningen av 
fiskeriene 

Betydningen av fiskeri bør synliggjøres 
bedre i planbeskrivelsen. Særlig 
gjelder dette fiske som foregår 
utenfor enbruksområdene for fiske. 

Betydningen av fiskeri er 
kommentert kort.  

D Medvirkning 
fiskeriinteresser 

Lokale fiskeriinteresser bør høres for å 
sikre at de viktigste fiskeområdene er 
satt av til enbruks fiske. 

Kommunen har hatt dialog med 
lokale fiskeriinteresser.  

E Ivareta gytefelt Plankartet bør oppdateres for å sikre 
at nasjonalt og regionalt viktige 
gytefelt for torsk ikke åpnes for 
akvakultur som kan forstyrre gytingen. 

Plankartet er oppdatert. 
Gytefelt er endret til enbruk 
fiske i tråd med anbefaling. 

 

Forsvarsbygg 
Nr Tema Innspill/innsigelse  Notat 

Ingen innsigelser 

Faglig råd/merknader 

A Porsangmoen leir og 
forlegningsområde 

Ønsker at leirområdet 
samlet i ett område og 
anmodning om 
bestemmelser for 
leirområdet.  

Området er slått sammen og 
bestemmelser oppdatert i tråd med 
merknad. 
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B Fareområder i 
skytefelt 

Faresonene i skytefeltet er 
ikke nødvendige, men kan 
gi nyttig informasjon. 
Bestemmelsene må 
endres.  

Fareområder er lagt inn med nye 
bestemmelser. Forsvaret får ev be om 
at disse tas ut ifm høring. 

C MS1 – Halkavarre 
skyte- og 
øvingsområde 

Forsvaret ønsker noen 
justeringer av 
bestemmelsene knyttet til 
skyte- og øvingsfeltet 

Bestemmelsene er endret i tråd med 
Forsvarets merknader.  

D Sikringssone 
drikkevann 

Ordlyden i bestemmelsen 
for sikringssoner til 
drikkevann kan legge store 
begrensninger på 
aktiviteten i skytefeltet hvis 
den tolkes bokstavelig.  

Sikringssoner for grunnvann var ikke 
beregnet godt nok og er endret. 
Områdene ved Skytefeltet er ikke 
berørt. Bestemmelsene for 
overflatevann er omformulert.  

E Haukibrinken 
boligfelt 

Forsvaret gjør 
oppmerksom på at 
utbygging på «øvre nivå» 
mot leirgjerdet kan 
medføre innsigelse. 

Avgrensning er avklart i 
reguleringsplanprosessen. Avgrensning 
i kommuneplanen opprettholdes. 

F Grense mellom 
lufthavnformål og 
militært formål 
Banak 

Flyplassformålet dekker for 
stort område og deler av 
militært formål. 

Grensen er rettet. 

G Formål i flystøysone Forsvaret stiller spørsmål 
til plassering av Banak-
krysset fritids- og 
turistformål og 
døgnhvileplass i rød 
flystøysone. 

Flystøy må utredes for etablering av 
turistformål. Rød sone vil begrense 
mulighet for virksomheter som 
tilrettelegger for utendørs aktivitet. Det 
forutsettes at nødvendige tiltak for å 
redusere fare gjennomføres.  
Døgnhvileplass forutsettes etablert 
med støyskjermet bygg for opphold. 
Vogntog antas normalt å ha 
tilstrekkelig støyskjerming.  

H Snøskuterløyper Løyper gjennom skytefeltet 
stemmer ikke. 

Løypene ble lagt ut like før vedtak. 
Løypene er rettet i tråd med vedtak. 
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Troms- og Finnmark fylkeskommune 
Nr Tema Innspill/innsigelse  Notat 

Ingen innsigelser 

Faglig råd/merknader 

A Medvirkning For å få en helhetlig oversikt 
over befolkningens behov og 
fange opp meningen fra 
befolkningsgrupper med 
særskilte behov som eldre, 
funksjonshemmede, barn og 
unge bør 
medvirkningsprosessen(e) få 
et større fokus. Det kommer 
ikke godt nok fram i 
planbeskrivelsen hvordan 
medvirkning er ivaretatt. 

Kommunen har gjennomført 
møter med råd og utvalg samt 
åpne møter. Det ble gjennomført 
omfattende medvirkningsprosess 
også under høring av planen. 
Medvirkning vurderes som 
tilstrekkelig.  

B Boliger Det er lagt av en betydelig 
større arealreserve enn det 
forventede boligbehovet. 
Fylkeskommunen stiller 
spørsmål til dette. Merknader 
til konsentrert bebyggelse mht 
blant annet trygg skolevei. Det 
legges opp til stor andel spredt 
boligbebyggelse. Nye boliger 
ved Klemetstadveien mangler 
trygg skolevei.  

Bestemmelser knyttet til trygg 
skolevei og teknisk infrastruktur 
er justert. Områder for spredt 
bebyggelse er noe endret. 
Bestemmelsene ivaretar trygg 
skolevei tilstrekkelig.  
 

C Fritidsbebyggelse Det er foreslått betydelig areal 
til fritidsboliger. 
Fylkeskommunen ber 
kommunen vurdere om det er 
nye områder, eller regulerte 
ubebygde tomter som kan tas 
ut av planen 

Antall områder for fritidsboliger 
er redusert fra 1. gangs høring. 

D Spredt næring Fylkeskommunen ber 
kommunen utrede 
transportmessige 
konsekvensene, eller hvordan 
trafikksikkerheten er tenkt 
ivaretatt.  

Spredt næring er endret. 
Kommunen vurderer at 
utredningene og bestemmelser 
ivaretar hensynet til trafikk. 

E Nye områder for 
fritids- og turistformål 

Området Holmen bru nord må 
utredes for transportbehov. 

Trafikksikkerhet må utredes 
nærmere ifm reguleringsplan. KU 
vurderes godt nok for 
kommuneplannivå. 
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F Planbestemmelser - Byggegrense til sjø og 
vassdrag 
- Byggegrenser mot riks og 
fylkesveg 
- Flomveier og lukkede bekker 
- Trafikksikkerhet 
- Universell utforming 
- Best.omr. for naust og sjøbu 
- Særskilte rekkefølgekrav til 
ferdigstillelse av infrastruktur 
for boliger 
- Mindre tiltak for friluftsliv 
- Fradeling av tomt for 
bebyggelse 
- Anleggelse av vei og 
parkering 
- Tillatte nye boliger innenfor 
LSB 
- B6 Holmen bru 

Planbestemmelser er endret. 

G Folkehelse og 
barn/unge 

- kobling mellom 
folkehelseoversikt og KPA.  
- bedre sikring av leke- og 
uteoppholdsarealer for barn 
og unge 
-  krav til lekeplasser for nye 
boligområder 

Planen ivaretar barn og unge med 
krav om lekeplasser og 
bestemmelser er tilpasset 
lokalsamfunnets forutsetninger. 
Krav til lekeplasser (herav 
størrelse) er angitt. 

H Kulturminner - Arkeologi – Positiv til 
hensynssone for UKL og har 
merknader til kulturminner 
ved Veineset industri, 
Otermoen, Lyngbakken, indre 
Molvika. 
- Bygningsvern - Kommunen 
bør også ta hensyn til de 
eiendommer og bygg som er 
forskriftsfredet og 
vedtaksfredet. 

Bestemmelser og hensynssoner er 
justert og utbedret. Merknadene 
vurderes ivaretatt. Huleboerhytta 
og Repokoski gårdstun er 
båndlagt iht nye vedtak.  
 

I Friluftsliv Kommunen har tatt en rekke 
hensyn til friluftsliv. 
Fylkeskommune vil oppfordrer 
til flere grønne korridorer og 
friområder ved boligområder. 

Områder for grønnstruktur er 
justert. Viktige stier er ivaretatt. 
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J Samferdsel - Utslipp fra vegtrafikk – savner 
begrunnelse knyttet til 
vurdering av lokale luftutslipp 
fra vegtrafikk 
- Gang og sykkelveger – savner 
en statusbeskrivelse og 
ytterligere beskrivelse 
- Byggegrenser mot fylkesveg – 
avklaring med vegeier 
- Adkomst og avkjørsel – krav 
om samordning av avkjørsler 

Dagens lokalklimatiske forhold, 
lav trafikkmengde, forventet 
befolkningsutvikling og forventet 
utvikling mht. utslipp fra kjøretøy 
tilsier at det ikke er behov for å 
utrede lokale utslipp til luft fra 
kjøreveier. I dag benyttes buss for 
flere boligområder uten trygg 
skolevei. For nye konsentrerte 
boligområder kreves trygg 
skolevei. Gang- og sykkelveier vil 
arbeides videre med ifm 
trafikksikkerhetsplanlegging. 

11 Næring Fylkeskommunen savner mer 
redegjørelse for hvordan 
planforslaget tilrettelegger for 
næringsaktivitet i 
sammenheng med 
utbyggingen ved Porsangmoen 

Kommuneplanen tilrettelegger 
arealer for næringsutvikling og 
boliger. Tema anses godt nok 
beskrevet i arealdelen. Tema 
næringsutvikling og Forsvarets 
økte aktivitet vil også drøftes 
videre i samfunnsplan. 

12 Vannressursforvaltning - Veileder for vannmiljø i 
arealplanlegging bør legges til 
grunn i det videre arbeidet. 

Veileder er benyttet. Hensyn til 
drikkevann, kantsonevegetasjon 
og naturlige flomveier vurderes 
som ivaretatt. 

13 Landbruk  Bestemmelser for spredt 
utbygging er endret nokså 
omfattende. Flere byggeområder 
er tatt ut. Hensynet til landbruk 
vurderes tilstrekkelig belyst og 
generelt godt ivaretatt.  

 

Statens vegvesen 
Nr Bestemmelser/ 

plankart 
Innspill/innsigelse  Notat 

Ingen innsigelser 

Faglig råd/merknader 

1 Ny boligbebyggelse Krav om regulering og 
rekkefølgekrav ivaretar 
trafikksikre løsninger for ny 
konsentrert bebyggelse 

Forslaget er noe justert, men kravene 
er videreført fra 1. gangs høring. 

2 Fritidsbebyggelse Omfattende ny 
fritidsbebyggelse. 
Parkeringsarealer bør 
vurderes med hensyn til 
utvidelser og trafikksikkerhet. 

Antallet fritidsboliger er redusert fra 1. 
gangs høring.  
Parkering og trafikksikkerhet vurderes 
som ivaretatt  

3 Fritids- og 
turistformål 

Fri sikt i rundkjøring må 
opprettholdes ved utbygging 
av BFT9. 

Dette må følges opp ved 
reguleringsplan 
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4 Næringsbebyggelse Kryss mot E6 må inngå i 
regulering av Klubben 
industriområde 

Dette vil ivaretas ved regulering 

5 G/S-veier Vegvesenet har ikke avsatt 
midler per i dag til G/S-veier i 
Porsanger 

Arbeidet med etablering av nye G/S-
veier vil skje gjennom 
trafikksikkerhetsplanlegging og videre 
reguleringsarbeider 

6 Spredt bebyggelse Spredt utbygging i form av 
randbebyggelse langs vegene 
er utfordrende når det gjelder 
trafikksikkerhet. 

Bestemmelser for spredt utbygging er 
endret. Trafikksikkerhet vurderes som 
ivaretatt. 

 

Kystverket 
Nr Bestemmelser/ 

plankart 
Innspill/innsigelse  Notat 

Ingen innsigelser 

Faglig råd/merknader 

1 Reguleringsplankrav 
havneområder 

Kystverket tolker 
bestemmelser knyttet til 
reguleringsplankrav for 
havneområder som 
selvmotsigende 

Bestemmelser er utbedret.  

2 Alternativ innseiling 
Hamnbukt 

Alternativ innseiling 
oppdateres i tråd med 
farledforskriften 

Farleden er oppdatert iht 
kartverkets kartdata fra Ygrdasil 

3 Bestemmelsesområde for 
sjødeponi  

Utbedre kart og 
bestemmelser for sjødeponi 

Bestemmelsesområde angitt i 
kart og bestemmelser 

4 Navigasjonsinstallasjoner Ber om at kommunen tar 
med generelle bestemmelser 
for navigasjonsinstallasjoner 

Nødvendige navigasjons-anlegg 
kan behandles som enkeltsak og 
det vurderes vanskelig/unødig å 
utrede en generell bestemmelse 
innenfor LNFR. 

5 KU-vurdering fremtidig 
farled 

Det bør gjøres en KU-
vurdering av fremtidig farled 
– alternativ innseiling 
Hamnbukt, samt vurderes for 
Klubben 

Kommunen har her forhold seg 
til Kystverkets eget ønske om ny 
farled. Kommunen stiller seg 
positiv til at det etableres ny 
alternativ farled, men 
forutsetter at dette 
gjennomføres i regi av 
Kystverket.  
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Statnett 
Nr Bestemmelser/ 

plankart 
Innspill/innsigelse  Notat 

Ingen innsigelser 

Faglig råd/merknader 

1 Statnetts eierskap Båndlegging av Statnetts anlegg etter 
energiloven. 

Statnetts anlegg er 
båndlagt etter energiloven 
og vist med hensynssone 
H740. 

2 Utvikling av 
transmisjonsnettet i 
Porsanger 

Informasjon om omsøkt ny 420 kV og 
Repvåg nett AS sin 66 kV. 

Kommuneplanen har ikke 
lagt ut byggeformål i strid 
med omsøkte traséer. 

3 Anleggsarbeid Statnett minner om varslingsgrense 
for arbeider nærmere enn 30 meter 
fra høyspentanlegg og ber om at dette 
tas med i ROS-arbeidet. 

 

 

Direktoratet for mineralforvaltning 
Nr Tema Innspill/innsigelse  Notat 

Ingen innsigelser 

Faglig råd/merknader 

A Masseuttak Uttakene 
Skoganvarre/Øvrevann og 
Storura er avsatt til LNF.  

Kommunen har ikke vurdert 
disse områdene på nytt ved 
revisjon. Det vil gjøres en 
vurdering ifm høring. 
 

B Mineralutvinning Det er foretatt verdivurderinger 
av forekomster i kommunen, av 
Norges geologiske undersøkelse 
(NGU). Dette bør gi kommunen 
et grunnlag for å vurdere den 
framtidige ressurssituasjonen i 
kommunen og prioritere 
områder der utvinning kan 
foregå i framtida. 

Planbeskrivelsen er lite 
utfyllende. Kommunen har ikke 
tilstrekkelig grunnlag for å 
vurdere å avsette områder til 
mineralutvinning. De aktuelle 
områdene hvor det er gjort 
verdivurderinger er ikke 
innenfor pressområder for 
annen bebyggelse. Områdene er 
avsatt til LNFR. Det vurderes 
ikke som nødvendig med 
ytterligere hensynssoner. 
Kommunen vurderer at planen 
ikke er til hinder for eventuelle 
fremtidige uttak av drivverdige 
forekomster.  
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C Konsekvensutredningen DMF påpeker manglende 
omtale av naturressurser i 
områder for ny bebyggelse.  

Det er gjort en overordna 
vurdering på grusforekomster. 
Kommunen har tilgjengelige 
forekomster i et svært langt 
tidsperspektiv. Forekomstene 
som nevnes vil kunne utnyttes, 
eller anses mindre relevant 
grunnet lang avstand til 
bebyggelse.  

D Bergrettigheter DMF anbefaler at kommunen 
orienterer rettighetshavere om 
eventuell ny arealbruk innenfor 
områder med tildelte 
rettigheter 

Rettighetshaver Element-46 Ltd 
vil orienteres. Det er ikke 
foreslått nye 
utbyggingsområder annet enn 
spredt bebyggelse i områder 
med eksisterende spredt 
bebyggelse. 

E Gammel gruve DMF har registrert gammel 
gruve hvor det bør vurderes 
faresone 

Behov for faresone vil vurderes 
nærmere.  

F Øvrige mineralressurser DMF kan ikke se forslag til 
arealdel kommer i berøring med 
øvrige mineralressurser 

 

 

Finnmarkseiendommen (FeFo) 
Nr Bestemmelser/ 

plankart 
Innspill/innsigelse  Notat 

Faglig råd/merknader 

1 Boliger/spredt 
bebyggelse 

FeFo synes det er bra at Fefo sine 
arealer som stilles til disposisjon er 
avsatt til fremtidig boligbebyggelse 

 

2 Fritidsboliger Nye områder som avsettes til 
fritidsbebyggelse bør plasseres nær 
eksisterende infrastruktur hvor 
bestemmelsene åpner for vann og 
avløp, fremføring av strøm og 
adkomstveier. Fefo er usikre på om 
det er behov for over 400 nye 
hyttetomter i kommunen. Fefo har 
ingen innvendinger mot at det 
åpnes for større hytter, og antar at 
kommunen vurderer konsekvenser. 

Grad av infrastruktur avklares 
i ved regulering. Antallet 
fritidsboliger er redusert ift. 1. 
gangs høring. Konsekvenser 
av større hytter er vurdert og 
vil måtte følges opp ved 
endring av reguleringsplaner. 

3 Friluftsområder Viktige friluftsområder bør avsettes 
i plan og bruk av hensynssoner bør 
vurderes 

Viktige friluftsområder er 
avsatt i plan. 

4 Skuter- og 
barmarksløyper 

Fefo ber kommunen vurdere om 
det er avsatt nok areal til parkering 
ved utfartsområder 

Parkeringsplasser er avsatt 
ved utfartsområder. Det bør 
gjøres en nærmere 
gjennomgang av størrelser på 
enkeltutfartsområder. 
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5 Reindrift Reindriftsanlegg med ledegjerder 
og permanente sperregjerder som 
anses viktige for reindrifta bør tas 
med i plankartet 

Kommunen har ikke hatt 
ressurser til å gjennomføre 
kartlegging av kjerneområder 
for reindrift ifm denne 
rulleringen. Viktige anlegg er 
avsatt med hensynssone 
reindrift. Ved neste rullering 
bør kjerneområder for 
reindrift innarbeides.  

6 Masseuttak - Rappa: Sydlig del av uttaket bør 
avsluttes før nytt område tas i 
bruk. 
- Lassintieva Østerbotn pukkverk: 
Fefo støtter at området avsettes til 
masseuttak. Massene må 
kvalitetssikres 
- Prærien: Området bør ikke 
videreføres som masseuttak 
- Veineset masseuttak: Fefo støtter 
at to av tre uttak tas ut på 
Veineset.  
- Gåradakneset: Fefo foreslår at 
området tilbakeføres til LNF-formål 
- Masseuttak Skoganvarre 
v/Øvrevann: Foreslår å videreføre 
et lite område ved Øvrevann.  
- Store Bjørnelv: Området er ikke 
nevnt og kan bli en viktig ressurs i 
fremtiden. Området bør ikke 
bygges ned. 
- Porsangmoen leir: Det bør 
avsettes et område for uttak ved 
Porsangermoen leir. 
- Massedeponi for rene masser: 
FeFo vil foreslå at det avsettes 
minst ett område for deponering 
av rene masser. Et område som kan 
vurderes er nedlagt masseuttak på 
Hamnbuktbakken 

- Rappa: følges opp ved 
regulering. 
- Prærien: Uttak er omgjort i 
tråd med Fefo sitt innspill.  
- Gåradakneset: Området 
vurderes lokalt viktig og det 
er funnet sjelden art som 
lever i uttaket. 
- Masseuttak Skoganvarre: 
Uttaket sluttføres iht gitt 
tillatelse.  
- Store Bjørnelv: Området 
tillates ikke utbygd. 
- Porsangmoen leir: Vurderes 
ved områderegulering. 
- Massedeponi for rene 
masser: Kommunen vil gå i 
dialog med Fefo om å ta i 
bruk tidligere uttak. 
Hamnbuktveien er foreslått til 
fritids- og turisme.  

7 Utfartsparkering Fefo foreslår utfartsparkering ved 
Skoganvarre. 

Området er ikke tilknyttet 
lovlig skutertrasé og det er 
fare for råk i området. PK 
ønsker heller at 
utfartsparkering 
samlokaliseres med parkering 
til Skoganvarre strand med ny 
tilknytning til skuterløype. 
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