Referat av innspill fra lag, foreninger og foretak med kommentarer
Innspill
Aksjonsgruppa for gang- og
sykkelvei nedre BrennelvØsterbotn

Eiendom

Aksjonsgruppa for gang- og
sykkelvei nedre BrennelvØsterbotn
Bohave eiendom AS

Sted
Lakselv

Ønske/innspill
G/S-vei fra rundkjøringen og sørover til
eksisterende G/S-vei

Imøtekommet
Delvis

Kommentar
Det er prioritert å avsette areal til G/S-vei til Ildskogveien.
Utbygging av G/S-veier vurderes nærmere ifm
handlingsplan, trafikksikkerhetsplanlegging og offentlige
reguleringsplaner.

Forlenge G/S-vei og gatelys fra Brennelv til Tatt til orientering
Østerbotn

Dette vurderes ikke som del av kommuneplanen

Ønsker at eiendommen skal avsettes til
bolig/fritid
Ønsker at eiendommen avsettes til
fritidsbebyggelse

Ja

Store deler av eiendommen er avsatt til Landbruks natur
og friluftsliv med mulighet for ny bebyggelse
Området rundt Skoganvarre er avsatt til LNF-spredt med
mulighet for å bygge inntil 5 nye fritidsboliger totalt.

Ønsker mulighet for 4-5 boligtomter på
eiendommen

Nei

Lakselv
4/33

Olderfjord

Bygghit AS
25/4

Skoganvarre

Bygghit AS

17/5

Delvis

Øvre Smørstad

Exsentra utvikling AS

Ønsker at hele eiendommen skal omfattes Delvis
av boligformål.

19/39

Ildskog

19/39

Ildskog

19/39

Ildskog

Exsentra utvikling AS
Exsentra utvikling AS

Exsentra utvikling AS
19/39

Ildskog

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.
Hele eiendommen er nå avsatt som LNF-spredt. Det vil
være mulig å fradele boligtomter i området og bygge bolig
uten reguleringsplan i området. Innenfor LS28 Ildskog vil
det kunne oppføres inntil 10 nye boligenheter.

Ønsker ikke krav om utbedring av gang- og Ja
sykkelveg
Mener at det ikke bør være krav om
Ja
reguleringsplan

Antall enheter er redusert og det er derfor nå ikke krav
om utbedring av gang- og sykkelvei.
Områdets arealformål er endret til LNF-spredt. Det vil da
kunne bygges ut et visst antall tomter uten
reguleringsplan. Merk at det fortsatt vil kunne kreves
annen dokumentasjon, slik som grunnundersøkelser, da
dette er krav og hensyn som gjelder uavhengig av KPA.

Anne Marie Nymos vei bør utstyres med
Tatt til orientering
veilys. I tillegg bør fartsgrense settes ned til
40 km/t.

Fartsgrenser og evt. opparbeidelse av gatelys langs
eksisterende kommunal vei omfattes ikke av
kommuneplanens arealdel

Exsentra utvikling AS
19/39
Kistrand og Olderfjord Idretts- og
bygdelag
Kistrand og Olderfjord Idretts- og
bygdelag
Kistrand og Olderfjord Idretts- og
bygdelag
Kistrand og Olderfjord Idretts- og
bygdelag
Kistrand og Olderfjord Idretts- og
bygdelag
Kistrand og Olderfjord Idretts- og
bygdelag
Kistrand og Olderfjord Idretts- og
bygdelag

4/119
4/14
4/47

Ønsker at fartgrense forbi området skal
settes ned
Ønsker at eiendommen skal settes av til
Olderfjord
næring
Ønsker at eiendommen skal settes av til
Olderfjord
næring
Ønsker at deler av eiendommen skal settes
Olderfjord
av til næring
100-metersgrensen mot sjø/strand må
Kistrand/Olderfjord/ overholdes der det nå ikke er bebyggelse
Smørfjord
Sette av tilstrekkelig areal for utvikling av
Smørfjord
fiskebruket
Generell
Ønsker ikke at det skal avsettes areal til
kommentar
oppdrett i Porsanger
Ønsker at grønnstruktur skal videreføres
opp til nedre Fransvann og det skal kunne
bygges gapahuk i området.

Tatt til orientering
Ja

Regulering av fartsgrenser omfattes ikke av
kommuneplanens arealdel.
Avsatt til næring

Ja

Avsatt til næring

Ja

Avsatt til næring

Ja

Byggeforbud i strandsonen etter pbl§ 1-8 er kun justert
ned i områder med planlagt ny bebyggelse.

Ja

Reguleringsplan for Smørfjord fiskerihavn vil fortsatt
gjelde.
Det er ikke avsatt areal akvakultur.

Ildskog

Ja
Nei

Grønnstruktur er ikke riktig arealformål å bruke i dette
tilfellet. Friluftslivet ivaretas ved at området er avsatt til
LNF uten spredt utbygging. Kommunen vil kunne tillate
tilrettelegging for friluftsliv i dette området så lenge
tiltaket ikke går vesentlig utover andre hensyn.

Ønsker at område langs "tyskerveien" og
opp Fyllelvdalen skal settes av til
grønnstruktur og at det skal tillates
gapahuk.

Nei

Grønnstruktur er ikke riktig arealformål å bruke i dette
tilfellet. Friluftslivet ivaretas ved at området er avsatt til
LNF uten spredt utbygging. Kommunen vil kunne tillate
tilrettelegging for friluftsliv i dette området så lenge
tiltaket ikke går vesentlig utover andre hensyn.

Ønsker at det skal settes av areal til gangog sykkelveier

Nei

Areal til utfartparkering ved skuterløyper

Nei

Utbygging av G/S-veier i Olderfjord må vurderes nærmere
i dialog med Statens vegvesen ifm handlingsplan,
trafikksikkerhetsplanlegging og eventuelt ny offentlig
reguleringsplan.
Det er ikke funnet egnet areal til offentlig utfartsparkering
i Olderfjord. De mest egnete arealene er privat eid.

Utvide boligfeltet i Olderfjord mot
Djupbukt

Nei

Olderfjord
Kistrand og Olderfjord Idretts- og
bygdelag

Kistrand
Kistrand og Olderfjord Idretts- og
bygdelag
Kistrand/Olderfjord/
Smørfjord
Kistrand og Olderfjord Idretts- og
bygdelag

Kistrand/Olderfjord/
Smørfjord

Kistrand og Olderfjord Idretts- og
bygdelag
Olderfjord

Det er flere ledige tomter i boligfeltet i dag og det har ikke
vært etterspørsel de siste tiårene. Ved eventuelt økt
etterspørsel bør det vurderes utvidelse.

Kjæs bygde- og hytteforening

Ønsker tomt til garasje for snøscooter/atv
ved barmarksløype 4

Delvis

Området ved skuterløypa er foreslått til LNF med tillatt
spredt bebyggelse. Det er ikke åpnet for nye boliger,
fritidsbolgier eller næringsbygg i Kjæs, men en garasje
som dette anses generelt å være et mindre tiltak som
kan/bør tas stilling til i enkeltsaksbehandling. Tiltaket
vurderes å være i tråd med hensynet i arealformålet.

Ønsker areal avsatt for tømmestasjon for
bobil

Delvis

Som for felles garasje tilknyttet snøskuterløype vurderes
dette som et mindre tiltak som bør vurderes i enkeltsak.
Kommunen vurderer at private initiativ til tømmestasjon
ikke vil stride med formålet i planen. Lokalisering og
utforming må avklares i enkeltsak.

Kjæs
Kjæs bygde- og hytteforening

Kjæs
Kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne

Generell
kommentar
Kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne

Generell
kommentar
Kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne

Generell
kommentar
Lakselv svømmeklubb
Lakselv

Parkering for forflytningshemmede bør
Nei
ikke være mer enn 25 meter fra
hovedinngangene til sentrene og/eller
offentlige bygg. Manøvreringsareal ved
snuteparkering skal være 4,0 x 6 m, og ved
langtgående parkering 2,0 x 9,0 m. Ref. Mal
fra KS.

For detaljert bestemmelse for kommuneplannivå. Vil
ivaretas i senere reguleringsarbeid for sentrum.

Gangsoner og møbleringssoner holdes
Nei
adskilt. Det skal være sittemulighet langs
gangveier, også i sentrum Lakselv. Benker
og bord skal være i kontrast til bankgrunn,
og det skal være tilrettelagt for rulator etc
ved sitteplassene.

For detaljert bestemmelse for kommuneplannivå. Vil
ivaretas i senere reguleringsarbeid for sentrum.

Av hensyn til astma og allergi bør det i de Nei
offentlige uteområder unngå prestekrage,
asters, ringblomst, tagetes, krysantemum,
kornblomst, solsikke og georginer. Ref
astma og allergiforbundet

For detaljert bestemmelse for kommuneplannivå. Vil
ivaretas i senere reguleringsarbeid for sentrum.

Behov for opprustning og nybygg av
idrettsanlegg for svømmeaktiviteter i
Porsanger

Det er ledig areal ved skoleområdet for eventuell ny
bygningsmasse.

Mearrasiida

Bosetningsmønster: positivt at man vil
Tatt til orientering
støtte opp om bygder og utenfor
kommunesenteret Lakselv, men
konsekvenser av økt fritidsbebyggelse for
slike bygder burde vært mer nyansert, med
beskrivelse av både fordeler og ulemper.
Generell
kommentar

Mearrasiida

Generell
kommentar
Mearrasiida

Generell
kommentar
Mearrasiida
Generell
kommentar
Mearrasiida

Generell
kommentar
Mearrasiida
Generell
kommentar
Generell
kommentar

Naturvernforbundet i Finnmark og
Troms
North Cape Golf Club
16/434

Flyplasstranda

Olderfjord turistsenter
4/14 og 4/47 Olderfjord

Påpeker at arealplanen synes å gi en
unyansert beskrivelse av konsekvenser av
tilrettelegging av arealer for nye
hytte-/fritidsboliger.

Tatt til orientering

Industriområder: påpeker at det er særlig
viktig med grundige
konsekvensutredninger for disse tiltaken,
fordi de vil kunne utgjøre store inngrep.

Tatt til orientering

Det er positivt at det vil åpnes for
Tatt til orientering
etablering av flere småskala
næringsvirksomheter innenfor områder
med spredt utbygging.
Postivt at konsekvenser for landskapsbilde Tatt til orientering
vurderes, at planen har med naturverdier
som tema, at fiskeriområder er avsatt, at
det tas høyde for lokal medvirkning og at
Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt
kulturlandskap er nevnt.
Påpeker at det vil være negativt å slå
sammen Lakselv og Ájanas barnehage med
tanke på språkutvikling.
Ønsker at det utarbeides en handlingsplan
for marin forsøpling
Ønsker at hele eiendommen skal være
avsatt til idrettsformål
Ønsker at område på eiendommene
avsettes til næringsformål og camping/
reiseliv

Tatt til orientering

Dette tema har mindre relevans i arealplansammenheng
og hører hjemme i samfunnsplanarbeidet.

Tatt til orientering

Ikke relevant tema for kommuneplanens arealdel

Delvis

Eiendommen er avsatt til idrettsformål og kombinert
formål som omfatter idrett.
Areal er avsatt til næringsvirksomhet

Ja

Olderfjord turistsenter
4/73

Ønsker mulighet for boligbebyggelse på
eiendommen

Nei

Det er ledig areal til boliger i boligfeltet ovenfor veien. Her
blir det gitt nye bestemmelser om fortetting og utnyttelse.

Motsetter seg ny konsentrert hyttefelt
Åsheim i Olderfjord
Ønsker ikke utvidelse av hyttbebyggelse i
Igeldas
Ønsker at det skal finnes et bedre område
for vintercamping i Billefjord
Ønsker ikke utvidelse av Klubben
industriområde
Ønsker at Jehkkir stadion skal beholdes
som LNF-område
Ønsker at Igeldas skianlegg forblir LNFområde.
Ønsker ikke industri på Veines

Delvis
Delvis

Hyttefeltet videreføres med noe redusert størrelse og
antall.
Ny fritidsboligbebyggelse er redusert i omfang.

Ja

Området er tatt ut av planen.

Nei

Ønsker at ny fritidsbebyggelse
konsentreres til Gagga hytteområde. Går
imot opprettelse av større hyttefelt i
Otermoen.

Delvis

Klubben industriområde videreføres, da tiltaket kan ha
stor samfunnsverdi
Området er avsatt som idrettsanlegg, i tråd med etablert
bruk.
Området er avsatt som idrettsanlegg og turvegtrase, i tråd
med etablert bruk.
Det er ikke utredet industriområde på Veines, uttalelsen
er derfor ikke tatt stilling til.
Konsentrert fritidsbebyggelse på Otermoen er tatt ut av
planen, eksisterende fritidsbebyggelse avsettes til LNFspredt. Det åpnes for 2 nye enheter innenfor området
(LSF08). Utvidelse av Gagga hyttefelt er noe redusert i
størrelse, men uten at antall enheter er redusert.

Går imot opprettelse av "Bakkenes
hyttefelt".

Delvis

Olderfjord

Skaiddeduottar siida
Olderfjord
Skaiddeduottar siida
Igeldas
Skaiddeduottar siida
Indre Billefjord
Skaiddeduottar siida
Klubben
Skaiddeduottar siida
Indre Billefjord
Skaiddeduottar siida
Igeldas
Skaiddeduottar siida

Nei
Nei
Tatt til orientering

Veines
Skoganvarre bygdelag

Skoganvarre
Skoganvarre bygdelag

Hele området rundt Skoganvarre (fra vest for parkering
ved Lasarettmoen til nordlig og vestlig grense for
bebyggelse) er nå satt av til LNF-spredt med mulighet for
å oppføre 5 nye fritidsenheter. Dette vil føre til mindre
konsentrert utbygging av nye enheter i Skoganvarre.

Skoganvarre
Skoganvarre bygdelag
Skoganvarre
Skoganvarre bygdelag

Skoganvarre

Sette av ledige arealer i sentrum av
Ja
Skoganvarre for boligbygging
Ønsker at parkeringsareal ved badestranda Ja
skal utvides. Ønsker at det igangsettes et
prosjekt for bedre tilrettelegging av
stranden.

Skoganvarre er avsatt til LNF spredt med mulighet for å
bygge inntil 2 nye boliger (LS50).
Parkeringsareal nord for veien inn på Greinernes er
avsatt. Areal ved stranden er avsatt som friområde med
mulighet for opparbeidelse. Stranda settes av som
friluftsområde. Finansiering og gjennomføring av tiltak
ligger utenfor arealdelens virkeområde.

Skoganvarre bygdelag

Ønsker at dagsturhytte på Stallocohkka skal Nei
legges inn i plankartet

Kommuneplanen har ikke kunnet vurdere dette
enkelttiltaket og slikt tiltak vil måtte vurderes i enkeltsak.
LNFR- formålet åpner ikke for slike hytter, men dersom
hensynet til natur, landskap og reindrift kan ivaretas kan
kommunen ha hjemmel til å innvilge tiltaket ved
dispensasjonsbehandling.

Avsette areal til boligbebyggelse nord for Nei
Skoganvarre ved å frigi areal fra Forsvaret.

Det tillates ikke boliger innenfor Forsvarets arealer.

Areal for gang- og sykkelvei.

Nei

Ønsker areal for "næringspark".

Nei

Ønsker at vei mellom E6 og snuplass i
Skoganvarre vest skal
oppgraderes/vedlikeholdes
Ønsker at det kan tillates, eneboliger,
leiligheter og 4-mannsboliger samt ikke
stille krav til tomtestørrelse på
Gjestgiveribrinken. Ønsker at maks antall
boliger økes til 60 tomter.

Tatt til orientering

Utbygging av G/S-veier i Skoganvarre må vurderes
nærmere i dialog med Statens vegvesen ifm
handlingsplan, trafikksikkerhetsplanlegging og eventuelt
ny offentlig reguleringsplan.
Areal er avsatt til LNF-spredt hvor næringsformål inngår,
men det er ikke åpnet for nye enheter. Kommunen vil
vurdere om det kan åpnes for flere næringsenheter før
planen vedtas.
Prioritering av veivedlikehold er ikke et tema som
behandles i kommuneplanens arealdel.

Ja

Innenfor området kan det tillates 0,5 til 1,5 enheter per
dekar, noe som gir et handlingsrom på mellom 30 og ca
90 enheter. Type boligbygg og tomtestørrelse tilpasses
omgivelsene og avklares i reguleringsplan. Det stilles krav
til minste uteoppholdsareal og parkering.

Ønsker areal til fritids- og turistformål ved
Stabburselva.

Nei

Kommunen har ikke utvidet området for spredt
bebyggelse eller fritids- og turistformål på Stabbursnes.
Generelt bør det drøftes nærmere i hvilke områder det
skal tillates økt spredt bebyggelse

Ønsker at fritidsboliger legges der det
allerede er etablert fritidsboliger i bygda

Nei

Det er ikke foreslått flere fritidsboliger i Stabbursnes

Ønsker gang- og sykkelsti langs E6

Nei

Utbygging av G/S-veier ved Stabbursnes må vurderes
nærmere i dialog med Statens vegvesen ifm
handlingsplan, trafikksikkerhetsplanlegging og eventuelt
ny offentlig reguleringsplan.

Skoganvarre
Skoganvarre bygdelag
Skoganvarre
Skoganvarre bygdelag

Skoganvarre
Skoganvarre bygdelag

Skoganvarre
Skoganvarre bygdelag
Skoganvarre
SRP utvikling AS

Gjestgiveribrinken
Stabbursdalen leirskole og
adventure

9/81

Stabbursnes

Stabbursnes bygdelag med omegn
Stabbursnes
Stabbursnes bygdelag med omegn

Stabbursnes

Stabbursnes naturhus

Ønsker at hele eiendommen skal omfattes Nei
av næringsformål
10/1/25

Stabbursnes

Kun området som er opparbeidet er avsatt som
næringsformål. Garasjebygg i nord omfattes av formålet.

