
OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANARBEIDET 2004-2016 
AREALDELEN 

Høringsperiode fra 15.11.04 – 15.01.05 
 

Nr Hvem Innspill 
Fordelt på formålsområde Kommentar – administrasjonens merknad 

  4.1 BYBEBYGGELSE   
61  Finnmark

Fylkeskommune 
Det bør settes i retningslinjene at kulturvernmyndighetene bør 
kontaktes ved tiltak som påvirker gjenreisningsbebygg. Detaljerte 
bestemmelser for utvikling av sentrumsbebyggelsen kan vanskelig 
utarbeides på kommuneplannivå, men bør fanges opp i en regplan. Det 
er vår holdning at vern av gjenreisningsbeb. må styrkes. 

Administrasjonen har lagt inn slik formulering i retningslinjene 
for gjenreisningsbebyggelse i området BB1. 

  
  4.2 TETTBEBYGGELSE  

35 Ken Albert Abrahamsen Forslag til nytt boligområde på Sankari haugen i Bugøynes, litt utenfor  Området legges ikke inn i denne omgang, dette vil kreve en ny 
utleggelse. Videre er det avsatt nye boligtomter i Bugøynes. 
Områdene bør vurderes på nytt ved rullering av planen. 

46 Statens Vegvesen Krav om reguleringsplan i TB1-4 kan virke mot sin hensikt, og vil 
hindre fortetting av tettstedene. 

23 Bugøynes Opplevelser as Ønsker område for hotell i Bugøynes. Behov for parkeringsarealer for 
campingvogner nært Bugøynes. Behov for vern av Bugøynes. 

Administrasjonen tar bort kravet om reguleringsplan for 
boligbebyggelse i alle tettstedene. I Bugøynes bør deler av 
boligområdene reguleres til spesialområde bevaring, dette tas 
med i retningslinjene. Bygging av et hotell i Bugøynes vi kreve 
reguleringsplan. 

  
  4.3 BOLIGOMRÅDER  

10/19/
53 

Statskog / Sam. Kirk. 
Barnehage  

Boligområdene ved Førestevann, vil berøre viktige friområder for 
byens befolkning og for barna.  

61 Finnmark fylkeskommune Friluftsliv er viktig for trivselen og folkehelsa. Området bør først 
utredes gjennom en stedsanalyse før man legger ut området B26-30 

37 S-V Naturvernforbundet Behold førstevannslia som friluftsområde 
32 S-V Høyre S-V Høyre vil prioritere utbygging av første-, andre- og Prestevannslia 

og Toppenfjellet i nært samarbeid med lag- og foreninger og planene 
må ivareta friluftsaktiviteter 

49/55 S-V Arbeiderp/ flere avs. Det er et ønske om å kutte Toppenfjellet 
53 Kirkenes Ve og Vel Fremtidig boligutbygging i prioritert rekkefølge 

Toppenfjellet/Langøra/Jakobsnes 
Folkemøte Kirkenes Man må ta vare på de sentrumsnære friluftsområder. Ikke bygg i 

Administrasjonen registrerer at det er kommet inn flere innspill 
mot utbygging av første-, andre- og prestevannslia. Også 
Toppenfjellet medfører protester. Adminiatrasjonen foreslår at 
Toppenfjellet IKKE reguleres som boligområde pga 
beliggenheten nært Sydvaranger og mulig ny drift, det er nok 
boligarealer med de andre områdene, området er dyrt å bygge 
ut og Toppenfjellet er minst attraktiv. Videre vil 
retningslinjene få tilføyelsen om at det skal utarbeides en 
landskapsanalyse for å se helheten i disse boligområdene.  
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Førstevannslia, Andrevannslia og Prestevannsliaområdet. Bedre 
å bygge ut Toppenfjellene eller på Jakobsnes (om det blir bro) 

58 Fylkesmannen i Finnmark Toppenfjellet B30 er utsatt for fare og bør ikke reguleres.De ber om at 
kommunen foretar en omprioritering av rekkefølge for området B26-30 

58 Fylkesmannen i Finnmark Det bør innarbeides bestemmelser til lekeareal 
39 Barlindhaug Eiendom AS De er positivt til utbygging rundt Kirkenes. Område ved 1.vann (B26) 

burde vært større, for å gi en større fleksibilitet og mulighet til skånsom 
utnyttelse av området . Videre mener de at retningslinje om at 
’bebyggelsen skal være terrasseboliger’ er for firkantet. 
De anbefaler kommune om at de legger til rette for privat utbygging. 

Typeutvelgelsen er en retningslinje som antyder at det er viktig 
med en stor tetthet på mindre områder, for å redusere kostnader 
og for å beholde mer av naturen. Ved utbygging av området 
med eneboliger vil man måtte bebygge hver krok for å kunne 
dekke kostnadene for utbygging. Type beskrivelsen beholdes. 

18 Sydvaranger AS Nord-øst del av Storhaugen som eies av Sydvaranger AS, på ca 
16dekar, ønskes avsatt som boligområde og ikke som grønt/friområde 

Adm. beholder dette område som fri/grøntområde iht 
Planutvalgets tidligere vedtak. 

10 Statskog I Ropelv bør det avsettes nye boligområder pga havn på Reinøya Adm. har i første omgang avsatt boligområder på Jakobsnes, 
jfr. Skole, barnehage og annen infrastruktur og Planutvalgets 
definisjon av distriktssentra. 

8 Beboere i Stonga Området ved husene i Stonga bør endres fra LNF til boligområde. 
Beboere mener at det er for mange restriksjoner som LNF. 

Administrasjonen opprettholder område som LNF der dette 
gjelder få hus og ikke ligger nært de distriktssentra. 

Folkemøte Sandnes Område B 20 Kristensedalen bør utgå. Det vil bli bråk, støy ved 
evt. ny drift i gruveområdet. Beboere i området vil ikke ha nye 
hus i området. Der er også et viktig friluftsområde 

Administrasjonen tar ut ubebygd området grunnet salg av 
Sydvaranger med sikte på ny drift. Eksiterende reguleringsplan 
oppheves. Det stilles krav om ny plan som legger opp til noe 
fortetting ved eksisterende vei. 

Folkemøte Sandnes Område B15 fra Sundquistjordet bør utvides mot Tunnelveien, 
Aborvannet og Sandnesvannet. Og på østsiden av Sandnesvann. 
Disse områdene er sørvendt, fjelltomter og nært til alle skolene. 

Adm. legger ikke inn et nytt boligområde fra Sundquistjordet 
mot Tunnelveien, dette vil kreve en ny utleggelse. Videre er 
det allerede ca 40 nye boligtomter i Bjørnevatn i planen. 
Områdene bør vurderes på nytt ved rullering av planen. 

46 Statens Vegvesen Området B2 i Svanvik langs sørsiden av Rv 885 bør utgå av planen, 
grunnet smal og langstrekt område med vanskeligheter for felles 
adkomstløsning og dette vil medføre ekstra trafikksikkerhetstiltak. 

Adm. følger argumentasjonen og tar området B2 ut av planen 

23 Bugøynes Opplevelser as Tyttebærsletta bør utvides med tomter sør for Fjellbakken 
Folkemøte Jarfjord Forslag til boligområde i Tårnhall lia 

Områdene legges ikke inn i denne omgang, dette vil kreve en 
ny utleggelse. Videre er det allerede avsatt områdere for 
regulerte boligtomter i Bugøynes og Jarfjord.  

    
  4.4 SENTRUMSOMRÅDE  

21 Storgata 5as/  Kirkenes må fortettes og det må legges ut nye tomter. De grøntarealene 
man ikke klarer å ta vare på bør omgjøres til byggeområder. 

32/52/
53 

Kirkenes arbeidersamfunn 
/ Kirkenes Ve og vel 

Eksisterende grøntarealer bør i størst mulig grad bevares og skal gjøres 
trivilgere. De vil motsette seg forringelse av byens grønne lunger 

I planen legges det opp til fortetting av sentrumsområdet. 
Admin. tar bort høydebegrensning.  
Grøntområdene bevares jfr. tidligere vedtak i Det faste utvalg 
for plansaker 
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32 S.V Høyre Ønske om fortetting av bygårder i Kirkenes sentrum. Videre bør 
grøntarealene bevares. 

 

11 Kimek Enhver ikke industrirelatert utbygging i nærheten av Kimek vil kunne 
medføre begrensninger i virksomheten 

Dette er allerede innarbeidet i reg.planen for Kirkenes sentrum. 

15 Kong. Norsk Båtforbund Avsett en gjestehavn i Kirkenes i forbindelse med fritidsbåtflåten Dette er ivaretatt i regplanen for Kirkenes Regionhavn. 
52 Kirkenes arbeidersamfunn Spesialbutikker og virksomheter som har hele kommunen som 

markedet, skal sentreres i Kirkenes. Det må legges til rette for områder 
der store kjeder kan etablere seg, for eksempel ved Prestøya  

Kirkenes er hovedsenter. jfr. tidligere vedtak i Det faste utvalg 
for plansaker 

67/68 Øst-invest /K. utleiebygg  Ønsker etablering av boliger i småbåthavna Hinkefjæra Området er regulert som småbåthavn i regplan for Kirkenes 
regionhavn, og opprettholdes som dette. 

  
  4.5 NÆRINGSOMRÅDE  

32 S.V Høyre Ønske om etablerersoner med langt lavere tomtepriser Dette hører hjem i handlingsplaner 
49 S-V Arbeiderparti Arealer som er tiltenkt industri må presiseres spesielt med tanke på 

områder for olje og gas anlegg 
Dette er presisert i planbeskrivelsen 

58 Fylkesmannen i Finnmark Området BN18, Gabba 2.vann anbefales tatt ut av planen grunnet 
beliggenheten i friluftsområde. 

Adm. beholder området. 

25 Neiden Fjellstua Ønsker avsatt Rorbu anlegg (næringsanlegg) i Kjøfjorden Administrasjonen legger ikke området inn i planen. Dette har 
tidligere vært fremmet til politisk behandling med avslag og 
området ligger ved trekkveien for rein. 

25 Neiden Fjellstua Ønsker mer næringsarealer i nærheten av Neiden Fjellstua til kjørerein. En søknad om dette er under behandling  
38 Felles Neiden Ønsker avsatt mer areal til næringsformål i Neiden Det var avsatt næringsareal i kommunedelplanen for Neiden-

Munkefjord, vedtatt 2001. Disse er enda ikke tatt i bruk og 
videreføres i den nye planen. 

  
  4.6 OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE  

10 Statskog Ønsker nye hytteområder mellom Angelfjellet og Munkneset pga flere 
henvendelser 

38 Felles Neiden Forslag til nye hytteområder i Neiden – Munkefjord: Braselv-Storbukt, 
ved Galsi og ved Steinholmvannet. 50% av disse bør forbeholdes for 
Neiden befolkninga 

44 Neiden Næringstjeneste  Nytt hytteområde ved Gjeddevann-Husvann og ved Langgalsi 

Også administrasjonen har fått henvendelser.  
Men admin ønsker ikke å legge ut nye hytteområder der 
områdene er veldig viktig for reindrifta. 

10 Statskog Rundt Ørnevann bør eks. hytter reguleres og fortettes Administrasjonen avventer salg av Sydvaranger før de evt. 
legger ut et område for fritidsbebyggelse her. 

46 Statens Vegvesen Omfang og lokalisering for området FB19 a bør vurderes 
(Vintervollv.) for å begrense ulempene for trafikksikkerheten 

Admin beholder området men det tas med i retningslinjene at 
det bør sikres en helhetlig løsning for adkomst og parkering.  

10/58 Fylkesmannen i Det vil være behov for større parkeringsområder ved Vintervollen og Admin. Legger inn i retningslinjene at vinterparkering ved 
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Finnmark/ Statskog vinterparkeringsplass ved Tårnet starten av scooterløypa må tas med i de nye regplanene  
58 Fylkesmannen i Finnmark Ber om at områdene FB22/23 og deler av FB 21 tas ut av planen.  FB 23 tas ut av planen, områdene er ikke av stor betydning der 

topografien ikke vil kunne gitt plass til mange hytter. FB 22 
reduseres betraktelig og FB21 fortettes. 

46 Statens Vegvesen Ber om at område FB3, tas ut av planen fordi den har en lang 
utstrekning langs riksvegen og vil skape trafikkulemper 

Adm tar ut området FB3 med samme begrunnelse 

46 Statens Vegvesen Vaggatemvannet hytteområde FBE1 bør endres for å løse 
parkeringsproblematikken 

Adm. krever bebyggelsesplan for området for å løse 
parkeringsproblematikken 

46 Statens Vegvesen For å minimalisere ulempene for Ev6 ber de om å ta ut området FB27. 
Omårde B26 kan beholdes dersom den får adkomst fra kommunal vei. 

74 Reinbeitedistrikt 6 FB 26/27 foreslås flyttet rundt fjorden nærmere FB25. Området FB28 
bør reduseres og flyttes nærmere sjøen 

10 Statskog FB 26 bør utvides mot sjøen, og fange opp eks. hytter 

Adminstrasjonen tar ut området FB27 /26. De flyttes ikke inn i 
denne omgang, dette vil nemlig kreve en ny utleggelse. 
Områdene bør vurderes på nytt ved rullering av planen. 

73 Reindriftsforv Øst- Finnm Har innsigelse på flere hyttefelt FB 3/5/6/20/22/23/24/25/26/27/28 og 
på utvidelse av eksisterende hytteområder FB2/4/7/13/19 

Innsigelsene tas over formell mekling, Områdene vi mener bør 
tas bort er fjernet, nemlig FB 3/23/26/27 

64 Høiberget Ønsker et nytt hytteområde ved Maribukt, Bugøynes, istedenfor 
massetak M15,pga allerede eksisterende hytter 

Adm. vil ikke legge inn området i denne omgang, dette vil 
nemlig kreve en ny utleggelse. Området bør vurderes på nytt 
ved rullering av planen. Men massetaket tas ut av planen. 

58 Fylkesmannen i Finnmark Det anbefales at FB6, Kobbfossnes tas ut av planen pga plantevern Adm. tar området ikke ut av planen, plantene kartlegges under 
reguleringsprosessen hvor områdene da vernes. 

46 Statens Vegvesen Fortetting i områdene FB2/4/9/13/21 bør begrenses for å minimalisere 
konsekvensene for trafikksikkerhet og bør ikke medføre behov for nye 
avkjørsler / parkeringsplasser. De akseptere ingen fortetting i FB 32. 

Adm. vil tilføye i retningslinjene om at fortetting ikke tillates i 
FB 32 og om at antall avkjørsler bør begrenses.  

10 Statskog Ber om at laksehyttene kommenteres nærmere.  Adm. vil tilføye at eldre næringshytter ikke tillates endret til 
fritidshytter. 

58 Fylkesmannen i Finnmark Også ny fritidsbebyggelse bør trekkes bort fra strandsonen Admin. Finner dette ikke nødvendig, der det ikke er mange 
slike hyttefelt i planen som berører strandsonen. 

    
  4.9 FRIOMRÅDE  

59 Sametinget Området IF6 Sandnes vil kunne komme i konflikt med automatisk 
fredede kulturminner 

Administrasjonen ber om en kartfesting av området 

29 Kirk. Ryttersportsklubb Ønske om markering av området for ridehall i Sandnesdalen Området er allerede lagt inn som IF7 
58 Fylkesmannen i Finnmark I området IF 2 bør en del planlagte boliger sløyfes jfr. Uttalelse i 

reguleringsplansak 
Reguleringsplanen ble vedtatt 23.06.05 

10/58/
25 

Statskog / Fylkesmannen i 
Finnmark Neiden 
Fjellstua 

Stormælen Folkestien i Neiden, Båtutsettingsplass ved Munkelva, 
Elvenes friluftspark, Badeplassen, Telt område ved Førstevannslia i 
Gallok. De vil at det legges til rette for vandreløyper. 

Administrasjonen mener at vi ikke kan avsette hver eneste sti, 
badestrand og friområde og velger derfor å beholde områdene 
som LNF 
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  4.10 ANNET BYGGEOMRÅDE  

10 Statskog Kommunen bør videre vurdere om det bør innføres vedtekter i dette 
området iht. pbl om forbud mot hensetting av campingvogner 

58 Fylkesmannen i Finnmark Ønsker at det stilles krav til reguleringsplan eller adferdsregler for 
oppstillingsplasser for campingvogner 

Administrasjonen skal lage en egen sak om vedtekter for 
hensetting av campingvogner i disse områder.  
 

58 Fylkesmannen i Finnmark Ber om at kommunen vurderer å ta ut C2 pga viktig naturområde og at 
C6 begrenses til øvre siden av veien 

Adm. ønsker ikke å ta ut områdene men vil lage forskrifter for 
bruk av områden 

43 Norheim samdrift DA Ønsker et regulert hytteområde for 6 hytter og 1 bolig og masseuttak 
på Kobbfossmyra. 

Adm. vil ikke legge inn området i denne omgang, dette vil 
nemlig kreve en ny utleggelse. Området bør vurderes på nytt 
ved rullering av planen.  

59 Sametinget / Folkemøte 
Jarfjord 

Området AB 2 Jarfjord vil kunne komme i konflikt med automatisk 
fredede kulturminner. Det opplyses om skoltesamiske graver 

Adm. tar ut området iht begrunnelsen 

58 Fylkesmannen i Finnmark C1 ligger innenfor Øvre Pasvik landskapsvernområde, hvor det er 
forbudt mot hensetting av campingvogner, uansett hva arealplanen sier. 

Fylkesmannen må håndheve dette. Adm. vil sende et svarbrev 

    
  5 LNF OMRÅDENE  

10/16 Statskog / S-V bonde og 
småbrukerlag 

Ønsker om å markere særskilte landbruksområder 

38 Felles Neiden Håper at tidligere LNF soner for sauebeite opprettholdes 

Innspillene blir tatt med i landbruksplanen 
 

10 Statskog Markering av reindriftsområder med slakte- og samlegjerder bør vises i 
kartet. 

Administrasjonen viser til at det finnes egne temakart for 
reindrifta. Adm. vil lage en oversikt over alle temakartene. 

12 Pasvik næringsråd Det er nødvendig å få et mer funksjonelt løypenett med 
sammenknyttinger med Finland og Øst-Finnmark.  

Scooterløypenett ble vedtatt i forkant av kommuneplanen.  
Innspillet bør vurderes på nytt ved rullering av planen 

59 Sametinget De mener at planen må inneholde konkrete begrensninger av 
utbyggingen i LNF områder hvor spredt bebyggelse tillates 

58 Fylkesmannen i Finnmark Det må angis omfang av den spredte utbyggingen og lokalisering av 
bebyggelsen 

Adm. mener at de allerede har lagt inn begrensinger 

    
  5.4 SPREDT BOLIGBEBYGGELSE  

10 Statskog LNF spredt bebyggelse på statsgrunn ønskes avsatt som vanlig 
byggeområde. 

Admin. beholder spredt boligebebyggelse iht Planutvalgets 
tidligere vedtak om utlegging til off ettersyn. 

46 Statens Vegvesen Betydelig utbygging utenfor de mest sentrale delene av kommunen 
som ikke er helt realistisk. De ber om en revurdering av omfanget. 
Omfanget av spredte boligområder fra Sametielva til Kobbfossnes 
inneholder 47 nye boliger, dette er i største laget, og videre må 
områdene SB 26/24/13/40. reduseres. 

I planen er det avsatt områder for hele 200 nye boliger 
gjennom spredt boligbebyggelse og dette er i største laget. 
Administrasjonen foreslår derfor å redusere / ta ut følgende 
områder; SB5/6/7/8/9/10/13/14/16/19/30/34/59/60/64. Dette 
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58 Fylkesmannen i Finnmark Planen legger opp til betydelig utbygging utenfor de mest sentrale 
delene, de vil påpeke at spredt boligbygging er en kostbar løsning 

58 Fylkesmannen i Finnmark Det bør stilles krav om reguleringsplan i områdene hvor det tillates mer 
en 5 nye boliger (gjelder 9 områder) 

vil fortsatt gi mulighet til å bygge 136 boliger rundt i 
kommunen utenfor regulerte områder, men mer konsentrert 
rundt de sentrale delene av lokalsentra i kommunen. 
 

58 Fylkesmannen i Finnmark Innsigelse mot deler av SB 24/40/60 der de ligger innenfor støysonen 
til skytebanen. Innsigelse mot deler av SB3 Krokvika / SB31 
Jarfjordbotn og SB32 Fredheim, der disse er voksesteder for arter 
oppført i nasjonal rødliste 

  Folkemøte Kirkenes støy fra skytebanene i Vinterveiskaret er plagsom, særlig fra 
leirduebanen 

Admin. tar områdene SB 3/31/32/24/40/60 helt eller delvis ut, 
dette vil oppheve innsigelsen. 

46 Statens Vegvesen Området SB 14 bør sløyfes Admin beholder området på Svanvik da den inneholder en 
eksisterende bolig. 

38 Felles Neiden Tomtestørrelse på boligtomter må utvides til 5 mål, dette vil gjøre 
Neiden mer attraktiv 

Admin. beholder tomte størrelses begrensningen  til 1,5/2 mål. 
Dette ønske kommer pga reglene i Neiden Fiskefellesskapet. 
Størrelsen er i strid med nasjonale retningslinjer om 
arealpolitikk og er en arealsløsing. 

    
  5.5 SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE  

73 Reindriftsforv. Øst-Finnm Innsigelse for området SFB 4/7/10/11/13/14/15/16/17 
58 Fylkesmannen i Finnmark For SFB 7 bør det stilles krav om bebyggelsesplan 
10 Statskog SFB 7 bør utvides sørover med 2 eksist. hytter 

Innsigelsene skal tas over formell mekling.  
Området SFB 7 er også en del av innsigelsen. Områdene SFB 
14/15/16/17 har vært vedtatt i kommuneplan for Neiden-
Munkefjord og det kan ikke fremmes innsigelse på disse.  

    
  5.6 SPREDT ERVERVSBEBYGGELSE  

10 Statskog Hyttene til Nord-finske grensegjerdekommisjonen bør defineres som 
områder for spredt erverv 

Administrasjonen tar ikke disse inn i planen. Dette vil kreve en 
ny utleggelse. Det bør vurderes på nytt ved rullering av planen 

    
  6 RÅSTOFFOMRÅDER  

58 Fylkesmannen i Finnmark Ønsker en gjennomgang av råstoffområdene hvor det vurderes hvilke 
som bør opprettholdes og hvilke som kan nedlegges. Det bør videre gis 
bestemmelser for utbyggingsrekkefølge 

Administrasjonen har laget en oversikt som retningslinje for 
uttak, med utbyggingsrekkefølge for de tettstedene som har 
flere uttak. Se vedlegg 

58 Fylkesmannen i Finnmark Innsigelse til massetak i M 1 i Pasvik landskapsvernområde Adm. tar ut området M1 grunnet innsigelsen 
10 Statskog M17 ved Finlandsveien bør vurderes nedlagt der det ikke lenger er 

masser å ta ut 
Området må ryddes og avsluttes og beholdes derfor på lista. 

10 Statskog Massetak ved E6 ved skytebanen Neiden bør åpnes og markeres i 
kartet for uttak til behov for befolkningen i Neiden. 

Krokfossen i Neiden er fortsatt i drift. Område bør vurderes på 
nytt ved rullering av kommuneplanen. 

10 Statskog Hva med Klebersteinuttaket ved Langfjorden, kan kommunen vurdere Det har ikke vært meldt behov om et sånt uttak før. Adm 
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om dette kan åpnes mener at område bør vurderes på nytt ved rullering av 
kommuneplanen. 

16 S-V bonde & småbrukerlg Ønske om et masseuttak langs skogsbilveien inn til Sameti Det finnes ikke masseuttak langs denne skogsbilveien 
22 Haldorsen maskinstasjon Område for berguttak (Artic Blue) og utskiping bør avsettes v/ 

Bugøynes  
Administrasjonen viser til varslet oppstart av reguleringsplan 
for området. 

26 J. Paulsen Bugøyfjord Ønsker registrering av grustak på eiendom Gnr 5 Bnr 6 Administrasjonen legger ikke inn grustaket, dette ville kreve en 
ny utleggelse til offentlig ettersyn. Området bør vurderes på 
nytt ved rullering av planen.  

12 Pasvik. næringsråd Det må tilrettelegges for benyttelsen av grusforekomsten også i 
Pasvikdalen  

Statskog tildeler grustakene til driver. Den som driver kan ta 
betalt for uttak.  Dette hører ikke hjem i kommuneplanen. 

73 ReindriftsforvØst-Finnm Innsigelse til massetak M6  
58 Fylkesmannen i Finnmark De er sterkt imot etablering av M6 

M6 åpnes først når M5 er tomt og avsluttet. Området er 
nødvendig pga behov for massetak i umiddelbar nærhet til 
skogsbilveien/hyttefeltet på Spurven, samt slakteanlegg til 
reindrifta. 

64 Høiberget Ønsker ikke massetak M 15 der det er flere hytter i området, ønsker et 
hytteområde isteden 

Admin. tar området ut av planen pga hyttebebyggelse. 

    
  7 BÅNDLAGTE OMRÅDER  

61  Finnmark
Fylkeskommune 

Istedenfor Båndleggingsområder bør R brukes for å markere 
kulturminneområder fordi båndlegging gjelder bare i 4 år hvis ikke 
reguleringsplan er laget. 

10 Statskog Område rundt kulturminnet ved Holmengrå må markeres som båndlagt 

Områdene vil bli markert med FKm (fredet kulturminne) eller 
med en Rune R som informasjon. 

58 Fylkesmannen i Finnmark Flere områder kan med fordel legges ut som byggeområde med krav 
om reguleringsplan.  

De fleste områdene er allerede regulert. Admin legge disse nå 
ut som byggeområde kombinert bebyggelse. 

24 Ropelv Bygdelag Nedslagsfelt til drikkevannskildene bør avmerkes Ingen nedslagsfelt er avmerket. De er på egne temakart 
23 Bugøynes opplevelser as Ønsker fredning av dalen ned til Ranvika i Bugøynes pga unik 

forekomster av dyr. 
Fylkesmannen behandler sånne vernesaker, viser til 
verneforslag ute på høring per dags dato 

    
  8 OMRÅDER FOR SÆRSKILT BRUK / VERN AV SJØ OG 

VASSDRAG 
 

45 Kytsverket Kystverket fremmer innsigelse mot områdene A4/5 
28 Avinor Områdene A4og5 bør ikke etableres før det er gjennomført en 

risikoanalyse av konflikt fly/fugl 
40  Barlindhaug consult AS Områdene A4 / A5 / NFFFA5 i ytre deler av Sølferbukt mot 

Kjelmøysundet bør sløyfes pga mulig lokalitet av prosessanlegg for 
olje og gass. 

For A4 vil administrasjonen lage tilføyelser i retningslinjen og 
redusere området litt. Kystverket har videre trukket 
innsigelsene iht endringen foreslått av administrasjonen. 

45 Kytsverket Kystverket fremmer innsigelse mot områdene NFFFA2  Området NFFFA2 på østsiden vil bli redusert iht. endringene 
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20 S-V sjølaksefiskarlag  Reduser område NFFFA-2 til Horsvåg  forslått av administrasjonen. Innsigelsene er trukket  
20 S-V sjølaksefiskarlag De ønsker at område NFFFA-5 sløyfes pga stor båttrafikk. Adm. tar ikke ut området 
20 S-V sjølaksefiskarlag  Legg et friluftsområde ved Spurvfjorden. Krokfjorden og Sølvfarbukta 

avsettes som båthavn 
Adm. mener at vi ikke kan avsette hver eneste badestrand og 
friområde og velger derfor å beholde områdene som blandet. 

    
  9 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET  

32 S-V Høyre Ønsker en annen trase for ny innfartsåre  
33/55 Varanger Kraft/NVE Ønsker markering av eks og planlagte nettlinjer 22kV Adm. tar ikke dette med i planen. Det vil overdøse planen med 

inforamasjon 
24 Ropelv bygdelag Ser ikke hensikten med vei til Reinøya der veien fra Jakobsnes til 

Ropelv ikke er tatt med 
Traseen er viktig, vei standard kan ikke fastsettes i 
kommuneplan 

46 Statens Vegvesen Det må vurderes flere alternativer for lokalvei til HF1/2 
Mellomriksvegen bør ikke legges inn som viktig ledd i 
kommunikasjonsystemet men markeres som aktuell trase for ny 
hovedvei ( kun som informasjon på kartet) 

Admin mener at dette allerede var tatt med i retningslinjene. 
Videre vises det til vedtak i Det faste utvalg for plansaker om 
Mellomriksvegen. 

62 Havnestyret Det må legges til rette for gode transportløsninger til og fra havna slik 
at tungtrafikken styres unna sentrum, den må prioriteres utenom eks og 
nye boligområder. Jernbanetraseen Kirkenes-Russland bør innarbeides. 

Admin mener at jernbanelinje ennå ikke kan kartfestes. 

58 Fylkesmannen i Finnmark Forbeholder seg innsigelsesrett for Mellomriksveien / veien fra 
Strømmen Bru til Slambanken og videre til Leirpollen / veien fra 
Ropelvveien til havneområde FH 4 på Reinøya og veien til Kirkenes 
fra Elvenes Bru ved en senere reguleringsplanlegging.  

Admin. registrerer dette 

    
  9.2 NYE HAVNEOMRÅDER  

20 S-V sjølaksefiskarlag Slamfyllingene vil berøre et rekreasjonsområde. Langfjorden er for 
trangt og inngrepet vil fortette innløpet til Langfjorden. Et alternativ vil 
være fra Svenskesteinene til Gamnesbukt i Korsfjorden. Eller på 
sørsiden av Korsfjorden fra Klubben til Gamneset 

45 Kystverket Kystverket ber om at kommunen vurderer konsekvensene ved å stenge 
Langfjorden for småbåttrafikk. 

Administrasjonen er klar over eksistens av disse hyttene, og 
trangheten av fjorden, men beholder Slambanken iht vedtak i 
Det faste utvalg for plansaker. Langfjorden blir ikke stengt. 

45 Kystverket Veiforbindelsen til Reinøya må konstrueres som bro, for ikke å hindre 
småbåttrafikken 

Det er ikke godt synlig på plankartet men veien er tegnet som 
bro, dette vil bli detaljert i reguleringsplanen 

45 Kystverket Utbygging av Reinøya vil komme i konflikt med fyrlykta Dette vil admin. se nærmere på under reguleringsplanprosessen 
58 Fylkesmannen i Finnmark Forbeholder seg innsigelsesrett i områdene HF ved en senere anledning  Admin. registrerer dette 

    
  10.1 NF SONEN  

54 Det Faste utvalg for Det må settes opp rammer for omfanget av turistrelaterte aktiviteter i Administrasjonen vil lage et forslag om retningslinjer/rammer 
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plansaker Gallokområdet og evt. andre ødemarksområder 
25 Neiden Fjellstua Regler for ødemarksområder må åpne mer opp for næring 
38 Felles Neiden Ødemarksområdene må ikke hindre uttak av fornybare ressurser og 

annen bruk av naturen, også næringslivet må få kunne gjøre dette 
44 Neiden Næringstjeneste Landing med fly/helikopter i Gallok må tillates flere steder 

for omfanget av aktiviteter i Gallokområdet og evt. andre 
ødemarksområder, dette vil bli framlagt som en egen sak.  
 

74 Reinbeitedistrikt 6 NF området flyttes helt ned til område FBE 15 og Brannsletta 
landskapsvernområde, til Ferdesmyranaturreservat og nærmere veien 
mot Finland. Området må vernes. 

Admin. legger ikke opp til en utvidelse av NF områdene, iht 
vedtak i Det faste utvalg for plansaker. Dette må vurderes på 
nytt ved rullering av planen. 

    
  ANDRE GENERELLE INNSPILL  

12 Pasvik næringsråd Fisking i Pasvikelva, Lokal forvaltning av rovdyr, Kompensasjonstiltak 
for verneområder. Ved scooterløyper ønsker de at man tar i bruk 
slådder og tar i bruk søppeldunker og rasteplasser 

Disse innspill hører ikke hjem i planen. Men vil bli videresendt 
til resp. etat. 

24 Ropelv bygdelag Bygdelaget forstår det slik at oljeomlastingen blir på Reinøya Dette avkreftes. Avsatt område på Reinøya er ment som et 
havneindustriområde og ikke relatert til oljeomlasting. 

47  Kirkenes
Arbeidersamfunn 

Ønske om at det lages modell av 1.vannslia Dette hører hjem i reguleringsplanfasen 

51 Pasvikdalens
Arbeiderparti 

 Arbeidet med nødvendige reguleringsplaner må settes i gang. Ønske 
om utbygging av bredbånd. De ønsker mer åpenhet om evt. gruvedrift i 
Pasvik. Ønske om vei utbedring fra Håbet til Nyrud 

Disse innspill hører ikke hjem i planen. Men vil bli videresendt 
til resp. etat. 

55 NVE 100m belte bør også innføres langs skogsbilveien og langs sideelver, 
bekker og vatn. 

Admin. legger ikke opp til en slik endring. Dette må vurders på 
nytt ved rullering av planen. 

74 Reinbeitedistrikt 6 Reindriftsloven og distriktsplaner må også meldes som gjeldene lover. 
Videre ønsker de avmerking gjerde og anlegg på plankartet 

For gjerde- og anleggplassering henvises det til distriktsplanen 
som egne temakart. 

71 Reinbeitedistrikt 4 og 5b Under Kap 11 er ikke reindriftas organer nevnt som høringsinnstans Dette vil bli rettet opp 
60 Forsvaret Plankrav i 100m belt vil også generere plankrav for Forsvaret sin 

installasjoner, og ønsker at kommunen vurderer dette moment 
Admin. mener at dette kan behandles gjennom enkelt saker 

61  Finnmark
Fylkeskommune 

Ber om at behandlingsprosedyre for dispensasjoner beskrives i 
kommuneplanen 

Dette hører ikke hjem i kommuneplanen 

58 Fylkesmannen i Finnmark Plankartet har dårlig lesbarhet Samme kommentar fra andre. Dette vil det bli gjort noe med. 
    
  TEKNISKE INNSPILL  

46 Statens Vegvesen Rekkefølge bestemmelser ifm utbygging av området B5  Disse innarbeides i planen 
46 Statens Vegvesen Område B8 har ikke riktig farge og feilnummerering på Bugøynes. Det 

mangler bestemmelser for området BN 8,FB28/18/19/AB10 
B8 har riktig farge, skal nemlig være området for fritidsb. for 4 
enheter (FB30). De andre ting blir rettet opp. 

41 Barlindhaug Consult AS BN 16/17, det stilles krav om bebyggelsesplan, utbyggere ønsker krav 
om situasjonsplan 

For området er det en reguleringsprosess på gang, dette dekker 
krav om bebyggelsesplan 
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46 Statens Vegvesen Det bør være en felles adkomst til BN4 og IF8 i Neiden Dette er ikke gjennomførbart der hovedavkjørselen til 
idrettsområde ligger langt bort fra område BN4 

58 Fylkesmannen i Finnmark Området B12 / BN8 er uteglemt i bestemmelser Område B12 er allerede regulert 
28 Avinor Kirkenes lufthavn bør vises som viktig ledd i kommunikasjons 

systemet, se festeareal for Avinor. Utbygging av Ytre Lid til 
boligformål vil medføre at det må utredes flystøybegrensninger. (også 
havneområdene Leirpollen og Jakobsnes) 

Administrasjonen vil ta dette med i planen 

10  Statskog Forsvarets øvingsområde er større en festeavtalen viser 
60 Forsvaret Øvingsområdet er ikke nevnt i planbeskrivelsen. Avgrensningen må 

justeres i henhold til ny avtale med Statskog 

Det rettes opp etter avtale med forsvaret 

58 Fylkesmannen i Finnmark Flyplassområdet Høybuktmoen og GSV må legges inn som offentlig 
byggeområde 

Admin. legger inn området som offentlig byggeområde i trå 
med bruken av området. 

58 Fylkesmannen i Finnmark I listen over vedtatte planer bør også feltnavn i kommuneplanen 
nevnes. Hytteområdene Valen og Oksebåsen er ikke tegnet inn. 

Admin. tilføyer dette. Reguleringsplanen for Oksebåsen vil 
ikke gjelde lenger.  

46/58  Statens
Vegvesen/Fylkesmannen i 
Finnmark 

Områdene FB19/27 og SFB11 forekommer to ganger. Finner ikke 
områdene FB 8/11/29-31. Mangler plankrav på FB 17-
19/28/32/8/11/29-31. Mangler bestemmelser for SFB 5/12 

Feilene blir rettet opp. 

58 Fylkesmannen i Finnmark I FB12 Koppervika ønsker de å komme med i planleggingen så tidlig 
som mulig,  

Admin. tar dette med i retningslinjene 

58 Fylkesmannen i Finnmark De gjør oppmerksom på at AB 5 vil kreve tillatelse fra 
vernemyndighetene  

Admin. tar dette med i retningslinjene 

10  Statskog Caravanoppstillingsplass på Jarfjorfjellet/Holmvannet er plassert feil Admin. retter opp feilen 
46  Statens Vegvesen Bestemmelser for spredt fritidsbebyggelse er noe uklar Admin. retter opp feilen 

46/58  Statens Vegvesen
Fylkesmannen i Finnmark 

Mangler best om omfang på områdene SB 14 /53 /41 /45 /46 /47 /63 
/64/65 dobbelt på område SB 59. Hva med området B39 

Detter er rene forglemmelser 

13/16 Bergvesenet / S-V bonde 
og småbrukerlag   

Ønsker en liten omtale for å lette lokalisering og å gi informasjon. 
Hvor er M5 og M7. Videre ønskes det en presisjon i bestemmelsene 
hvor kravet om reguleringsplan gjelder. 

Adminstrasjonen har laget en oversikt  

61  Finnmark
Fylkeskommune 

Områdene Strandinternat, Noatun, Skoltebyen bør markeres med FKm, 
også Neiden kapell, Holmengrå, Bøkfjord fyrstasjon og 
grensevaktstasjonen og observasjonstårn på Svanvik. Alle anleggene 
bør merkes på kartet 

Admin. tilføyer de FKm områdene 

58 Fylkesmannen i Finnmark Pasvik naturreservat er ikke korrekt inntegnet Admin har rettet opp feilen 
59 Sametinget Punkt om automatisk fredede kulturminner bør stå under bestemmelser Admin beholder punktet under retningslinjer 
58 Fylkesmannen i Finnmark Noatun bør legges inn som båndlagt etter naturvern og kulturvern. 

Båndleggingsområder skal ikke kombineres med andre formål. 
Dette var sånn i kartet 

55 NVE Det må henvises til flomsonekart Dette blir en del av opplisting av temakartene 
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36 Skogsbruksjefen Innspill angående retningslinjer for hogst  Admin tar disse ikke med 
58 Fylkesmannen i Finnmark Det er et generelt forbud mot dumping av skip/fartøy iht forskift 

1.06.04. Neiden/Bøkfjorden har status som nasjonal laksefjord 
I kartet er område markert uten videre bestemmleser. 

20 S-V sjølaksefiskarlag Båthavn innenfor Revøysundet, Manglende avmerking av lakseplasser, 
Rettelser på navn 

Admin. har foretatt rettelser 

45 Kystveket De viser til at det er registrert 51 ankerplasser og ingen av dem er 
avmerket. Ingen farleder er avmerket. Dumpingsplassen er markert feil 
på kartet. Det er ikke avsatt områder for oljeomlasting. 

Ytterlige farleier vil bli tegnet, noe av de viktigste ankerplasser 
vil bli tegnet inn. Oljeomlastingsområde er ikke tatt med i 
plankartet fordi det skal utredes først 

58 Fylkesmannen i Finnmark Det bør kreves reguleringsplan i områdene SH før nye tiltak kan settes 
i verk, som skal forelegges NVE og Fylkesmannen 

Admin tilføyer i retningslinjene at nye tiltak i områdene skal 
forelegges NVE og Fylkesmannen 

46 Statens Vegvesen Best. til dispensasjon bør også innholde krav om at det skal tilstrebes 
bruk av eksisterende avkjørsler 

Admin tilføyer i retningslinjene at det skal tilstrebes bruk av 
eksisterende avkjørsler 

58 Fylkesmannen i Finnmark Også flystøysonen må legges inn på kartet Lagt inn på kartet 
    
    

 


