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KOMMUNAL PLANSTRATEGI BÅTSFJORD KOMMUNE FOR 2012 - 2015  

 

Kommunestyrets offentliggjorte forslag til planstrategi for Båtsfjord kommune vedtas med de 

tilleggene/ endringene som framkommer av saksframlegget. 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til denne vårens politiske behandling av planstrategi for Båtsfjord kommune. 

Vedlagt følger Båtsfjord kommunestyre sitt forslag til kommunal planstrategi, vedtatt av 

kommunestyret 26. april (inkludert vedlegg 4 og 8). Dette er offentliggjort 2. mai på 

Båtsfjord kommunes hjemmeside. Det er også sendt til nabokommunene (de øvrige 

kommunene i Øst-Finnmark regionråd), Finnmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i 

Finnmark og en rekke statlige instanser. Forslaget er også behandlet i våre hovedutvalg, 

Eldrerådet og Formannskapet. Det legges også opp til behandling i Råd for 

funksjonshemmede før kommunestyret gjør endelig vedtak om kommunal planstrategi i sitt 

møte 13. juni. 

 

Vedtak i de respektive kommunale utvalgene framkommer av sakspapirene.  

 

Fra de som er tilsendt forslaget har det hittil kommet innspill fra følgende: 

 

- Direktoratet for mineralforvaltning 

- Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark 

- Finnmarkseiendommen 

- Statens vegvesen 

- Sametinget 

- Finnmark fylkeskommune 

 

Uttalelsene fra disse følger vedlagt. 

 

Ingen av disse har vesentlige nye innspill, bortsett fra Finnmark fylkeskommune som har 

følgende konkrete innspill: 

 

- Fylkeskommunen mener at det vil være naturlig at også folkehelseperspektivet får en 

bred plass også i kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

- Fylkeskommunen spiller inn at kultur og ungdom er lite nevnt i planene. Det er ikke 

synlig hvilke strategier kommunen har på kulturfeltet eller rettet mot ungdom, og 

kommunen opplyser heller ikke noe om hvorfor dette er utelatt fra planarbeidet 

 

I tillegg er det kommet vedlagte uttalelse fra Varanger vindkraftforum v/ styret som jeg 

velger å ta med som et nyttig innspill til planstrategien, selv om uttalelsen ikke eksplisitt er 

gitt i forbindelse med planstrategien. Uttalelsen ber Båtsfjord kommune om å rette fokus på 



det pressede boligmarkedet som de i dag mener at det er i Båtsfjord. De hevder 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. Tilsvarende muntlige signaler har jeg 

flere ganger mottatt de siste ukene.  

 

På denne bakgrunn foreslår jeg at vi tar inn følgende nye avsnitt i planstrategiens pkt ”2. 

PLANSTATUS OG PLANEVALUERING”, føyd til på slutten under overskriften 

”Reguleringsplaner”, som omhandler boligtomter i Båtsfjord sentrum: 

 

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   

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.  

 

Under pkt ”3.2 Planbehov”, endres første avsnitt til følgende: 

 

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. 

 

Pkt. ”9 Forslag til vedtak”, endres til ”Vedtak”. I tillegg endres første avsnitt til følgende: 

 

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. 

 

 

I vedlegg 8 til planstrategien, som er en oversikt over de planene som skal lages denne 

planperioden, tas følgende inn først under overskriften ”reguleringsplaner”: 

 

Navn på plan Kommentar 

 

Reguleringsplaner for nye boligområder i 

Båtsfjord tettsted 

 

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. 

 

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

