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Uttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 
 
Vi viser til brev fra kommunen i forbindelse med at kommuneplanens arealdel er lagt ut til 
offentlig ettersyn. 
 
 

 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til følgende område i kommuneplanens arealdel: 
 

 F2 Porsangervika 
Innsigelsen er knyttet til utvidelsen mot øst og er fremmet fordi det er av stor betydning at 
lavereliggende områder som blir tidlig snøfrie bevares uberørt.  Området er verdifullt som 
kalvingsområde og forsommerbeite for rein. 
 

 F4 Stranddalen 
Innsigelsen er knyttet til utvidelsen oppover dalen og er fremmet fordi utvidelsen vil medføre 
ytterligere forstyrrelser i et frodig og viktig beiteområde, samt trekkveier for rein. 
  

 
 
Medvirkning i planleggingen 
Kommunen opplyser å ha hatt møte med representant for Máhkarávju siida på Magerøya.  
Det foreligger imidlertid ikke noe referat fra møtet.  Når det gjelder Porsangerneset 
(fastlandet) har kommunen ikke vært i kontakt med Skuohtanjarga siida som benytter dette 
området.  Siidaen har heller ikke fått saken på høring.  Det samme gjelder så vidt vi forstår 
også distrikt 16 som disse to siidaene administrativt hører inn under.  
 
Fylkesmannen stiller på dette grunnlag spørsmål ved om plan- og bygningsloven kapittel 5 
om medvirkning i planleggingen er oppfylt.  Fylkesmannen anbefaler at kommunen 
gjennomfører et møte de to siidaene der planen gjennomgås i detalj. 
 
Merknader til arealdisponeringen 
 
Bygninger og anlegg 
 

 Næringsområde Skipsfjorden (N1) 
Det er avsatt et stort område til framtidig industri og havneutbygging på nordsiden av 
Skipsfjorden.  Det aktuelle området er lavtliggende og følgelig viktig som tidlig vårbeite for 
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rein.  Fylkesmannen har forståelse for kommunens behov for nye industriområder, men stiller 
spørsmål ved om arealbehovet kan være så stort som angitt. 
 
For å redusere forstyrrelsene for reindriften ønsker Fylkesmannen at kommunen i første 
omgang begrenser utbyggingen til den vestre delen.  Så kan kommunen heller utvide 
østover ved behov.  Dette kan ivaretas ved rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. 
 

 Næringsområde Veidnes (N3) 
Også Veidnes er et lavereliggende område som er viktig som tidlig vårbeite for rein.  Her er 
imidlertid en del inngrep fra før i form av E69 og flere hytter.  Fylkesmannen ber imidlertid om 
at kommunen begrenser industriområdet så mye som mulig av hensyn til reindriften. 
 

 Boligområde Sarnes 
Planen legger opp til omfattende boligbygging på Sarnes.  Også Sarnes er viktig som tidlig 
vårbeite, men området er allerede sterkt bebygd.  For å redusere de negative virkningene for 
reindriften ber vi om at de nye utbyggingsområdene nord for E69 tas ut av planen. 
 

 Fritidsbebyggelse 
Planen åpner for ca. 50 nye hyttetomter gjennom fortetting av eksisterende hyttefelt på 
Porsangerneset og utvidelser av disse.  Medvirkningen fra reindriften som viktig bruker og 
rettighetshaver til disse områdene synes ikke å ha vært tilfredsstillende.  I tillegg videreføres 
LNF-områder for spredt bebyggelse fra gjeldende arealplan, og det åpnes for 57 nye 
hyttetomter i disse områdene.  
  
Fylkesmannen har hatt kontakt med FeFo som opplyser at det er ledige tomter både i 
Porsangervika, Rastkjeila og Stranddalen, og at etterspørselen etter hyttetomter i Nordkapp 
generelt er liten. Etter vår vurdering inneholder planforslaget langt flere hyttetomter enn 
behovet for kommende planperiode tilsier. 
 
Hyttefeltene på Porsangerneset ligger alle i lavereliggende områder, og i hovedsak nær 
sjøen.  Dette er områder som blir tidlig snøfrie. Disse områdene er av svært stor betydning 
for rein på våren.  Reinen er da svekket etter vinteren, og særlig i år med mye snø og sen 
vår er tilgang til snøfrie områder langs sjøen av avgjørende betydning.  Økt hyttebygging 
fører til økt ferdsel av mennesker og hunder som gjør at reinen trekker unna. Særlig simlene 
er svært vare for forstyrrelser som i verste fall kan føre til at den forlater kalven.  
 
Fylkesmannen er på denne bakgrunn kritisk til det store omfanget av hyttetomter i området.  
Vi har følgende merknader til de enkelte områdene: 
 

o F1 Kåfjord 
I gjeldende arealplan er området nord for det gamle fergeleiet satt av til fritidsbebyggelse.  
Dette området er etter det Fylkesmannen kjenner til ikke utbygd.  Ytre Kåfjord er i gjeldende 
plan angitt som LNF-område for spredt bebyggelse med inntil 4 hytter. 
 
I forslaget som nå er på høring er Ytre Kåfjord avsatt til fritidsbebyggelse.  Tidligere område 
for fritidsbebyggelse nord for fergeleiet er beholdt og det er planlagt nye områder fra 
fergeleiet og innover. Til sammen er det i følge kommunen 19 hytter i dette området i dag, og 
det er i planbeskrivelsen angitt at det er kapasitet til ca. 50 hytter.  Det betyr at planen åpner 
for rundt 30 nye tomter, noe som synes å være unødvendig mange målt ut fra etterspørselen 
i dag. Planen gir ikke nærmere føringer på hvor de ca. 30 nye tomtene skal plasseres, men 
fra Fylkesmannens side er det et klart ønske at disse plasseres fra Maritneset og innover.   
 
Dette området er allerede langt på vei tapt for reindriften i og med at det er avsatt til 
hyttebygging i eksisterende plan, og som følge av trafikk til og fra hyttene i Ytre Kåfjord.  En 
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konsentrering av bebyggelsen innenfor Maritneset vil også gjøre det enklere å etablere 
infrastruktur som det erfaringsvis etter hvert vil bli fremmet krav om. 
 

o F2 Porsangervika 
Eksisterende hytteområde foreslås utvidet mot øst og mot vest opp mot E69. I tillegg er 
området i nord. som i gjeldende plan er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse, foreslått endret 
til område for spredt fritidsbebyggelse (f21).  Det opplyses fra kommunen at det er 20 hytter i 
området i dag, og at man etter utvidelsene ser for seg at området har kapasitet til ca. 25 
hytter.  Det at det er ledige tomter i feltet i dag tilsier et beskjedent behov, og etter 
Fylkesmannens vurdering må det være mulig å plassere inn noen nye hyttetomter gjennom 
fortetting av eksisterende hytteområde slik at man unngår ytterligere inngrep i viktige 
beiteområder for rein. 
   
Av hensyn til de sterke reindriftsinteressene ønsker Fylkesmannen primært ingen utvidelse 
av hyttefeltet.  Særlig er det viktig å unngå utvidelser mot øst fordi det medfører økt aktivitet i 
områder som i dag er uten inngrep. 
  
Fylkesmannen fremmer innsigelse mot utvidelsene av området mot øst.  
 
Fylkesmannen har ingen innvendinger til at eksisterende hytteområde fortettes.  
  

o F3 Rastkjeila 
Den foreslåtte utvidelsen av dagens hytteområde vil innebære at hyttene blir svært 
eksponerte i landskapet. Det vises i den sammenheng til veilederen «Metode for 
landskapsanalyse i kommuneplan». 
 

o F4 Stranddalen 
Eksisterende hytteområde strekker seg langt inn i Standdalen som er et lavtliggende og 
meget frodig område.  Det langstrakte hyttefeltet medfører forstyrrelser i et stort område, noe 
som medfører at beitet i dalen ikke kan utnyttes optimalt. En videre utbygging oppover dalen 
vil forverre situasjonen ytterligere.  I tillegg berører utbyggingen trekkveier for rein.  
 
Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse mot foreslått utvidelse av hytteområdet 
oppover dalen. 
 
Fylkesmannen har ingen innvendinger til at eksisterende hytteområde fortettes. 
 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål i Repvåg 
For å redusere omfanget av inngrep er det ønskelig at områdene for kombinert bebyggelse 
ved Repvåg reduseres i omfang.  Dette gjelder spesielt mot sør og mot nord på vestsiden av 
vågen. 
 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål på Repvågstranda (Reinelv) 
Fra kraftverket og et stykke sørover på Stranda, er det satt av et område til kombinert bolig 
og anleggsformål. Det er ikke stilt krav om reguleringsplan i bestemmelsene punkt 1.3. 
 
Stranda er et verdifullt område for reindriften, og det går en trekklei langs fjæra fra Stranda 
og nordover forbi kraftverket.  Fylkesmannen ber på denne bakgrunn om at dette området 
tas ut av planen. 
 
 
 
 
 
 



Side 4 av 11 

 

Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift 
 

 Spredt fritidsbebyggelse Gullgammen f12 
Det er i bestemmelsene åpnet for bygging av fire nye fritidsboliger i tillegg til den 
fritidsbebyggelsen som allerede er i området. Like utenfor fritidsbebyggelsen foreslår 
kommunen et helt nytt område for akvakultur (Store Svartholet). Fylkesmannen vet av 
erfaring at akvakultur nært fritidsbebyggelse ofte skaper konflikter knyttet til ferdsel, støy og 
lys.  
 

 Spredt fritidsbebyggelse og reindrift 
Det er i planen foreslått å videreføre områdene for spredt fritidsbebyggelse i gjeldende plan 
med tilhørende antall nye hytter. Områdene, som er foreslått videreført, er mer eller mindre 
bebygd fra tidligere.  Spredt fritidsbebyggelse innebærer økt ferdsel over store områder, noe 
som er lite ønskelig for reindriftens del.   
 
De flate områdene ned mot sjøen ved Stranda og Vedbotn er spesielt verdifulle, og 
Fylkesmannen er positiv til at kommunen ikke vil åpne for mer bebyggelse langs 
Gammelstranda (f26). Om også ytre del av Strandneset (f27) unngår bebyggelse, vil også 
det viktige området rundt Vedbotn bevares urørt for reindriften. 
 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 

 Deponering av masser i sjø 
Vi anbefaler at det gjennom kommuneplanens arealdel avklares områder hvor rene masser 
kan deponeres i sjø. Det kan gjøres ved å bruke det generaliserte formålet «bruk og vern av 
sjø og vassdrag» og symbolet for bestemmelsesområde med en tilhørende bestemmelse 
etter plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 3 om at dumping av rene masser er tillatt. 
 
Vi viser også til Nordkapp kommunes planvedtak datert 18.november 2009, i deres sak 
2009/1513 og 4331/2009. Kommunen ga dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19 til å 
etablere sjødeponi i Storbukt til dumping av masser fra mudring i havna. Det ble stilt vilkår 
om at det ikke tillates oppankring og aktiviteter som kan medføre skade på 
overdekningslaget, jf. vedtaket fra Nordkapp kommune 18. november 2009 og vilkår 4 i 
utslippstillatelsen gitt til Kystverket 19. november 2009. 
 
Vi anbefaler kommunen om å avsette dette arealet som sjødeponi i arealplanen. Sluttrapport 
fra Kystverket oppsummerte at sjødeponiet dekket et areal på ca. 11 000 m2 og ligger på 
kote -30 til kote -32. Det ble deponert drøyt 34 000 m3 forurensede masser i sjødeponiet. 
Forurensede masser ble deretter overdekket med rene masser med gjennomsnittsdybde på 
40 cm tykkelse. Det er viktig å unngå punktering av overdekningslaget på sjødeponiet for å 
hindre lekkasje og eller utslipp av miljøgifter fra de forurensede sedimentene. Fylkesmannen 
anbefaler derfor at området i kommuneplanens arealdel vises med en hensynssone, jamfør 
plan- og bygningsloven § 11-8 bokstav a. Til hensynssonen kan det gis bestemmelse som 
forbyr oppankring i området.  
 

 Generelt om akvakultur  
Områder angitt til akvakultur er vesentlig redusert i planforslaget, sammenlignet med 
gjeldende arealplan. Vi forutsetter at det i reduksjonen av areal er tatt høyde for at arealene 
fortsatt er store nok til at for eksempel fortøyninger med videre blir liggende innenfor de 
områdene som er angitt. 
  
Miljøtilstanden i Lafjorden har ført til behov for å flytte dagens produksjon til andre steder. 
Fylkesmannen er derfor positiv til at kommunen gjennom forslaget legger ut nye områder til 
akvakultur ved Store Svartholet og ved utvidelse av området til akvakultur i Vannfjorden. 
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 Akvakultur i Vedbotn ved Repvåg 
I gjeldende arealplan er området angitt til fiske, ferdsel og akvakultur. I forslaget er området 
redusert og avsatt til et rent akvakulturområde. 
 
Strandelvvassdraget renner ut i Strandbukta ved Repvåg. Vassdraget er delvis regulert, men 
det er gjort tiltak for å bedre oppvandringsmulighetene for fisk. Den tilgjengelige delen av 
vassdraget for anadrom laksefisk består av Store Strandvatn (18 moh.) samt en utløpselv på 
1,5 km ned til sjøen. Vassdraget ble prøvefisket i 1997. Undersøkelsene viste at vassdraget 
har en brukbar sjørøyebestand og en liten sjøørretbestand.  
 
Vi mener derfor at det er uheldig at kommunen legger til rette for videre oppdrett i et område 
som kommer i konflikt med anadrom laksefisk. 
 

 Levendelagring av fisk og fangstbasert akvakultur 
Levendelagring av fisk reguleres av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. Fangstbasert 
akvakultur er definert som villfanget fisk som skal levendelagres i lengre tid enn 12 uker. 
Aktiviteten reguleres av forskrift om fangstbasert akvakultur. Forskriften trådte i kraft 1. 
januar 2015.  
 
Etter det vi kan se så er ikke levendelagring av fisk og fangstbasert akvakultur et tema i 
rulleringen av arealdelen. Vi er kjent med at levendelagring foregår i kommunen. Vi antar at 
det også er aktuelt med fangstbasert akvakultur. Kommunen bør derfor vurdere om det skal 
angis arealer for fangstbasert akvakultur i arealdelen.  
 
 
Merknader til planbestemmelsene 
 
Generelle bestemmelser 
 

 Punkt 1.1 om plankrav 
Bestemmelsen i punkt 1.1 er etter Fylkesmannen sin vurdering unødvendig. Den gir uttrykk 
for å styre noe som allerede reguleres av plan- og bygningsloven § 20-1.  
 

 Punkt 1.2 om unntak fra plankrav 
I andre ledd vises det til «det antall fritidsboliger som er angitt på plankartet». Etter det vi kan 
se så er det ikke angitt antall fritidsboliger på plankartet. Vi anbefaler heller at det i punkt 1.2 
vises til tabellen under punkt 3.2. I tabellen under punkt 3.2 bør det også fremgå hvor mange 
fritidsboliger det per i dag er i hvert område.  
 

 Punkt 1.3 om krav om detaljregulering  
I punktet er det vist til plan- og bygningsloven § 11-8 bokstav e) om sone for felles 
planlegging. Dette er forvirrende siden det ikke står noe om krav om felles planlegging i 
bestemmelsen. Vi anbefaler at det i punkt 1.3 isteden er en henvisning til plan- og 
bygningsloven § 11-9 nr. 1.   
 
Vi anbefaler også at tittel på punkt 1.3 endres fra krav om detaljregulering til plankrav. 
Bakgrunnen for det er at det under dette punktet både er krav om områderegulering og 
detaljregulering. 
 
I opplistingen av områdene hvor det kreves områderegulering eller detaljregulering anbefaler 
vi at bokstavkoden for arealbruk og løpenummer settes i parentes bak hvert område. Dette 
er viktig for å gjøre planen mest mulig tydelig. 
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 Punkt 1.4 om forholdet til vedtatte reguleringsplaner 
Listen over reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde må fremgå av planbestemmelsene. Det 
samme gjelder hvilke planer som oppheves. 
 
Vi gjør oppmerksom på at listen det vises til i punkt 1.4 i bestemmelsene kun er en liste over 
planer som kommunen mangler, ikke en liste over hvilke planer som skal videreføres. 
 

 Punkt 1.5 om utbyggingsavtaler 
Siste setning i dette avsnittet har etter vår vurdering ikke noe innhold. Vi anbefaler derfor at 
den tas ut av bestemmelsene. 
 

 Punkt 1.6 om utbyggingsrekkefølge 
I dette punktet viser bestemmelsen til at arbeid og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 
ikke kan igangsettes før det er etablert eller sikret godkjente tekniske anlegg, atkomst og 
parkering med videre. Vi stiller spørsmål ved om bestemmelsen, slik den er formulert, er 
hensiktsmessig. Etter vår vurdering er dette ingen rekkefølgebestemmelse for utbygging. 
  

 Punkt 1.7 Støy 
Bestemmelsen bærer preg av å være en retningslinje, ikke en bestemmelse. Den bør av den 
grunn flyttes til retningslinjene. 
 
Fylkesmannen anbefaler at kommunen på kommuneplannivå, istedenfor å vise til 
retningslinje T-1442, fastsetter bestemmelser for hva som er akseptabelt støynivå i de 
områdene for kommunen hvor det er aktuelt. 
 
Bygninger og anlegg 
 

 Punkt 2.1om fritidsboliger 
I siste setning under bokstav d) står det at naust kan legges samlet eller i klynger i flomålet. 
For å unngå for stort tolkningsrom må bestemmelsene være skrevet i «skal»-form. Vi 
anbefaler derfor «kan» byttes ut med «skal». 
 

 Punkt 2.3 om næringsvirksomhet 
Det er i bestemmelsene ikke gitt bestemmelser til for eksempel næringsområder som 
videreføres fra gjeldende plan. 
 

 Punkt 2.4 om kombinerte formål 
I bokstav b andre setning står det at nybygg krever reguleringsplan bortsett fra spredt 
fritidsbebyggelse. Det er vanskelig å forstå hva som er grunnlaget for at oppføring av en 
bolig krever utarbeidelse av reguleringsplan, mens oppføring av spredte fritidsboliger ikke 
krever det. 
 

 Punkt 2.5 om idrettsanlegg 
I området for idrettsanlegg ved Nordmannset åpnes det for skytebane og motorcross med 
tilhørende bygninger.  Dette kan medføre store forstyrrelse, som gjør at nærområdet i mindre 
grad, kan utnyttes av reindriften.  Så vidt vi forstår er imidlertid skytebanen etablert, og på 
denne bakgrunn utelukker vi ikke at det kan være mulig å etablere motorcrossbane i 
tilknytning til denne. 
 
Dette vil avhenge av utformingen av anlegget og hvilke begrensinger på bruken som blir 
fastsatt.  Det kan blant annet være aktuelt med forbud mot bruk av anlegget i tidsrom hvor 
reindriften i området er mest sårbar.  Dette vil måtte fastsettes gjennom reguleringsplan, og 
Fylkesmannen vil derfor vente med å ta stilling til prosjektet til arbeidet med 
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reguleringsplanen foreligger.  Vi ber om at reinbeitedistriktet blir trukket inn i arbeidet med 
reguleringsplanen.  
 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 
 

 Punkt 3.1 om LNFR områder 
Foreslått bestemmelse åpner opp for å føre opp nødvendige bygninger og mindre anlegg 
som skal tjene til næringsmessig reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs innenfor 100-
metersbeltet. Bestemmelsen er formulert slik at den gjelder alle områder i kommunen med 
arealformål avsatt etter plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 5 og 6.  
 
Vi anbefaler at det spesifiseres nærmere i hvilke områder det er aktuelt å føre opp 
nødvendige bygninger og mindre anlegg som skal tjene til næringsmessig reindrift, fiske, 
akvakultur eller ferdsel til sjøs. Landbruk er ikke nevnt i bestemmelsen.  Vi går ut fra at 
landbruk er utelatt etter en konkret vurdering om at det ikke er behov for å oppføre bygninger 
i tilknytning til landbruk i 100-metersbeltet. 
 

 Punkt 3.2 bokstav c) om lokaliseringskriterier 
Vi anbefaler at det tas inn bestemmelser om størrelsen på hyttene. Se også merknad til 
punkt 4.1 bokstav e) nedenfor. 
 
I tabellen over områdene med spredt fritidsbebyggelse bør det også står hvor mange 
fritidsboliger det er i områdene per i dag. 
 
Et av lokaliseringskriteriene er at bebyggelse skal lokaliseres inntil eksisterende veier eller 
godt etablert kjørespor. Vi ber om at «godt etablert kjørespor» fjernes fra 
lokaliseringskriteriet. Hva som er et godt etablert kjørespor er uklart. I mange områder i 
Finnmark skal det ikke kjøres mange ganger i et område før kjøresporet fremstår som «godt 
etablert». Hytter bør lokaliseres i områder med allerede etablert infrastruktur, noe kjørespor 
ikke er. 
 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 

 Punkt 4.1 bokstav a) 
Bestemmelsen er etter Fylkesmannen sin vurdering ikke nødvendig. Dersom kommunen 
ønsker å ha med dette punktet i bestemmelsene anbefaler vi at det flyttes til retningslinjene.  
 

 Punkt 4.1 b) 
I bestemmelsene står det at det er avsatt områder til kombinert formål fiske og akvakultur. I 
bestemmelsene fremgår det ikke hvilke områder dette gjelder. Etter det vi kan se så er det 
på plankartet kun satt av ett område i sjø til kombinerte formål og det er oljeomlasting i 
Sarnesfjorden. Bestemmelsen må derfor fjernes. 
 

 Punkt 4.1 bokstav c) 
Bestemmelsen ikke nødvendig. På plankartet er det ikke angitt areal for akvakultur i 
Sarnesfjorden. Det er derfor ikke nødvendig å ha en bestemmelse om dette.  
 

 Punkt 4.1 bokstav e) 
Det er her gitt en bestemmelse om et generelt byggeforbud på 10 meter til små bekker og 25 
meter til Lafjordelva, Kåfjordelva og Stranddajohka. 
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Vi anbefaler at denne bestemmelsen flyttes til punkt 3.0. Bakgrunnen for det er at 
bestemmelsen ikke gjelder arealformålet bruk og vern av sjø og vassdrag, men arealformålet 
landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift. 
 

 Adgang til å regulere på artsnivå 
Vi minner om at kommunen har anledning til å begrense hvilke artsgrupper av akvakultur 
som kan etableres. Begrensningene skal framgå av plankartet med tilhørende 
bestemmelser, jamfør plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 7. Ved å gi bestemmelser om 
artsgrupper får kommunen indirekte anledning til å påvirke arealbeslag, aktivitetsnivå og det 
visuelle inntrykk. 
 

 Kombinert formål til oljeomlasting i Sarnesfjorden 
Det er ikke gitt noen bestemmelser til dette arealformålet. 
 
 
Hensynssoner 
Vi anbefaler at hensynssonenavn med løpenummer også fremgår av bestemmelsene. For 
eksempel er det 17 områder, jamfør punkt 5.8 i bestemmelsene, som har fått hensynssone 
reindrift. Blant annet på grunn av målestokken på plankartet er det vanskelig å finne alle 
hensynssonene på plankartet når vi ikke vet hvor vi skal lete. Det hadde derfor vært en fordel 
om navnet på områdene hadde vært koblet sammen med hensynssonenavnet i 
bestemmelsene.  
 
I punkt 5.9 bør «Nordkapp naturfredningsområde» endres til «Nordkapp og Hornvika plante- 
og dyrelivsfredning», som er det riktige navnet på verneområdet. 
 
 
Merknader til plankartet 
 
Reguleringsplaner som skal gjelde videre 
Reguleringsplaner som skal gjelde videre er ikke vist med hensynssone på plankartet. 
 
Målestokk 
Målestokken på plankartet er 1:75 000. Etter vår vurdering er målestokken for liten til at den i 
områder som Nordmannset, Sarnes og Skipsfjorden gir en presis stedfesting av plantema. I 
disse områdene burde det også ha vært laget egne kartutsnitt slik det er gjort for blant annet 
Nordvågen og Kamøyvær. For eksempel vises ikke området angitt til fremtidig fritids- og 
turistformål (SOSI-kode 1170) i Sarnesvågen på plankartet, kun i SOSI-fila. 
 
Snøskuterløyper for fornøyelseskjøring 
Det bør fremgå av tegnforklaringen at linjene for nåværende og fremtidige snøskuterløyper 
kun er til informasjon og at de dermed ikke har rettslig virkning. 
  
For å unngå misforståelser anbefaler vi at fremtidige snøskuterløyper ikke tas med på 
plankartet. Nye snøskuterløyper skal fastsettes med hjemmel i motorferdsellovverket, ikke i 
plan- og bygningsloven, og deretter vises på plankartet. 
 
Fylkesmannen har ikke vurdert forslag til nye snøskuterløyper. Det gjør vi først når foreslåtte 
løyper sendes på høring etter motorferdselloven. Veiledning om fastsetting av nye 
snøskuterløyper finner dere på www.miljokommune.no 
 
Områdenavn 
Vi savner områdenavn på en rekke av formålsflatene på plankartet.  
 

http://www.miljokommune.no/
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Områdenavn på formålsflater har blant annet som oppgave å formidle hvilket formål arealet 
planlegges benyttet til og knytte bestemmelser til angitte formål. Bruk av områdenavn er 
viktig for å sikre forståelsen av planen. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

 Framtidig flyplass på Porsangerryggen 
Det er angitt arealformålet fremtidig flyplass på Porsangerryggen. Det står ikke noe om 
denne hverken i planbeskrivelsen eller konsekvensutredningen. Vi antar derfor at det er en 
feil at den er med på plankartet og at den dermed vil bli fjernet. 
 

 Framtidige adkomstveger 
Det er på plankartet markert med linjesymbol (ikke juridisk linje) flere framtidige 
adkomstveger. Blant annet er det markert framtidig adkomstveg fra det eksisterende 
massetaket på Máskaviikknjárga og ned til området for spredt fritidsbebyggelse i Ytre 
Mannskarvika (f31), i området for fritidsbebyggelse i F1 Kåfjord og i F2 Porsangervika.  
Det bør fremgå av tegnforklaringen på plankartet at fremtidige adkomstveger ikke er juridisk 
bindende.  
 
Fylkesmannen er i utgangspunktet negativ til flere av adkomstvegene blant annet fordi de 
går gjennom viktige områder for rein Vi gjør oppmerksom på at etablering av en adkomstveg 
krever utarbeidelse av reguleringsplan.  
 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 

 Vannene i kommunen 
Alle vann i kommunen er angitt med arealformål bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone (SOSI-kode 6001). Det er imidlertid ikke gitt noen bestemmelser til 
disse områdene.  
 
Vi anbefaler at alle vann, såfremt det ikke er knyttet egne bestemmelser til områdene, angis 
som landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (SOSI-kode 5100). 
 

 Godkjente lokaliteter for akvakultur 
Kommunen har angitt godkjente lokaliteter på plankartet. Men etter det vi kan se så har 
kommunen ikke vært konsekvent.  
 
Fylkesmannen gav for noen år tilbake utslippstillatelse til to lokaliteter for torsk i Strandbukta 
(Indre Mannskardvik og Lomholet). Disse vises for eksempel ikke på plankartet. I 
Strandbukta er det imidlertid angitt en godkjent lokalitet for skjell. Etter det vi kjenner til er det 
i dag ingen skjellokaliteter i dette området. Dersom kommunen på plankartet ønsker å vise 
godkjente lokaliteter for akvakultur så anbefaler vi at alle lokalitetene vises, ikke bare et 
utvalg. Kommunen bør vurdere om informasjonen isteden kan vises på et temakart.  
 

 Farleder 
Vi anbefaler at de viktigste farledene vises på plankartet (SOSI-kode 6200). 
 
Informasjon om viktige gyte- og fiskeområder 
På plankartet er det tatt med informasjon om viktige gyte- og fiskeområder. Informasjonen er 
lagt over annen informasjon på plankartet. Kommunen bør vurdere om informasjonen 
isteden kan vises på et temakart, gjerne sammen med godkjente lokaliteter for akvakultur. 
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Hensynssoner 
På plankartet har vi funnet hensynssonen H110. Hensynssonen er avmerket blant annet i 
Gjesvær og i Skipsfjorden. Etter det vi kan se er henssynsonen verken nevnt i 
tegnforklaringen eller i bestemmelsene. 
 
Mange av hensynssonene er vanskelige å se på plankartet. Se også vår merknad til 
hensynssonene under merknadene til planbestemmelsene. 
 
Hensynssonene vises ikke i SOSI-fila. 
 
Merknader til planbeskrivelsen 
Det utarbeidet en kortfattet og oversiktlig planbeskrivelse. Planbeskrivelsen fokuserer på de 
samlede virkningene som forslagene til endret arealbruk vil kunne få for relevante miljø- og 
samfunnsforhold.  
 
Planbeskrivelsen beskriver tydelig det totale «fotavtrykket» som forslagene til endret 
arealbruk i planforslaget etterlater seg, og gjør planbeskrivelsen til et godt grunnlag for å 
vurdere forslagene til endret arealbruk. 
Vi savner imidlertid vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 til 12 i planbeskrivelsen. Det 
er gjort en enkel vurdering, som er tatt med bakerst i konsekvensutredningen av nye 
utbyggingsområder. Vurderingen er mangelfull og synliggjør ikke hvordan naturmangfoldet er 
vurdert og vektlagt i planforslaget. 
 
Vi anbefaler at vurderingene etter naturmangfoldloven innarbeides i kapittel 4 i 
planbeskrivelsen. Veileder T-1514, Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser 
om bærekraftig bruk – en praktisk innføring, gir en god veiledning på hvordan vurderingene 
kan gjøres. 
 
Merknader til konsekvensutredningen 
I konsekvensutredningen av nye utbyggingsområder er det under enkeltområdene delt opp i 
ulike tema som naturmangfold og landskap. Vi minner om at naturmangfold er definert som 
biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, jamfør 
naturmangfoldloven § 3 bokstav i. Det er derfor ikke nødvendig å ha landskap som eget 
tema i konsekvensutredningen. 
 
Nasjonal arealplan-ID og kvalitetssikring av plankartet 
Etter det vi kan se, er planforslaget ikke tildelt en nasjonal arealplan-ID i henhold til kravene i 
kapittel 1.1.4 i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Et 
planforslag skal tildeles nasjonal arealplan-ID så tidlig som mulig i prosessen og senest 
når den tas under behandling i kommunen, jamfør kart- og planforskriften § 9 annet ledd. 
Nasjonal arealplan-ID skal stå på plankartet. Vi anbefaler at nasjonal arealplan-ID også angis 
på de andre plandokumentene.  
 
Dersom kommunen ikke allerede har gjort det, anbefaler vi at plankartet sendes Kartverket til 
teknisk kvalitetskontroll. Plankart som skal kontrolleres sendes som SOSI-fil og pdf-fil til 
planVadso@kartverket.no. 
 
Oppsummering 
Gjennom arealdelen legger kommunen opp til at fremtidig utbygging i hovedsak knyttes til 
eksisterende bebygde områder, med unntak av et par større områder til næringsformål. 
Fylkesmannen er i utgangspunktet positiv til at kommunen satser på fortetting og utvidelse 
av allerede bebygde områder. 
 

mailto:planVadso@kartverket.no
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Foreslått utvidelse av de eksisterende hytteområdene Porsangervika (F2) og Stranddalen 
(F4) kommer alle etter vår vurdering likevel i konflikt med viktige reindriftsinteresser. På 
bakgrunn av det har vi derfor valgt å fremme innsigelse til disse områdene. 
 
 
Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Kjønnøy 
 

 
 
 
 
Bente Christiansen 
fylkesmiljøvernsjef  

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
 
 
Vedlegg: 
Kart og informasjon om sjødeponiet i Storbukt 
 
 
Kopi til: 
    
Fiskeridirektoratet, postmottak@fiskeridir.no 
Sametinget, samediggi@samediggi.no 
NVE, nve@nve.no 
Finnmark fylkeskommune, postmottak@ffk.no 
Kystverket, post@kystverket.no 
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