Referat av innspill fra enkeltpersoner med kommentarer
Innspill
Anita Solbjørg Larsen

Eiendom

Sted

Igeldas
Ann-Mari Isaksen, Kyrre
Isaksen, Aud Slettebø, Viggo
Isaksen, Johnny Stein Isaksen
og Ronald Pettersen
15/3

Lakselv

Ann-Sofie Rydningen

Imøtekomm
et
Kommentar
Antall enheter reduseres og området avsettes til LNF-spredt med mulighet
Ønsker ikke hyttefelt i Igeldas av hensyn til naturverdier, lokalbefolkning, sikkerhet
for ny fritidsbebyggelse. Utforming og plassering ivaretas i
og lokal identitet.
Delvis
bestemmelsene.
Ønske

Nei

Indre Billefjord

Ønsker at eiendommen skal settes av til bolig- og næringsområde
Eksisterende private vannforsyningsanlegg må hensyntas ved etablering av nye
enheter

Ann-Sofie Rydningen

Indre Billefjord

Ønsker ikke at det skal tillates bebyggelse på landbruksareal

Ja

Ann-Sofie Rydningen

Indre Billefjord

Etablering av nye fritidsboliger bør skje i etablerte hyttefelt

Ja

Beboere og gårdeiere i
Igeldas

Igeldas

Ønsker ikke hyttefelt i Igeldas av hensyn til naturverdier, lokalbefolkning og
stedsidentitet.

Delvis

Andre og bedre egnede områder i Lakselvområdet er avsatt til bolig og
næringsbebyggelse.
Ivaretas i byggesaksbehandling, behandling av utslippstillatelse og ved
eventuell regulering
Det vil ikke tillates nedbygging av landbruksareal innenfor områder for LNFspredt.
Størsteparten av ny fritidsboligbebyggelse er lagt til- eller i nærheten av
eksisterende fritidsbebyggelse
Antall enheter reduseres og området avsettes til LNF-spredt med mulighet
for ny fritidsbebyggelse. Utforming og plassering ivaretas i
bestemmelsene.

Bente Bakervik
Bjørg E Synstad og Jan Erik
Synstad
Bjørg E Synstad og Jan Erik
Synstad
Bjørg E Synstad og Jan Erik
Synstad
Bjørg E Synstad og Jan Erik
Synstad

19/161

Bjørnar Josefsen og Svanhild
Wilhelmsen

Britt Vedhugnes og Wenche
Vedhugnes

Ja

Bergbukt

Ønsker at eiendommen skal settes av til boligbebyggelse

Nei

Eiendommen inngår i areal avsatt til Fritids- og turistformål. Det er vurdert
at eiendommen ikke egner seg for boligbebyggelse for å muliggjøre
videreutvikling av området rundt som næringsområde.

Bjørnelv hyttefelt

Gesimshøyde er for lav, foreslår 3,60

Ja

Gesimshøyde er økt til 3,5 meter

Bjørnelv hyttefelt

Fjerne krav om saltak

Ja

Det stilles ikke spesifikt krav om takform

Bjørnelv hyttefelt

Ja

Bjørnelv hyttefelt

Foreslår å øke utnyttelse fra 80 m2 + 30m2.
Ønsker at naustområder som er tegnet inn i foreslått opphevet reguleringsplan
skal videreføres i ny arealdel

Børselv

Ønsker ikke at hyttefelt på Gjøkhaugen skal utvides av hensyn til landbruk

Delvis

Utnyttelse er endret til 120 m2 BYA totalt
Kommunen vil vurdere å legge inn naustområder i tråd med gammel
disposisjonsplan.
Arealet for bygging av fritidsbolig er redusert og endret til LNF-spredt, som
vil ivareta landbrukshensynet. Det kan tillates 5 nye enheter innenfor
området.

Igeldas

Ønsker at hyttefelt skal få endret plassering, at det skal tas hensyn til
allmennheten, sikring av eksisterende drikkevann, at antall reduseres og at det
stilles krav om utforming, oppgradering av strømforsyning. Motstiller seg ikke til
noen få hytter på privat grunn på oppsiden av egen eiendom.

Delvis

Nei

Eilert Gerhard Hansen
Eli Kristin Salicath
Wilhelmsen
Elise Margrethe Johansen
Erling Moe og Marianne
Hansen
Ernst Roy Lindsø

3/34

Smørfjord

Ønsker mulighet for å bygge fritidsbebyggelse på eiendommen

Nei

5/78 og 5/126

Kistrand
Revfossnes/Repokoski

Ønsker fritidsbebyggelse på eiendommen.
Ønsker mulighet for spredt bebyggelse i Revfossnes

Ja
Delvis

4/17

Bringnes
Ytre Leirpollen

Foreslår fritidsbebyggelse på eiendommen
Ønsker at eiendom i Ytre Leirpollen skal avsettes til fritidsbolig

Nei
Nei

Eva Larsen Lindbäck

18/45

Holmen bru

Ønsker mulighet for å bygge bolig på eiendommen

Nei

Antall enheter reduseres og området avsettes til LNF-spredt med mulighet
for ny fritidsbebyggelse. Utforming og plassering ivaretas i
bestemmelsene.
Andre og mer egnede områder anbefales for utbygging av ny
fritidsbebyggelse
Området ligger innenfor LNF-spredt med mulighet for ny spredt
bebyggelse
Det åpnes for 2 nye fritidsboliger i Repikoski
Områder for fritidsbebyggelse er foreslått til mer egnede områder i
Bringnes-området
Det åpnes ikke for mer fritidsbebyggelse i Ytre Leirpollen.
Kommunen opplever at Klemetstadveien som trafikkfarlig, særlig for barn.
Det er derfor ikke foreslått å tillate nye boliger i området så lenge
trafikksikkerheten ikke utbedres. Det er kostbart å anlegge gang- og
sykkelvei og det er derfor usikkert om slik gang- og sykkelvei kan
realiseres.

Frank Johnsen

Gåradakneset

Ønsker at det åpnes for bygging av fritidsboliger på Gåradakneset

Nei

Fred Willy Persen

Igeldas

Mener at det ikke er landbruksdrift i Igeldas og at dette må tas ut av
planbeskrivelse

Nei

Kommunen har fulgt innspill fra lokalbefolkningen om at hytter i området
bør samles i hyttefelt.
Igeldas er et aktivt landbruksområde. Det er registrert 110 dekar
landbruksjord i Igelda og det ble i 2021 gitt produksjonstilskudd på om lag
90 dekar av dette arealet.

Fred Willy Persen

Igeldas

Mener at kommunen ikke skal stille krav om grunnundersøkelse

Nei

Alt areal under marin grense kan inneholde løsmasser med marin leire,
dette gjelder store områder av kommunen. Krav om geoteknisk utredning
vil gjelde uavhengig av kommuneplanbestemmelser.

Fred Willy Persen

Igeldas

Ønsker at hyttefelt i Igeldas skal utvides.

Nei

Arealet i Igeldas er foreslått omgjort til LNF-spredt (bolig, næring og fritid)
med åpning for å tillate 2 nye fritidsboliger og 5 nye boliger.

Geir Otto Olsen

2/4 og 2/41

Smørfjord

Ønsker å kunne oppføre 3 hytter på disse tomtene

Ja

Det vil kunne oppføres inntil 5 nye enheter innenfor LS03 Seljenes

Gøran Alfarrustad

24/13

Skoganvarre

Ønsker at eiendommen skal avsettes til fritidsbebyggelse

Ja

Området er avsatt til LNF-spredt med bestemmelser om fritidsbebyggelse

Gøran Alfarrustad

24/52

Skoganvarre

Ønsker at eiendommen skal avsettes til fritidsbebyggelse

Området er avsatt til LNF-spredt med bestemmelser om fritidsbebyggelse

Igeldas

Trekker seg fra felles høringsuttalelse fra beboere og gårdeiere i Igeldas

Ja
Tatt til
orientering

Smørfjord

Delvis

Otermoen

Ønsker at det skal tillates 4 hyttetomter på eiendommen
Ønsker ikke ytterlige hyttebygging på Otermoen av hensyn til naturmangfold,
dyreliv og flomrisiko

3/65 og 3/27

Smørfjord

Stiller spørsmål ved behov for å avsette faresone for ras.

Nei

Uttalselsen er tatt til orientering.
En liten del av eiendommen er avsatt til LNF-spredt hvor det er mulighet
for å bygge fritidsbolig.
Området er av hensyn til reindrift og lokalbefolkning endret fra
konsentrert fritidsbolig til LNF-spredt med et fåtall nye enheter.
Faresone ras er avsatt i tråd med NVE sine nasjonale aktsomhetskart.
Skredfare vil måtte vurderes dersom det skal bygges nye enheter for varig
opphold i området.

19/76

Østgårdfeltet
Brennelva

Ønsker at hele eiendommen avsettes til boligformål
Ønsker at det tas hensyn til Sandsvale-lokalitet i nærheten av boligfelt

Ja
Ja

Hele eiendommen er avsatt til konsentrert bolig og LNF spredte med
mulighet for spredt boligbebyggelse
Det planlegges ikke boligbygging i dette området.

Hege Birkely
Hjørdis Wilhelmsen

3/20

Jan Henrik Hætta

Jan Tore Lilleng
Jill Østgård, Trond Østgård,
Ernst Østgård, Atle Østgård
og Knut Østgård
Kai-Simon Johansen

Delvis

Karoline Salmila

21/35

Oldereidneset

Ønsker ikke at eiendommen skal ha status som fritidseiendom, ønsker mulighet for
vedlikehold av eksisterende bygninger.
Ja

Katja og Kjartan Nikolaisen

16/264

Lakselv

Ønsker mulighet for nye byggetiltak på tilknyttet boligeiendommen

Ja

Lill-Tove Ottesen

19/65

Lakselv

Ønsker å fradele 3 boligtomter fra eiendommen

Ja

Flyplasstranda

Foreslår bedre tilrettelegging av flyplasstranda

Ja

Linda Lucille Ludvigsen
Linda Signe Andersen

4/45

Smørfjord

Ønsker å bygge fritidsbolig på eksiterende grunnmur på eiendommen

Ja

Lisbeth Myrvang

3/37 og 3/38

Smørfjord

Ønsker å kunne oppføre 5 hytter på disse tomtene

Nei

Marit Arntzen

Lakselv

Sikre areal til lysløypene i Lakselv

Delvis

Marit Arntzen

Lakselv

Sikre området rundt flyplassen (folkestien) til rekreasjonsområde

Delvis

Eiendommen ligger nå i rent LNF-område - men bestemmelsene åpner for
nye tiltak på eksisterende boligbygninger i disse områdene. Arealformålet
utelukker heller ikke mulig framtidig landbruksdrift på eiendommen.
Bestemmelsene åpner for nye byggetiltak på eksisterende
boligeiendommer i LNF-områder.
Det vil være mulig å fradele boligtomter i området. Innenfor LS28 Ildskog
vil det kunne oppføres inntil 10 nye boligenheter.
Flyplassstranda er avsatt til blå/grønnstruktur med mulighet for å
gjennomføre tilretteleggingstiltak. Gjennomføring og finansiering av tiltak
ligger utenfor kommuneplan.
Området er avsatt til LNF-spredt. Bestemmelsene åpner for inntil 4 nye
fritidsboliger i Bringnes (LS05)
Andre, og bedre egnede områder er avsatt til ny fritidsbebyggelse i
området. Utbygging i området vil kunne føre til konflikt med
reindriftshensyn.
Eksisterende lysløyper er avsatt som turvegtrase. Tilgrensende areal er
avsatt til Landbruk- natur og friluftsområde
Deler av arealet rundt flyplassen er avsatt til turvegtrase og
blå/grønnstruktur. Selve flyplassområde er ikke avsatt til turvei. Hensynet
til flytrafikk vil mått få forrang ved ev motstridende hensyn. Dersom stien
stenges, vil dette skje i henhold til flyplassikkerhet og ikke av hensyn til
andre planhensyn.

Marit Arntzen
Marit Arntzen
Nina Drolshammer og Terje
Drolshammer
Nina Drolshammer og Terje
Drolshammer
Ole Einar Olaussen, Alf
Selmer Olaussen og Knut
Magnus Olaussen
Ole Einar Olaussen, Alf
Selmer Olaussen og Knut
Magnus Olaussen

Lakselv
Lakselv
21/38

Brennelvneset

Sikre at 100-metersskogen på Saarila ikke bygges ut
Ja
Sikre sentrumsnært areal til lufting av husdyr
Nei
Ønsker at den delen av eiendommen som ligger øst for Hamnbuktveien skal settes
av til LNF-spredt
Ja

21/38

Brennelvneset

Ønsker at område som er båndlagt som friluftsområde i regulingsplan skal tas ut

5/130

5/7

Per Erik Motrøen

Ja

Området øst for Hamnbuktveien er avsatt til LNF-spredt
Den delen av eiendommen som inngår som båndlagt friluftsområde er nå
avsatt til blå/grønnstruktur

Olderfjord

Ønsker ikke at det bygges 50 nye enheter i området. Ønsker at det bygge 10-15
enheter og at det ikke skal kreves reguleringsplan.

Delvis

Antallet nye enheter som planlegges i området er redusert til 30, men
omfanget er likevel såpass stort at det vil kreves reguleringsplan.
Grunneier bestemmer selv om det skal bygges på egen eiendom.

Olderfjord

Ønsker at det skal kunne bygges naust og 1 fritidsbolig på eiendommen

Nei

Generell kommentar

Mener at arealplanen er bra med tanke på nærmiljøtiltak, byggeskikk og
utforming, naturmangfold, friluftsliv, landbruk, fiskeri og reindrift. Mener det er
mindre positivt med samlet antall nye fritidsboliger på 470, nedbygging av urørte
områder og etablering av Klubben sjørettet industriområde.

Tatt til
orientering

Randi Marie Olli

Revfossnes/Repokoski

Ønsker mulighet for boligbebyggelse i Revfossnes

Nei

Randi Marie Olli

Revfossnes/Repokoski

Ønsker areal for hundepark

Nei

Rolf Wilhelmsen

33/34

Vækker

Ønsker at fulldyrket jord på eiendommen ikke skal settes av til fritidsbebyggelse

Ja

Sigvald Lund Persen

10/24

Stabbursnes

Ønsker mulighet for fradeling av tilleggsareal til eiendommen

Delvis

Sigvald Lund Persen

10/4

Stabbursnes

Ønsker å fradele eksisterende bolig fra eiendommen

Ja

Sigvald Lund Persen
Sigvald Lund Persen

10/4

Sten Rune Pettersen og Tove
Hansen
19/6
Svein Olav Josefsen
16/10

Svein Olav Josefsen

Tor Einar Løkke Pedersen

16/28

100-metersskogen på Saarila er ikke avsatt til bebyggelse og
reguleringsplanen vil fortsatt gjelde.
Det er ikke avsatt egne områder for lufting av husdyr.

Generell kommentar

Synes planforslaget er strengt for distriktsområdene i Porsanger og mener at det vil
stoppe utviklingen i distriktene.
Ja

Stabbursnes

Ønsker mulighet for å bygge fritidsbebyggelse på eiendommen

Lakselv
Nedre Smørstad

Ønsker at deler av eiendommen endres til spredt boligområde med inntil 3 nye
boliger.
Ønsker at navn på B23 skal endres til Sandmo

Nei

Nei
Ja

Nedre Smørstad

Ønsker at eiendommen skal settes av til boligbebyggelse

Nei

Bringnes

Stiller spørsmål ved videre prosess for regulering av fritidsboliger i tilstøtende
område samt ønske om at kommunen tar over privat adkomstvei.

Tatt til
orientering

Andre og mer egnede områder anbefales for utbygging av ny naust- og
fritidsbebyggelse.
Uttalelsen er tatt til orientering

Kommunen har foreslått tillatt et fåtall nye fritidsboliger i Revfossnes.
Arealstrategi for boliger og boligpolitikk bør drøftes nærmere i
samfunnsplan. Planforslaget har ikke åpnet for nye boliger innenfor
Lakselv skolekrets så langt unna Lakselv sentrum.
Areal for hundepark er ikke noe som er vurdert særskilt i arealdelen og det
er derfor ikke satt av areal til dette.
Området er avsatt til LNF-spredt, og bestemmelsene tillater ikke bygging
på landbruksareal. For øvrig kan grunneier selv nekte bygging på egen
eiendom.
Bestemmelsene åpner for maksimalt 3 dekar boligtomt i LNF-spredtområder. Det vil derfor være mulig å søke om utvidelse av tomten.
Bestemmelsene til kommuneplanen vil åpne for fradeling av eksisterende
boligbebyggelse
Det åpnes for mer boligbygging i områdene rundt Stabbursnes, Billefjord,
Børselv og Skoganvarre. I tillegg vil det bli mulig med nye byggetiltak på
alle eksisterende boliger i distriktene. Det legges også ut nytt næringsareal
og åpnes for tilretteleggingstiltak for friluftsliv.
Det åpnes kun for nye boliger og ikke for mer fritidsbebyggelse på
Stabbursnes.
Eiendommen vurderes godt egnet for næringsvirksomhet knyttet til fritidsog turisme. Spredt boligbebyggelse vil kunne komme i konflikt med slik
næringsvirksomhet og eiendommen vurderes mindre egnet for spredt

Området er i dag regulert til offentlig bygg, park og LNF. Kommunen har
avsatt flere boligområder enn det er etterspørsel etter og det er mangel på
opparbeidete grøntområder nær flere boligområder. Kommunen foreslår
området til friområde. Eiendommene 16/10, 16/396, 16/27, 16/295 og
16/5 i samme område er allerede avsatt til boligbebyggelse (B23).
Videre utvikling av området er opp til grunneier og eventuelle
eiendomsutviklere. Kommunen kommer ikke til å overta privat adkomstvei
til hyttefeltet.

Torleif Johansen og Roger
Hammari

7/138

Trond Atle Akselsen og Turid
K. Wilhelmsen
Trygve Nilsen
4/119

Trygve Nilsen
Trygve Nilsen

4/47

Trygve Nilsen

Lakselv

Foreslår at hele eiendommen settes av til spredt fritidsbebyggelse med 4-8
fritidsboliger

Nei

Børselv
Olderfjord

Ønsker ikke at hyttefelt på Gjøkhaugen skal utvides.
Foreslår i utgangspunktet næringsformål på eiendommen

Delvis
Ja

Olderfjord

Mener det bør kunne fradeles inntil 4 tomter til fritidsbolig

Nei

Olderfjord

Mener det bør kunne bygges fritidsboliger på eiendom 4/47

Nei

Olderfjord

Foreslår at boligtomt i eldre reguleringsplan sør for gnr 4 bnr 136 videreføres.

Nei

Ørjan Isaksen

6/16

Ytre Billefjord

Ønsker mulighet til å bygge hytter på eiendommen

Delvis

Ørjan Isaksen

6/50, 6/8, 6/19 og 6/24

Ytre Billefjord

Ønsker å benytte eiendom og eksisterende bebyggelse til overnattingsformål

Ja

Ørjan Isaksen

6/24

Ytre Billefjord

Ønsker å benytte eiendom og eksisterende bebyggelse til overnattingsformål.

Ja

Ørjan Isaksen

6/66

Ytre Billefjord

Ørjan Isaksen

5/1/20

Veidnes

Ønsker mulighet til å bygge fritidsbolig på eiendommen
Ja
Det hentes ut byggeråstoff fra eiendommen. Ønsker at eiendommen skal settes av
til råstoffutvinning.
Nei

Ørjan Isaksen

6/27

Ytre Billefjord

Ønsker mulighet til å bygge fritidsbolig på eiendommen

Nei

Ørjan Isaksen

7/128

Ytre Billefjord

Ønsker mulighet til å bygge fritidsboliger på eiendommen

Nei

Eiendommen er innenfor spredt, men det åpnes ikke for fritidsbebyggelse i
Indre Billefjord.
Arealet for bygging av fritidsbolig er redusert og endret til LNF-spredt, som
vil ivareta landbrukshensynet. Det kan tillates 5 nye enheter innenfor
området.
Formålet er endret fra Fritids og turisme til Næringsformål
Innenfor hvert enkelt område for LNF-spredt (eller bestemmelsesområde
innenfor LNF-spredt) er det satt et totalt antall nye enheter (bolig, fritid
eller næring), for å sikre en rettferdig fordeling av enhetene mellom ulike
grunneiere er det derfor gitt en fordelingsnøkkel innenfor hvert område.
En regel på 4 tomter per eiendom ville kunne ført til en urettferdig
fordeling mellom grunneiere.
Nye enheter er søkt plassert til de best egnede områdene innenfor
Olderfjord.
Området er endret til LNF-spredt hvor det åpnes for fritidsbebyggelse.
Kommunen vil før planvedtaket vurdere om det er mer formålstjenlig å
beholde boligformålet eller åpne for boligbebyggelse i LNFspredtområdene i Olderfjord.
En liten del av eiendommen ligger innenfor LNF-spredt med mulighet for
bygging av nye fritidsboliger.
Området er avsatt til LNF-spredt som omfatter næringsvirksomhet. Det
åpnes også for 1 ny enhet for næring.
Området er avsatt til LNF-spredt som omfatter næringsvirksomhet. Det
åpnes også for 1 ny enhet for næring. Eiendommen vil kunne benyttes til
næringsformål.
Området er avsatt til LNF-spredt fritidsbolig. Bestemmelsene åpner for
inntil 5 nye fritidsboliger i Ytre Billefjord (LS10)
Grunneier FeFo ønsker redusere antallet uttak i drift i kommunen og å
legge ned driften på eiendommen.
Utbygging vil komme i stor konflikt med reindriftsnæring og friluftsliv i
området nær elva. Det åpnes for ny fritidsbebyggelse i mer egnede
områder i Ytre Billefjord. Området for masseuttak på eiendommen er
foreslått videreført.
Det åpnes for ny fritidsbebyggelse i mer egnede områder i Ytre Billefjord.
Det er trafikkfarlige avkjørsler i området.

