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1. INNLEDNING/OM PLANPROSESSEN  

Gjennom ny plan- og bygningslov (heretter forkortet til pbl) § 10-1 er kommunene pålagt 

følgende: 

§ 10-1. Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør 

omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, 

herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 

vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra 

statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til 

bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak 

i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 

deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 

Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid 

med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller 

oppheves. 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være 

del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  

 

Vedlagt følger Båtsfjord kommunestyres vedtak 26.01.2012 om oppstart av arbeidet med 

kommunal planstrategi (vedlegg 1). Det framgår av vedtaket at utarbeiding og behandling av 

kommunal planstrategi skal foregå for seg selv. Det skal ikke slås sammen med og skal ikke 

være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. Prioriteringer innenfor det videre 

arbeidet med kommuneplanen skal det tas stilling til i selve planstrategien. 

Utarbeidelsen av kommunal planstrategi for Båtsfjord er varslet i brev (vedlegg 2) til 

nabokommuner (alle kommunene i Øst-Finnmark regionråd), Finnmark Fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Finnmark og følgende statlige og regionale organer: 

- Sametinget 

- NVE 

- Mattilsynet 

- Kystverket 

- Statens vegvesen 

- FeFo 

- Fiskeridirektoratet 

- Reindriftsforvaltningen 

 

I tillegg er det lagt ut informasjon på Båtsfjord kommunes hjemmeside med oppfordring om å 

komme med innspill. 

Vi vil kommentere innkomne innspill nedenfor i eget kapittel. 
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Tidsplanen vedtatt av kommunestyret er senere blitt justert i følge brev fra rådmannen til 

kommunestyret (vedlegg 3), referert i deres møte 22.03.2012 hvor det ble tatt til orientering. 

Justert tidsplan er som følger: 

Innen  Tiltak  Ansvarlig  

 

01.02.2012  Planarbeidet varsles i 

samsvar med lovens 

krav  

Rådmannen  

15.02.2012  Eksisterende planer er 

kartlagt  

Ledergruppen  

22.03.2012  Administrasjonens 

forslag til prioritering av 

planer er ferdig  

Ledergruppen  

16.04.2012  Forslag til kommunal 

planstrategi er ferdig  

Rådmannen  

26.04.2012  Forslaget til kommunal 

planstrategi er behandlet 

i kommunestyret  

Kommunestyret  

27.04.2012  Forslaget til kommunal 

planstrategi er kunngjort 

og sendt ut  

Rådmannen  

01.06.2012  Forslaget til kommunal 

planstrategi er behandlet 

i eldreråd, råd for 

funksjonshemmede, 

formannskapet og 

hovedutvalgene  

FSK og hovedutvalg  

05.06.2012  Rådmannens reviderte 

forslag til kommunal 

planstrategi er ferdig  

Rådmannen  

13.06.2012  Kommunestyret vedtar 

planstrategien  

Kommunestyret  

 

Dette er første gangen vi utarbeider en kommunal planstrategi for Båtsfjord. Vi har lagt vekt 

på at dette dokumentet ikke skal bli for omfattende. Den kommunale planstrategiens 

hovedanliggende er å vurdere og å konkludere når det gjelder kommunens planbehov de 

kommende 4 årene. Vi mener at mer inngående analyser av Båtsfjord kommune sin status og 

mulige utvikling framover hører hjemme i kommuneplanens samfunnsdel. Vi har derfor ikke i 

noen særlig omfattende grad brukt analyser av statistikk i dette planstrategidokumentet. 

Erfaringen denne første gangen viste også at med kun en drøy måned mellom kunngjøring av 

kommunens kunngjorte forslag og allmennhetens frist på en måned med å komme med 

uttalelser, så risikerer vi at det kommer nye innspill tett oppunder Kommunestyrets 

sluttbehandling. Dette skjedde denne gangen når det gjaldt uttalelse fra Mattilsynet. Denne 

kom inn dagen før Kommunestyrets behandling. Likevel hadde den et innhold som gjorde at 
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det ble tatt hensyn til uttalelsen i Kommunestyrets endelige vedtak. Dette gjaldt å rullere/ 

revidere hovedplan for vann. 

Brev med Kommunestyrets forslag til kommunal planstrategi (vedlegg 9) ble 02.05.2012 

sendt til følgende (total oversikt framkommer i vedlegg 12): 

- Nabokommuner (alle kommunene i Øst-Finnmark regionråd) 

- Finnmark Fylkeskommune  

- Fylkesmannen i Finnmark 

- Diverse statlige etater 

 

Samtidig ble Kommunestyrets forslag til planstrategi, med alle vedlegg, lagt ut på 

kommunens hjemmeside. Vedlagt følger de samlede innkomne uttalelsene (vedlegg 10). 

Båtsfjord kommunes planstrategi for 2012 – 2015 ble vedtatt av Kommunestyret i møte 13. 

juni 2012. Saksframlegg til sluttbehandlingen følger som vedlegg 11. 
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2. PLANSTATUS OG PLANEVALUERING 

Vedlagt følger en oversikt over eksisterende planer i Båtsfjord kommune (vedlegg 4). 

Oversikten er delt inn i planer med kart (arealplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner) og 

rene temaplaner.  

I henhold til pbl § 2-2 skal kommunen ha et planregister hvor alt av planer er samlet: 

§ 2-2. Kommunalt planregister 

Kommunene skal ha et planregister som gir opplysninger om gjeldende arealplaner og 

andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes. 

Departementet kan gi forskrift om kommunalt planregister, herunder bruk av 

elektronisk planregister. 

 

Planregisteret skal være digitalt. Båtsfjord kommune har i dag ikke et slikt digitalt 

planregister. Det er meget påkrevd at dette etableres snarest. I henhold til pbl § 2-2, 1. ledd 

har også kommunen et ansvar for et offentlig oppdatert kartgrunnlag: 

§ 2-1. Kart og stedfestet informasjon 

Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de 

formål som omhandles i loven. Staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata for alle 

kommuner. Statlige, regionale og kommunale organer skal legge stedfestet 

informasjon til rette slik at informasjonen er lett tilgjengelig for bruk i plan- og 

byggesaksbehandlingen. Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes til andre offentlige og 

private formål. 

 

I den forbindelse er det meget påkrevd å anskaffe oppdaterte kartverktøy og gi egne ansatte en 

tilstrekkelig opplæring i bruk av dette verktøyet. 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Oversikten viser at den overordnede kommuneplanens samfunnsdel er så gammel at vi 

realiteten må si at den mangler. Dette er en overordnet plan som skal vise retning for alle 

andre planer. Det er derfor uten tvil første prioritet å få utarbeidet og vedtatt ny samfunnsdel i 

løpet av inneværende planperiode. Arbeidet bør starte opp tidlig høst 2012. 

Kommuneplanens arealdel 

Når det gjelder kommuneplanens arealdel så er den sist vedtatt i 2003. I forhold til dagens 

situasjon vurderer vi det slik at den pga. sin alder har tre svakheter/ mangler: 

 Varangerhalvøya nasjonalpark, med tilhørende landskapsvernområder, er ikke tegnet 

inn på arealplanen 

 Nye klausuleringsbestemmelser i Båtsfjorddalen, vedtatt av kommunestyret i 2011, er 

ikke tegnet inn på arealplanen 
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 Nordfjord i Syltefjord er i arealdelen regulert som boligområde. Dette stemmer ikke 

lengre da det ikke er noen fastboende der. Boligene er i realiteten fritidsboliger. 

 

Vi vurderer det slik at ingen av disse svakhetene/ manglene er så prekære å rette opp i en ny 

arealplan at dette arbeidet bør prioriteres i denne planperioden. Nasjonalpark og 

langskapsvernområdene har vi god oversikt over selv om de ikke er tegnet inn i gjeldende 

arealplan. Klausuleringsbestemmelsene i Båtsfjorddalen kan innarbeides i revidert 

kommunedelplan for Båtsfjord tettsted (se nedenfor). For Nordfjord er det et behov for å lage 

bebyggelssplan for området, og dette bør nok prioriteres i neste planperiode etter valgte i 

2015. 

Selv om det kun skal gjøres mindre endringer i arealplanen vil det være en omfattende prosess 

å revidere denne. Konklusjonen blir derfor at nåværende arealplan fra 2003 også gjøres 

gjeldende for planperioden 2012 – 2016. 

Kommunedelplaner 

Det er i dag to kommunedelplaner for tettstedet Båtsfjord; en for Båtsfjord sentrum og en for 

Båtsfjorddalen. I tillegg viser oversikten i vedlegg 4 at det finns en mengde reguleringsplaner 

i Båtsfjord tettsted. Noen av disse er gamle og gjelder for svært avgrensede områder. Noen av 

disse skaper praktiske problemer i en hensiktsmessig forvaltning og bruk av arealer i 

Båtsfjord tettsted. Det vil derfor være hensiktsmessig å lage en ny kommunedelplan for 

Båtsfjord tettsted som erstatter både gjeldende kommunedelplan for Båtsfjord sentrum og 

Båtsfjorddalen. I en slik ny kommunedelplan kan det klargjøres hvilke reguleringsplaner som 

ikke lengre er gjeldende og hvilke som er det, slik at de uhensiktsmessige kan ”nulles ut”. 

I dag er det slik at alle innbyggerne i Båtsfjord kommune bor i Båtsfjord tettsted. Det er for 

tiden en omfattende aktivitet i og rundt Båtsfjord havn med store nye industriarealer på 

Storholmen Nord, ny molo, planer om omfattende mudring i Båtsfjord havn, nytt 

sentralfryselager, nært forestående etablering av torskehodefabrikk og interessenter når det 

gjelder bygging av ny fiskeindustrifabrikk på Holmen. I tillegg vil bygging av vindkraftverk 

på Hamnefjellet skape betydelig aktivitet i Båtsfjord, i alle fall i anleggsperioden. 

Samlet gjør dette at det er et stort behov for å se utviklingstrekk i sammenheng og 

tilrettelegge for en mest mulig hensiktsmessig og samordnet arealbruk i Båtsfjord tettsted. 

Arbeidet med en slik ny kommunedelplan vil kreve store ressurser og vil føre til at andre 

planoppgaver blir nedprioritert i denne planperioden. 

Videre har vi to kystsoneplaner; en for Båtsfjorden og en for resten av kommunen. 

Førstnevnte bør innarbeides i ny kommunedelplan for Båtsfjord tettsted. 

Båtsfjord kommune har også 7 bebyggelsesplaner for hytteområder. Det har kommet politiske 

signaler om at disse bør revideres med sikte på å åpne for anledning til å bygge større hytter 

enn 80 m2. Vi vurderer det slik at i inneværende planperiode må dette arbeidet nedprioriteres 

i forhold til å lage ny kommunedelplan for Båtsfjord tettsted. 
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Kommunestyre vedtok 14.04.2011 for første gang en energi- og klimaplan for Båtsfjord 

kommune.I planens kapittel 3.1.5 står det at: 

Forankring i kommunens planarbeid 

Den foreliggende energi- og klimaplanen forankres som kommunedelplan og inngår 

som en del av Båtsfjord kommune sin kommuneplan. Energi- og klimaplanen rulleres 

minimum hvert 4. år og tiltak oppdateres iht. justerte/nye målsettinger.  

I den vedtatte planens del 2 står det: 

Del 2: Scenariobetraktninger 

Denne delen blir ikke utarbeidet i denne versjonen av planen da Båtsfjord kommune 

ikke har en godkjent samfunnsdel til kommuneplanen. Denne delen vil bli utarbeidet 

ved neste rullering av planen. 

Vi legger derfor opp til at energi- og klimaplanen rulleres i løpet av 2015 og at 

scenariobetraktninger da innarbeides i planen. Vi forutsetter at slike scenariobetraktninger vil 

bli utarbeidet i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel. 

Båtsfjord kommune har gode rutiner når det gjelder 4-årig revisjon og årlig rullering av 

kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Neste hovedrevisjon står for tur høsten 2012. 

Reguleringsplaner 

Som nevnt ovenfor er det en mengde reguleringsplaner i Båtsfjord tettsted (jfr. vedlegg 4) 

som det kan være hensiktsmessig å ”nulle ut” gjennom en ny kommunedelplan.  

For tiden arbeides det med ny reguleringsplan for Storholmen nord. Dette arbeidet må 

sluttføres snarest mulig. 

Det har også kommet signaler fra kulturminneavdelingen i Finnmark fylkeskommune om at 

gjeldende reguleringsplan for Hamningberg bør revideres. Vårt standpunkt overfor 

fylkeskommunen er at Båtsfjord kommune ikke ser seg i stand til å prioritere et slikt arbeid 

inneværende planperiode. 

For første gang på noen år har Båtsfjord kommune nå en mindre vekst i folketallet som pr. 

01.04.2012 var økt til 2099 innbyggere. Av denne grunn har det denne våren fra flere hold 

blitt rettet henvendelser til Båtsfjord kommune om å sette et økt fokus på det pressede 

boligmarkedet som noen i dag mener at det er i Båtsfjord. Det hevdes at det nå begynner å bli 

et problem at det verken har vært lagt ut nye tomter eller bygd nye leilighetskomplekser de 

siste årene i Båtsfjord tettsted. 

I gjeldende arealplan er det satt av områder til boligbygging i Båtsfjord tettsted. Noen av disse 

områdene er det laget reguleringsplan for slik at de er byggeklare (mørkegule områder på 

arealplankartet). Her finner du oversikt over disse 20 tomtene: 

http://www.batsfjord.kommune.no/ledige-tomter-baatsfjord.331735-52369.html   

http://www.batsfjord.kommune.no/ledige-tomter-baatsfjord.331735-52369.html
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Andre områder er planlagt til boligformål, men det er ikke laget reguleringsplan for dem slik 

at dette må gjøres før de er byggeklare (lysegul farge på kartet). Båtsfjord kommunestyre vil i 

løpet av høsten 2012 ta stilling til hvilke av disse områdene, avsatt til boligformål, det skal 

lages reguleringsplan for.  

 

Temaplaner og sektorplaner 

Båtsfjord kommune har i perioden 2007 – 2012 hatt status som omstillingskommune. I den 

forbindelse har vi mottatt årlige tilskudd til næringsutvikling fra Finnmark fylkeskommune på 

mellom 2 og 3 millioner kr. I tillegg har vi selv bidratt med en egenandel på ca. kr. 700.000,- 

pr. år. I den forbindelse har det vært laget strategisk næringsplan med årlig rullerende 

handlingsplaner. Nåværende strategiske næringsplan går ut 2012, samtidig som 

omstillingsperioden er over. Det er påkrevd å revidere den strategiske næringsplanen i løpet 

av høsten 2012. 

Følgende temaplaner er planlagt ferdigbehandlet i løpet av våren 2012: 

 Boligsosial plan 

 Trafikksikkerhetsplan 

 Ruspolitiske retningslinjer 

 

Arbeidet med revidert havneplan har også pågått en tid. Vi planlegger at den sluttbehandles i 

løpet av høsten 2012. 

Innenfor beredskap er det også et planbehov. Lovpålagt overordnet ROS-analyse foreslår vi 

innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. Lovpålagt plan for helsemessig og sosial 

beredskap utarbeides snarest mulig og sluttbehandles senest innen 31.12.2012. Plan for 

kommunal kriseledelse ble vedtatt av kommunestyret 22.03.2012. 

I tillegg har det startet opp et nokså omfattende arbeid med sektorplan for helse og omsorg. 

Denne planen er planlagt ferdigbehandlet innen 31.12.2012. Planen vil avklare behovet for 

ytterligere delplaner innen sektoren. 

Vi foreslår at så snart sektorplan for helse og omsorg er ferdig så starter det opp et arbeid med 

å utarbeide en sektorplan for oppvekst, dvs. aldersgruppen 0 – 19 år. Dette arbeidet antas å 

være ennå mer omfattende enn arbeidet med sektorplan for helse og omsorg. Vi legger derfor 

opp til at denne planen sluttbehandles av nåværende kommunestyre innen 31.12.2014. 
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3. BEFOLKNINGSUTVIKLING  

3.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

Båtsfjord kommune hadde 2089 registrerte innbyggere pr 01.01.2012. Dette hadde økt med 18 

personer fra forrige årsskifte. Økningen skyldes netto innflytting fra utlandet som var på 41 

personer i 2011. Folketallet har de siste 5 årene vært relativt stabilt etter en forutgående 

periode med kraftig nedgang. 

Befolkningsgrunnlaget var på topp i 1978 med et folketall på 2901.  

Befolkningsutvikling i Båtsfjord pr.1.1.1980 - 1.1.2010.  

(Kilde: SSB) 

Ved siste årsskifte (01.01.2012) hadde Båtsfjord kommune følgende alderssammensetning 

fordelt på kjønn: 

Alder Menn  Kvinner Totalt 

        

0 6 11 17 

1-4 41 34 75 

5 8 13 21 

6-12 80 114 194 

13-15 39 41 80 

16-19 53 49 102 

20-39 283 242 525 

40-54 261 215 476 

55-66 187 164 351 

67-79 104 83 187 

80-89 17 37 54 

90- 0 7 7 

        

Totalt 1079 1010 2089 

(Kilde: SSB) 

I framskrivingen av folketallet i Båtsfjord er det brukt en befolkningsprognose fra SSB kalt 

MMMM, middels nasjonal vekst.  
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Framskriving av folketallet i Båtsfjord  

 2010 2015 2020 2025 2030 

Fra 0-17 år 449 386 319 281 265 

18-69 år  1426 1278 1151 1038 951 

70 år og eldre 195 224 294 356 384 

19-39 år 512 458 364 352 337 

Innbyggere i alt 2070 1888 1764 1675 1600 

(Kilde: SSB) 

Befolkningsframskrivningen analysert for de ulike aldersgruppene viser at antall barn og 

personer i yrkesaktiv alder vil synke fram mot år 2030. Dette gjelder også for gruppen 18-39 

år som er den mest attraktive gruppen på boligmarkedet.  

 

Antall personer over 69 og eldre viser en tydelig økning fra mot år 2030. Fra 2010 fram til 

2030 vil det kunne bli en økning på 189 personer.  

 

Dette er fremskrivning. Fra tidligere vet vi at Båtsfjord har endt opp med noe lavere antall 

eldre enn det fremskrivingen viser. Dette er likevel tall som det er viktig å ta hensyn til i 

planleggingen, spesielt med tanke på hvor mange eldre som skal ha omsorg fra forholdsvis få 

yrkesaktive personer.  

 

01.01.2011 hadde Båtsfjord kommune følgende familiesammensetning: 

Familetype 

Antall 

familier % 

% 

Finnmark % Norge 

          

Enpersonfamilie 491 48 44 43 

Par med barn 0-5 år 71 7 9 10 

Par med barn 6-17 år 103 10 10 11 

Enslig med barn 0-5 

år 26 3 3 2 

Enslig med barn 6-17 

år 56 5 6 4 

Par uten barn 204 20 18 21 

Par med voksne barn 49 5 6 6 

Enslig med voksne 

barn 25 2 4 3 

          

Totalt 1025       

(Kilde: SSB) 
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I Båtsfjord er 84,75 % av boligene eneboliger. 83,79 % av boligene er bygget mellom 1946 og 

1990.  

I levekårsundersøkelsen i 2001 ble det registrert totalt 1162 boliger/ boenheter i Båtsfjord. 

Disse fordeler seg slik prosentvis på byggeår: 

Før 

1900 

1901-

1920 

1921-

1940 

1941-

1945 

1946-

1960 

1961-

1970 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2001 

0,3 0,8 4,6 0,8 23,8 24,2 27,5 9,7 8,5 

 (Kilde: SSB) 

Jeg viser til statistikk ovenfor om at det pr. 01.01.2011 var 1025 familier i Båtsfjord. 

Sammenholdt tyder disse tallene på at det fortsatt er et visst slingringsmonn før det blir akutt 

boligmangel i Båtsfjord. Der er ledige tomtearealer i Båtsfjord, ca 20. Utfordringen vil kunne 

være å stimulere folk til å bygge. I forbindelse med mulige utsikter til nyetableringer innen 

fiskeindustrien, med tilhørende økt behov for arbeidskraft, kan det likevel innen kort tid bli 

behov for boligbygging. 

3.2 Planbehov  

Det er behov for å utrede nye boligtomter i Båtsfjord tettsted innen kort tid. Kommunestyret 

avgjør i løpet av høsten 2012 hvilke nye områder i Båtsfjord tettsted, avsatt i arealplanen til 

boligformål, det skal lages reguleringsplaner for. De avgjør også når disse skal være ferdig. 

Det er også behov for å planlegge for en befolkning med flere eldre. Dette må det tas høyde 

for i boligsosial plan og i sektorplan for helse og omsorg. 
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4. UTDANNING OG KOMPETANSE   

4.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

Det er en solid dokumentert sammenheng i Norge mellom høyt utdanningsnivå og god helse. 

Innen denne sektoren betrakter vi derfor det generelt lave utdanningsnivået som den største og 

viktigste utfordringen. Vi ser av statistikken nedenfor at Båtsfjord ligger langt under 

gjennomsnittet for fylket og enda lengre under gjennomsnittet for landet når det gjelder 

utdanningsnivå. Når det gjelder andel med fullført videregående skole kan vi likevel ane en 

viss bedring som muligens kan skyldes et bedret videregående skoletilbud i Båtsfjord siden vi 

startet om et kommunalt tilbud i 2003. 

 

Andel høyere utdanning  

 

Andel fullført videregående skole  
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4.2 Planbehov  

Vi legger opp til å utarbeide en sektorplan for oppvekst 0-19 år. I denne planen vil et 

samordnet opplæringsløp for 1 – 19 åringer stå sentralt. Vi tror at det er viktig å se hele 

grunnopplæringen, fra barnehage og til og med videregående skole i sammenheng. Kvaliteten 

på dette 18-årige skoleløpet vil avgjøre om den enkelte elev fullfører videregående skole og 

tilegner seg fagbrev eller tar fatt på høyere utdanning. 
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5. NÆRING OG ARBEIDSPLASSER  

5.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

Båtsfjord kommune er avhengig av fiskeindustrien. Dette er en industri med raske endringer. 

Etter en periode hvor utsiktene  ikke har sett ut til å bli by på hverken stor økning eller 

nedgang, er det nå tegn på at det kan bli en økning de kommende årene. Dette er likevel 

usikkert ennå.  

Prosentvis fordeling i 2010 etter næring viser følgende: 

 
 

 

(Tertiærnæring omfatter privat og offentlig tjenesteproduksjon. Sekundærnæring omfatter 

håndverk og industriproduksjon. Primærnæringer omfatter landbruk, skogbruk, fiske og 

reindrift.) 

(Kilde: SSB) 

En mer detaljert oversikt over sysselsatte fordelt på næring viser følgende:  

 

   2008 2009 2010 

Sysselsatte i næring Jordbruk, skogbruk og fiske   129 127 124 

Sysselsatte i næring Bergverksdrift og utvinning   3 3 2 

Sysselsatte i næring Industri   288 281 278 

Sysselsatte i næring Elektrisitet, vann og renovasjon   2 1 1 

Sysselsatte i næring Bygge- og anleggsvirksomhet   83 70 76 

Sysselsatte i næring Varehandel, motorvognreparasjoner   101 105 110 

Sysselsatte i næring Transport og lagring   57 55 52 

PRIMÆR 
11,5 % 

SEKUNDÆR 
33 % 

TERTIÆR 
55,5 % 
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Sysselsatte i næring Overnattings- og 

serveringsvirksomhet 

  24 24 30 

Sysselsatte i næring Informasjon og kommunikasjon   2 2 4 

Sysselsatte i næring Finansiering og forsikring   5 4 4 

Sysselsatte i næring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift   24 31 30 

Sysselsatte i næring Forretningsmessig tjenesteyting   47 57 56 

Sysselsatte i næring Offentlig administrasjon, forsvar, 

sosialforsikring 

  43 38 38 

Sysselsatte i næring Undervisning   70 62 60 

Sysselsatte i næring Helse- og sosialtjenester   185 182 190 

Sysselsatte i næring Personlig tjenesteyting   25 23 20 

Sysselsatte i næring Uoppgitt   7 5 3 

 

Pr. 31.03.2012 var det 47 helt arbeidsledige personer i Båtsfjord. Dette er 4,3 % av 

arbeidstyrken.  

Gjennomsnittet i 2005, 2010 og 2011 var følgende for Båtsfjord, her sammenlignet med 

Finnmark og hele landet: 

  Antall % 

% 

Finnmark % Norge 

          

2005 111 9 5,5 3,5 

2010 60 6 3,5 2,9 

2011 57 5 3,2 2,7 

(Kilde: NAV) 

Arbeidsledigheten har holdt seg noenlunde stabil i Båtsfjord de siste par årene, og vi er ikke i 

blant de kommunene i Finnmark som har høyest arbeidsledighet lengre. Vi har økt bruken av 

tiltaksplasser for at arbeidssøkerne lettere kan være i aktivitet, og ikke bare motta ytelser 

passivt fra NAV. Vi er blant de kommunene i Finnmark som har høyest tiltaksaktivitet. 

5.2 Planbehov  

Strategisk næringsplan revideres i løpet av høsten 2012. Det må i forbindelse med revidert 

plan tas stilling til hvordan omstillingsarbeidet i Båtsfjord kommune skal videreføres når 

Båtsfjord kommune opphører å være omstillingskommune fra 01.01.2013. 
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6. FOLKEHELSE/LEVEKÅR  

6.1  Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

01.01.2012 trådte ny folkehelselov i kraft. Den nye folkehelseloven flytter ansvaret for 

folkehelsa fra helsesektoren til kommunens sentrale organer slik at folkehelse ivaretas på alle 

samfunnsområder Dette fremkommer tydelig av folkehelselovens § 4  Kommunens ansvar for 

folkehelsearbeid:  

”Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 

forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra 

til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot 

faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.  

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 

kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 

tjenesteyting. ” 

 

Folkehelseinstituttet har januar 2012 utarbeidet folkehelseprofil for alle fylker og kommuner, 

herunder Båtsfjord kommune, som sier noe om vårt lokalsamfunns helse. Se vedlegg 5. Den 

finns også på følgende nettadresse: http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=2028&sp=1  

Noen av de viktigste funnene i Båtsfjord kommune sin folkehelseprofil er: 

 

Andel uføretrygdede under 45 år 2002-2010 

 

Denne viser en bekymringsverdig utvikling de siste årene for Båtsfjord sin del. 

 

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=2028&sp=1
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Dødelighet av hjerte- og karsykdom 1995-2009 

 

Denne viser at gapet mellom Båtsfjord og resten av landet øker betydelig selv om 

dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har gått litt ned i Båtsfjord i perioden. 

 

Det må skilles mellom brede folkehelsetiltak som gjelder hele befolkningen, både friske og 

syke, og de med spesielt høy risiko. Som en tommelfingerregel kan vi si at tiltak for folk i 

høyrisikogruppene gir god uttelling for den gruppa, men har mindre innvirkning på folkehelsa 

til et lokalsamfunn da de er relativt få. Tiltak som gjelder hele befolkningen vil gi mindre 

uttelling for den enkelte, men større uttelling for folkehela i Båtsfjord, da generelle tiltak 

virker på mange/hele befolkningen. 

I løpet av de siste 30 år har alle grupper i landet fått bedre helse men de med høy utdanning / 

høy inntekt har fått størst helsegevinst. 

6.2 Planbehov  

Folkehelseperspektivet må innarbeides i all kommunal planlegging. Dette må derfor være et 

svært viktig tema i kommuneplanens samfunnsdel. Likeledes må folkehelse og 

helseforebyggende tiltak være en sentral del både i sektorplan for helse og omsorg og 

sektorplan for oppvekst. Folkehelseperspektivet må også være med i all arealplanlegging. 
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7 REGIONAL SAMHANDLING  

Båtsfjord kommune deltar i Øst-Finnmark regionråd og i flere interkommunale selskaper i 

Øst-Finnmark. Det er imidlertid liten tradisjon for felles regional planlegging. Fra Båtsfjord 

kommune sin side vil ikke regional samhandling bli prioritert i vår kommunale planstrategi 

for denne perioden. Dette skyldes ikke minst at Finnmark fylkeskommune er så pass forsinket 

med sin regionale planstrategi at den ikke vil kunne legges til grunn for kommunal 

planstrategi denne perioden. Vi forutsetter at dette samspillet vil fungere bedre om 4 år. 
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8. NASJONALE FORVENTNINGER OG REGIONALE FØRINGER 

Disse framgår i stor grad av mottatte innspill på vårt varsel om oppstart av arbeidet med 

planstrategi. Det er kommet innspill fra følgende: 

 Fylkesmannen i Finnmark 

 Sametinget 

 Kystverket 

 NVE 

 Statens vegvesen 

 Fiskeridirektoratet 

 Harald Aas (privatperson i Båtsfjord) 

 

I tillegg har vi mottatt forslag til kommunal planstrategi fra Tana kommune som også gir 

innspill til vår planstrategi. 

Alle disse følger vedlagt, samlet i vedlegg 6. 

Fylkesmannen i Finnmark har følgende innspill som vi finner relevante å ta hensyn til i den 

kommunale planstrategien: 

- Klima- og energiplan: Fylkesmannen er her av den feilaktige oppfatningen at 

Båtsfjord kommune ikke har en egen klima- og energiplan. 

- Samfunnssikkerhet og beredskap: Overordnet ROS-analyse skal oppdateres minst en 

gang hver valgperiode. 

- Folkehelse: Fylkesmannen viser til kommunens forpliktelser i ny folkehelselov. 

- Universell utforming. 

 

Til innspillet om universell utforming minner vi om at Båtsfjord kommune i perioden 2005 – 

2008 deltok i et landsomfattende pilotkommuneprosjekt om universell utforming. Den 

kompetansen vi tilegnet oss da vil vi videreføre inn i kommuneplanarbeidet ved at vi legger 

opp til at universell utforming skal inngå som ett av hovedtemaene i kommuneplanens 

samfunnsdel som skal utarbeides.  

Fylkesmannen viser også til følgende nasjonale føringer for kommunenes planlegging som 

framkommer i egen veileder fra miljøverndepartementet (vedlegg 7). Føringene gjelder 

følgende hovedområder, hvor vi her har tatt med de underpunktene vi oppfatter som mest 

relevante for Båtsfjord: 

 Klima og energi: 

o Kommunene tar hensyn til klimautfordringene og norsk 

energiomleggingspolitikk i planleggingen 

o Vedtatt klima- og energiplan følges opp i øvrige kommunale planer 

o Kommunene legger til rette for en mer robust energiforsyning, herunder 

energieffektivisering, i arealplanleggingen 

o Kommunene legger til rette for økt produksjon av fornybar energi 
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o Kommunene kartlegger gjennom ROS-analyser områder som er sårbare for 

klimaendringer 

 By- og tettstedsutvikling: 

o Hensyn til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell 

utforming legges til grunn i planleggingen 

o Det legges til rette for en aktiv livsstil og økt friluftsliv bl.a. ved 

sammenhengende gang- og sykkelstier 

o Kommunene tar vare på og videreutvikler en sammenhengende grønnstruktur 

og bevarer stegne planter og dyr 

o Tettstedsutviklingen tilpasses kommende klimaendringer 

 Samferdsel og infrastruktur 

o Grunnlaget for klimavennlige transportformer styrkes 

o Planlegging av gang- og sykkelveier vektlegges, disse skal være universelt 

utformet 

o Unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, og unngå inngrep i 

viktige kulturminner og kulturmiljø 

o Klimagassutslipp, luftforurensing og støy reduseres og forebygges 

o Virksomheter som skaper tungtransport lokaliseres til områder med god 

tilgjengelighet til hovedvegnett og havn 

o Godsterminaler og havner utvikles som effektive logistikknutepunkt, ogi 

planlegging av sjøområder tas hensyn til farledene for skipstrafikken 

o Gjennom planleggingen å bidra til et helsemessig trygt drikkevann 

 Verdiskaping og næringsutvikling 

o Det tas hensyn til bedrifters og næringers behov for beliggenhet og egnede 

arealer, samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og verneinteresser 

o Kommunen legger til grunn et bredt verdiskapingsperspektiv for 

næringsutviklingen der eksisterende og nye næringer basert på lokale natur- og 

kulturressurser vektlegges 

o Planleggingen legger til rette for å opprettholde og videreutvikle fiskeri- og 

havbruksnæringen innenfor en miljømessig bærekraftig ramme 

o Reindriftens interesser og behov synliggjøres og ivaretas på en helhetlig måte i 

arealplanleggingen 

 Natur, kulturmiljø og landskap: 

o Forekomster av utvalgte naturtyper og prioriterte arters økologiske 

funksjonsområder innarbeides i planleggingen på land og i sjø, jfr. 

naturmangfoldlovens bestemmelser 

o Kommunene følger opp regionale vannforvaltningsplaner i sin planlegging 

o Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen legges til grunn for planleggingen  

o Kommunene vurderer behov for å fastsette et byggeforbud i en sone på inntil 

100 meter langs vassdrag i kommuneplanen 

o Kommunene legger til rette for friluftsliv ved å ta vare på og videreutvikle 

grønnstrukturen 

o Hensyn til inngrepsfrie naturområder uten tyngre tekniske inngrep (INON-

områder) vektlegges i planleggingen 

o Kommunene registrer og verdisetter kulturminner og kulturmiljøer som har 

lokal verdi og innarbeider disse i planer etter pbl 
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o Kommunene legger til rette for en mer miljøbasert utbygging av fritidshus, der 

hensynet til landskap, naturmangfold, ressursbruk, energibruk og estetikk blir 

vektlagt 

o Kommuner med et visst omfang av motorisert ferdsel i utmak tar dette opp 

som et tema i planleggingen 

o Kommunene i planleggingen medvirker til å sikre naturgrunnlaget for samisk 

kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

o Kommunene har oversikt over helsetilstanden i kommunens befolkning og de 

faktorer som virker inn på denne. Folkehelseutfordringene inngår som 

grunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi 

o Utfordringer som følger av endringer i alderssammensetning og helsetilstand i 

befolkningen, bl.a. som en følge av en større andel eldre, inngår i arbeidet med 

kommunal planstrategi 

o Kommunene gjennom planlegging legger til rette for faktorer som bidrar til å 

fremme psykisk helse 

o Kommunene legger til rette for fysisk aktivitet for hele befolkningen, og 

friluftslivets arealbehov ivaretas i planleggingen 

o Kommunene tar hensyn til barn og unges oppvekstmiljø i planleggingen og 

sørger for involvering i planprosessene 

o Kommunal planlegging bidrar til universell utforming av omgivelser og 

bygninger 

o Nye miljø- og helseulemper i form av forurensing, støy, radon, eller økt 

ulykkesrisiko forebygges ved planlegging av ny boligbebyggelse, institusjoner, 

næringsvirksomhet og infrastruktur, og at eksisterende problemer samtidig 

søkes fjernet eller redusert 

 

Innspillene fra de statlige regionale myndighetene bærer preg av å være bygget på maler som 

brukes for en stor del likelydende til alle kommuner.  

Innspillene fra Harald Aas dreier seg om nye omsorgsboliger i sentrum, nytt hurtigruteanløp i 

sentrum og tilrettelegging av nye arealer for oljevirksomhet. 

Innspillet fra Tana kommune med særlig relevans for Båtsfjord kommune gjelder en 

oppfordring til nabokommunene å vurdere om det er mulig å etablere en interkommunal 

snøscooterløype med noen av kommunene i Finnmark. Til dette innspillet vi vil også nevne at 

Båtsfjord kommune har startet opp et arbeid med å revidere noen av våre snøscooterløyper. Vi 

foreslår derfor at dette tas med som en av planoppgavene i denne planstrategien. 
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9. VEDTAK   

 

Kommunal planstrategi for Båtsfjord kommune 2012 – 2016 slår fast at følgende planarbeid 

skal prioriteres i planperioden: 

Overordnet kommuneplan: 

 Kommuneplanens arealdel vedtatt i 2003 videreføres for planperioden 

 Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides på nytt. Den skal sluttbehandles innen 

31.12.2013. I samfunnsdelen skal følgende inngå: 

o Båtsfjord kommunes verdigrunnlag 

o Overordnet ROS-analyse 

o Vurderinger i forbindelse med folkehelse 

o Vurderinger i forbindelse med universell utforming 

o Vurderinger i forbindelse med klimautfordringene og energibruk 

o Minst tre alternative framtidsscenarier for Båtsfjords utvikling 
 

Kommunedelplaner: 

 Det utarbeides ny kommunedelplan for Båtsfjord tettsted. Denne skal erstatte 

nåværende kommunedelplan for Båtsfjord sentrum og kommunedelplan for 

Båtsfjorddalen. Den skal sluttbehandles innen 31.12.2014. I kommunedelplanen skal 

følgende inngå: 

o Hvilke gjeldende reguleringsplaner i Båtsfjord tettsted som skal videreføres, 

revideres, utgå eller utarbeides nye 

o Kystsoneplan for Båtsfjorden skal innarbeides i kommunedelplanen 

o Behovet for nye boligområder 

 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv skal rulleres innen 31.12.2012 

 Kommunedelplan for energi og klima skal rulleres senest innen 31.12.2015 
 

Reguleringsplaner: 

 Kommunestyret avgjør i løpet av høsten 2012 hvilke nye områder i Båtsfjord tettsted, 

avsatt i arealplanen til boligformål, det skal lages reguleringsplaner for. De avgjør 

også når disse skal være ferdig. 

 Ny reguleringsplan for industriområde på Storholmen Nord skal utarbeides snarest 

mulig og senest innen 31.12.2012 
 

Temaplaner og sektorplaner: 

 Følgende temaplaner utarbeides/ rulleres våren 2012: 

o Boligsosial plan 

o Trafikksikkerhetsplan 

o Ruspolitiske retningslinjer 

 Ny havneplan skal sluttbehandles innen 31.12.2012 
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 Strategisk næringsplan skal rulleres innen 31.12.2012 

 Plan for helse og sosialmessig beredskap skal sluttbehandles senest innen 31.12.2012 

 Snøscooterløyper i Båtsfjord kommune revideres snarest mulig, helst innen 

31.12.2012 

 Sektorplan for helse og omsorg skal sluttbehandles innen 31.12.2012 

 Hovedplan for vann skal revideres innen 31.12.2013 

 Sektorplan for oppvekst 0 – 19 år skal sluttbehandles innen 31.12.2014 
 

Vi viser til vedlegg 8 som gir oversikt over prioritert planbehov. 

I tillegg skal Båtsfjord kommune snarest mulig, og senest innen 30.06.2013, etablere et 

digitalt planregister. Rådmannen pålegges å utrede utgiftene til dette i forbindelse med 

budsjettforslag for 2013. 


