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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

I kommunal planstrategi 2012-2015 er det vedtatt at kommuneplanens arealdel fra 2003 også 

skal gjøres gjeldende i planperioden 2012-2016.  

 

I Båtsfjord sentrum er det i dag to gjeldende kommunedelplaner. Det er planen for Båtsfjord 

tettsted (vedtatt 13.10.2004) og planen for Båtsfjorddalen (vedtatt 18.06.1997). Da begge 

disse planene har behov for en større gjennomgang og en modernisering etter ny plan- og 

bygningslov (2005), hadde kommunestyret et ønske om å utarbeide en ny felles 

kommunedelplan for Båtsfjord. Det betyr at begge disse planene skulle vurderes sammen til 

en ny plan, men en områdeplan bør ikke overstige en målestokk over 1:5000, derfor er det 

ikke mulig å sette begge planene sammen på et plankart. Siden det finnes mange gamle 

reguleringsplaner som med fordel kan inkluderes i en ny kommunedelplan, spesielt i Båtsfjord 

tettsted, vil denne utarbeides først. 

 

Båtsfjord er i vekst, og det er derfor et stort behov for forutsigbarhet når det gjelder områdets 

arealforvaltning. Den nye kommunedelplanen skal bidra som styringsverktøy for 

forvaltningen av arealene i Båtsfjord tettsted. 
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1.2 Mål for planarbeidet 

Hovedmålet med planarbeidet er å legge til rette for befolkningsvekst og næringsutvikling i 

Båtsfjord sentrum og at det skal være et trygt sted å bo for alle som ønsker det.  

1.3 Planprogram 

Første del av planarbeidet er å lage et planprogram jfr. PBL. § 4-1. 

For alle kommunedelplaner som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, og som ledd 

i varsling av planoppstart, skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Planprogrammet er starten på arbeidet med revidering av kommunedelplan for Båtsfjord 

tettsted. Det legger rammene for planarbeidet og skal være tilpasset omfanget og nivået på 

dette.  

Planprogrammet skal:  

1. Gi en beskrivelse av bakgrunn, føringer og formålet med planarbeidet  

2. Redegjøre for planens avgrensning.  

3. Redegjøre for overordnede rammer og premisser.  

4. Redegjøre for aktuelle tema og utredninger.  

5. Redegjøre for informasjons- og medvirkningstiltak.  

6. Redegjøre for planprosessen og framdriften av planarbeidet.  

 

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av kommunestyret i møte 

«dato», med frist for merknader «dato». 
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2 FORMÅL 

2.1 Utføre en overordnet vurdering av arealbruken    

- Få alle områder regulert slik at antall dispensasjonssøknader blir redusert. 

- Avklare bruken av ubrukte arealer. 

- Avklare behovet for, og lokalisering av nye næringsarealer. 

- Avklare behovet for, og lokalisering av nye områder for boligutbygging. 

- Avklare uregulerte områder for å redusere antall dispensasjonssøknader. 

- Gi grunnlag for revidering og oppheving av eksisterende reguleringsplaner i 

planområdet ved å inkludere de i ny plan. 

- Gi grunnlag for å utarbeiding av nye detaljreguleringsplaner. 

- Avklare størrelse på %BYA på fremtidige og eksisterende boligtomter.  

2.2 Bidra til utvikling av Båtsfjord sentrum   

- Fokusere på at Båtsfjord sentrum er mer enn et viktig knutepunkt for sjøtransport  

- Sikre god og trygg tilgjengelighet, både for bilen og for myke trafikanter  

- Styrke innbyggernes tilhørighet gjennom tilrettelegging av gode fellesarealer for å 

bidra til bedre oppvekstmiljø og bedre folkehelse.  

- Tilrettelegge for bruk av grøntområder og friarealer til fritidsaktiviteter og 

arrangementer. 

2.3 Sette fokus på næringsutvikling og arbeidsplasser  

- Fokusere på langsiktige og strategiske grep for Båtsfjords utvikling. 

- Fokusere på næringsutvikling og tilrettelegging for etablering av næringsvirksomhet. 

- Gi informasjon og forventningsavklaringer for både private og offentlige aktører. 
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3 PLANAVGRENSNING  

Kommuneplanens arealdel for Båtsfjord tettsted danner et naturlig utgangspunkt for 

avgrensning av den nye planen. Det vil allikevel være nødvendig å vurdere planområdet på 

nytt gjennom hele planprosessen i forhold til nye områder avsatt til nye formål. 

4 OVERORDNEDE RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET  

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger, skal planprogrammet beskrive viktige 

rammebetingelser som planarbeidet må ta hensyn til i form av nasjonale rammer, regionale og 

kommunale planer og føringer etc.  

Kommunedelplanen skal bestå av en beskrivende del (tekstdel med illustrasjoner), 

arealplankart og planbestemmelser.  

Planbeskrivelsen skal inngå i planforslaget når dette sendes ut på høring. Beskrivelsen skal 

vise hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og hensyn. Den skal også vise 

planens forhold til andre planer som gjelder for området.  

Kommunedelplanens arealplankart skal i utgangspunktet vise: Bygge og anleggsområder, 

samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur, grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsområde, 

bruk og vern av sjø og vassdrag etc. Kommunedelplanen skal være detaljert nok til at 

enkeltområder kan videreutvikles via detaljreguleringer. 

 

4.1 Nasjonale føringer  

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall 

- Forskrift om konsekvensutredninger 

- Lov om vassdrag og grunnvann 

- Lov om folkehelsearbeid 

- Naturmangfaldsloven 

- Lov om Kulturminner 

- Kart- og planforskrift 

4.2 Nasjonale retningslinjer 

- T-1476 planlegging etter plan- og bygningslovens forskrifter 



7 

 

- T-1493 Veileder konsekvensutredninger i kommuneplanens arealdel 

- T-1491 Veileder kommuneplanens arealdel 

- Nasjonal Transportplan (NTP) 

- Universell utforming 

- Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 

- Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (DSB) 

 

4.2.1 Nasjonale forventninger 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging T-1497 fra 24. juni 2011 er 

laget for å sette fokus på viktige temaer under planleggingen av ny kommuneplaner. Det er 

seks sentrale utfordringer regjeringen forventer at kommunen tar hensyn til under 

planleggingen for å følge opp nasjonale interesser og politikk. 

De sentrale utfordringene er: 

 Befolkningsvekst 

 Verdiskaping og næringsutvikling 

 Utbygging av samferdsel og infrastruktur 

 Et stadig varmere og våtere klima 

 Kamp om arealer (til forskjellige formål) 

 Stadig større press på sårbar natur 

 

De viktigste hensynene som må tas er: 

 Ta hensyn til klimautfordringene og å legge til rette for utvikling av fornybar energi 

(vindmøller) og forbedring av elektrisitetsnettet. 

 By- og tettstedsutvikling – Vise aktsomhet ved å unngå utbygging i fareområder og å 

lokalisere handelsvirksomhet og andre private og offentlige tjeneste- og 

servicefunksjoner mest mulig sentralt. 

 Samferdsel og infrastruktur – Samarbeide med fylkeskommunen for å oppfylle 

transportbehov for både harde og myke trafikanter. Bidra til å sikre trygt drikkevann, 

avløpssystem og elektronisk kommunikasjon for alle. 
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 Verdiskaping og næringsutvikling – Legge til rette areal for nyskaping, opprettholde 

og videreutvikle eksisterende bedrifter innen alle sektorer, og spesielt å ivareta fiskeri- 

og havbruksnæringen i tillegg til reindriftens interesser. 

 Natur, miljø og landskap – Legge til grunn for bærekraftig bruk av kultur og natur, og 

prøve å begrense omdisponering av de mest verdifulle ressursene. Ta vare på og 

videreutvikle sammenhengende grønnstruktur. 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø – Legge til rette for fysisk aktivitet ved å sikre 

grønne områder som er lett tilgjengelig og tilrettelagt for friluftsliv, idrett, lek og 

avkobling. 

 

4.3 Regionale føringer og retningslinjer  

- Fiskeri- og havbruksstrategier for 2011 – 2014 «Et hav av kvalitet» 

- Fylkesplan for Finnmark 2006 – 2009 (fram til ny plan for arealutvikling) 

- Regional samferdselsplan for Finnmark 2010 - 2013 

- Handlingsprogram for fylkesveger 2011 – 2014 

- (Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025) 

- Regional planstrategi for Finnmark 2012 – 2016 

 

4.4 Kommunale planer og føringer for planarbeidet  

4.4.1 Vedtatte kommune(del)planer: 

- Kommunedelplan for Båtsfjorddalen (1997) 

- Kommunedelplan for kystsonen i Båtsfjord kommune (2002) 

- Kommuneplanens arealdel for Båtsfjord kommune (2003) 

- Kommunedelplan for Båtsfjord sentrum/ tettsted (2004) 

- Kommunedelplan for idrett og fysiske aktiviteter (2012) 

4.4.2 Vedtatte reguleringsplaner (områdeplaner og detaljplaner): 

- Reguleringsplan for indre Båtsfjord (1975) 

- Reguleringsendring for indre Båtsfjord - garasjetomt vis á vis Fiskeværsvegen 3 

(1986) 

- Reguleringsendring for indre Båtsfjord – Strømmen (1986) 
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- Reguleringsendring for indre Båtsfjord - deler av Fiskeværsvegen/ Solheimsvegen til 

Perselva (1986) 

- Reguleringsendring for indre Båtsfjord - deler av Fiskeværsvegen/ Solheimsvegen til 

Perselva – campingplassområde (1990) 

- Reguleringsendring for indre Båtsfjord - deler av Fiskeværsvegen/ Solheimsvegen til 

Perselva - avkjørsel til Solheimsvegen 32 (1990) 

- Reguleringsplan for Hamningberg (1995) – ikke relevant i dette planarbeidet 

- Reguleringsplan for ''borettslag'' på felt B22 i Nordskogen (1995) 

- Reguleringsplan for RV 891 Parsell Strømmen - Neptunelva, Gang- og sykkelveg 

(1997) 

- Reguleringsplan for ny flyplass i Båtsfjord (1997) 

- Reguleringsplan for Storholmen nord (2001) 

- Bebyggelsesplan for hytteområdene H1 - H7 (2003) – ikke relevant i dette 

planarbeidet 

- Reguleringsplan for motocrossbane i Neptundalen (2005) 

- Reguleringsplan for Båtsfjord sentrum - del av RV 891 (2006) 

- Reguleringsplan for hestesenter i Maridalen (2011) 

- Reguleringsplan for FOMA (2012) 

- Reguleringsplan for fylkesveg 891 m/ fortau Neptunelva – Fomakrysset (2012) 

- Reguleringsplan for industriområde på Storholmen (2013) 

- Reguleringsplan for Båtsfjord havn (2014) 

 

4.4.3 Andre kommunale planer 

- Energi og klimaplan for Båtsfjord kommune (2013) 

- Trafikksikkerhetsplan (2012) 

- Boligsosial plan (2012) 

- Risiko og sårbarhetsanalyse for Båtsfjord (2013) 

- Hovedplan for vann og avløp (forslag 2013) 

- Strategisk næringsplan (2012) /oppstart revisjon 

- Pågående arbeid med kommuneplanens samfunnsdel 

4.6 Nærmere om gjeldende kommunedelplan for Båtsfjord tettsted 

Bakgrunnen for denne planen var å utforme et enklere, mer håndterlig og oversiktlig 

planmateriale. Flere eldre reguleringsplaner ble sanert og inkludert i kommunedelplanen for 



10 

 

tettstedet. Bestemmelsene og planbeskrivelsen inneholder utfyllende retningslinjer for plan- 

og byggesaksbehandling og et handlingsprogram for de planleggingsoppgavene som bør 

gjennomføres i Båtsfjord sentrum. 

 

 

5 BESKRIVELSE AV DAGENS UTFORDRINGER I PLANOMRÅDET  

I arbeidet med den nye kommunedelplanen tas det utgangspunkt i den eksisterende planen. 

Dette gjelder både planbeskrivelse, juridiske bestemmelser og plankart.  

 

5.2 Båtsfjord sentrum 

Tidligere arealdisponering vil gjennomgås og tilpasses til nåtidens målsetning.  

Hovedutfordringen i forestående planarbeid er å finne den rette balansen i detaljeringsgraden 

av kommunedelplanens bestemmelser. Dette vil være bestemmende for hvilke av de gamle 

reguleringsplanene som skal annulleres.  
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En annen utfordring i forhold til arealdisponering i sentrumsområdet er det faktum at deler av 

tettstedet ikke har godkjent reguleringsplan i dag. Dette gjelder et område fra Havly og mot 

moloen langs Havnegata - FV 891. Dette skaper problemer for de som bor i området; de må 

søke dispensasjon for alle forandringer som skal gjøres på eiendommen. Dette området er 

ganske gammelt og vil ikke gjennomgå store forandringer i arealformål, så en regulering etter 

eksisterende arealbruk vil være den beste løsningen. 

 

Herunder følger en del utfordringer i sentrum som vil være bestemmende for arealbruken i 

årene framover: 

- Boligområder: Det er behov for å tilrettelegge flere boligtomter og stimulere til økt 

boligbygging i Båtsfjord. Dette gjelder både utleieboliger og privatboliger. 

 

- Teknisk infrastruktur: arbeidene med utskifting av vann og avløpsledninger må 

videreføres; samt at nytt høydebasseng til vannverket må vurderes opp imot 

leveringssikkerhet. En utbygging av Hamnefjell vindkraftverk vil by på arealmessige 

utfordringer med tanke på nødvendig infrastruktur og oppgradering av el-nettverk. 

 

- Trafikksikkerhet: det gjelder særlig utbygging av fortau og andre tiltak for å ivareta 

trafikksikkerheten til de myke trafikantene. 

 

- Båtsfjord havn: Ny detaljreguleringsplan for Båtsfjord Havn er blitt vedtatt der man 

legger til rette for mudring og fylling i Båtsfjord havneområde. Kystverket vil sette i 

gang så snart som mulig etter at planen er vedtatt. Båtsfjord kommune vil i nært 

samarbeid med Kystverket og Fylkesmannen få en mest mulig funksjonell og 

forurensningsfri havn.  

 

- Næringsliv og næringsutvikling: Båtsfjord kommune ønsker å framstå, både nasjonalt 

og regionalt, som ”Fiskerihovedstaden”. Hva dette innebærer bør konkretiseres i 

forhold til følgende:  
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- Fiskeri og sjømatnæring. Båtsfjord kommune bør ta stilling til på hvilke måter 

kommunen skal bidra til å utvikle den lokale fiskerinæringen, både på sjøsiden 

(fiskere) og landsiden (fiskeindustri, oppdrett og service- og leveransenæring).  

- Turisme og reiseliv. Dette har, ved siden av fiskeri og fiskeindustri, vært et 

hovedsatsingsområde i omstillingsperioden uten at aktiviteten har blitt særlig 

omfattende med tanke på antall arbeidsplasser. Videre strategisk satsing og 

tilrettelegging av areal, må inngå i planen. 

- Olje, gass og vindkraft (energi). Dette har potensiale til å bli vekstnæringer i 

Båtsfjord. Dette potensialet må utredes nærmere.  

- Service- og transportnæring. Tradisjonelt har denne vært bygd opp rundt fiskeriene 

og sjømatnæringen. Det er viktig at denne tradisjonen for Båtsfjord videreutvikles 

for å være konkurransedyktig. Den kan utvikles til også å levere til andre næringer 

slik som olje/ gass og vindkraft.  

 

- Kultur og idrett: Kultur og idrett er viktige dimensjoner for befolkningens trivsel. 

Båtsfjord kommune har tilrettelagte areal for disse tilbudene og vil sikre og 

opprettholde disse i den nye kommunedelplanen. 

 

- Rekreasjon og friluftsliv: En del av planområdet har viktige friluft- og 

rekreasjonsmuligheter. Tilknytningen til sjøen er et viktig element i forhold til 

rekreasjon.  

 



13 

 

 

Figur 1 Bilde over Båtsfjord sentrum 
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6 KONSEKVENSUTREDNINGER 

Formålet med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 

betraktning under forberedelse av planer og tiltak. Kommunedelplanen omfattes av forskrift 

om konsekvensutredninger. Det vil si at den må beskrive de virkninger utbygging eller 

vesentlig endret arealbruk har for miljø og samfunn. De ulike tiltakene skal vurderes med 

fordeler og ulemper i forhold til de overordnede mål for miljø og samfunn. 

Konsekvensutredningene skal være med i planbeskrivelsen. 

I planarbeidet skal det tas utgangspunkt i de kvaliteter og det særpreg som Båtsfjord har, og 

forsterke disse. Dette gjelder blant annet de fordeler som ligger i Båtsfjord som 

«Fiskerihovedstad» og mulighetene til ytterligere næringsetablering på bakgrunn av tilgang til 

ressursene i Barentshavet. Dessuten er nærheten til natur og friluftsområder kvaliteter det er 

viktig å videreutvikle og ivareta. Det samme gjelder for idretten i Båtsfjord, som gir mange 

muligheter og er godt tilrettelagt. I revideringen av kommunedelplanen er det aktuelt med nye 

arealer for industri, masseuttak og boliger. Dette blir omfattet av forskrift om 

konsekvensutredning. Det betyr at alle nye utbyggingsområder og/eller endringer i 

eksisterende arealformål må konsekvensutredes. 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning 

§ 9 vedlegg III. Nedenfor er det laget en liste over relevante temaer. Alle innspillsområdene/ 

endringene skal sjekkes ut i forhold til denne listen. 

 Forholdet til nasjonale og regionale føringer 

 Folkehelse (positivt eller negativt for tilrettelegging for aktiv, sosial og trygg hverdag) 

 Grønnstruktur – friluftsliv – rekreasjon 

 Naturressurser og vannressurser (jord- og skogbruk og drikkevannskilder) 

 Sikring av jordressurser (jordvern) 

 Naturens mangfold 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Landskap 

 Samisk natur- og kulturgrunnlag 

 Barn og ungdoms oppvekstsvilkår, trivsel og fritid 

 Næringsliv og næringsutvikling 

 Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse (bo- og nærmiljø, kvalitet) 
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 Sosial infrastruktur (f. eks. skole, barnehage, kommunale tjenester, fritidstilbud m.m.) 

 Teknisk infrastruktur (økonomiske konsekvenser i forhold til vei, vann, avløp m.m.) 

 ROS-analyse 

 Transportbehov, klimagassutslipp, energiforbruk og energiløsninger 

 Trafikksikkerhet 

 Risiko ved havnivåstigning 

 Kriminalitetsforebygging 

 Der relevant: arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

 

Det skal redegjøres for den samlede effekten av alle ovennevnte forhold, i tillegg til den 

samlede effekten av alle områder som det blir utført konsekvensutredning for.  
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7 PLANPROSESS, ORGANISERING OG MEDVIRKNING  

7.1 Planprosessen 

Hovedfasene under planprosessen. 

1. Oppstartsfase 

o Lage forslag til planprogram 

o Varsle og kunngjøre planoppstart 

o Planprogram på høring 

o Vedtak om fastsetting av planprogram 

2. Informasjonsmøte og innspill fra innbyggerne til arealplanen med frist.  

3. Utarbeiding av planforslag med planbeskrivelse med KU for nye/forandrede 

utbyggingsområder. 

4. Høring og offentlig ettersyn av planforslag med KU. 

5. Innsigelsesbehandling og eventuelt ny høringsrunde. 

6. Ferdigstilling av endelig plan med kunngjøring, eventuelt innsigelsesbehandling og 

godkjenning fra Miljøverndepartementet. 

 

I tidsrommet fram mot utlegging av planen til offentlig ettersyn, gjennomfører prosjektgruppa 

møter med politikere og referansegruppa. 

Vurderinger som må gjøres under utarbeiding av planprogrammet: 

- behandle innspill og forslag fra innbyggerne 

- behov for analyser som del av behandlingen av innspill 

- befaringer  

 

Etter høring og offentlig ettersyn av kommunedelplanen starter prosessen med 

merknadsbehandling og ferdigstillelse.  
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7.2 Opplegg for organisering  

Rollefordeling i prosjektet 

Prosjekteier Kommunestyret Fastsetter planprogram 

Vedtar endelig plan 

 Planutvalget Legger forslag til planprogram og plan 

til offentlig ettersyn 

Innstillende politisk utvalg til 

kommunestyret 

Styringsgruppe Formannskapet Rådgivende funksjon og støttespiller 

for PA og PL 

Sørge for at prosjektet får de 

nødvendige ressurser 

Kvalitetssikring og prioritering 

Prosjektansvarlig Rådmannen Ansvarlig for prosjektet 

Ledelsens representant 

Leder av styringsgruppe 

Avgjørende myndighet 

Prosjektleder Kommuneplanlegger Leder gjennomføring av prosjektet 

Rapporterer til styringsgruppa 

Dokumentasjon og kommunikasjon 

Sekretær i styringsgruppa 

Prosjektgruppe Ordfører, opposisjonspolitiker, 

medlem i havnestyret, 

rådmann, prosjektleder og 

Teknisk sjef. 

Organiserer arbeidsgrupper 

Sikre et godt kunnskapsgrunnlag 

Drive prosjektet framover 

 

Prosjektgruppa vil opprette arbeidsgrupper og innhente kompetanse fra eksterne aktører der 

det er nødvendig. 

Prosjektgruppe: 

Teknisk sjef – Trond Henriksen 

Kommuneplanlegger/prosjektleder – Rikard Haugen 

Ordfører – Geir Knutsen 
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Opposisjonspolitiker -  

Medlem i Havnestyret – Martin Andersen 

Rådmann – Terje Jakobsen 

 

7.3 Medvirkning  

Plan- og bygningsloven § 5-1 sier at enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for 

medvirkning. For å få best mulig kunnskapsgrunnlag vil det under planprosessen legges opp 

til følgende medvirkning: 

 Kunngjøring av oppstart av planarbeidet i lokalavis og kommunens hjemmeside 

 Melding til sektormyndigheter og andre viktige myndigheter om planoppstart 

 Fortløpende orientering på hjemmesiden vedrørende planarbeidet  

 Oppfordre og legge til rette for innspill og forslag til nye utbyggingsområder 

 Åpent folkemøte i Båtsfjord  

 Temamøter med  

 Presentasjon for politikerne 

 

Berørte regionale myndigheter som Finnmark fylkeskommune, fylkesmannen, Statens 

Vegvesen og reindriftsnæringa vil kontaktes i en tidlig fase av planarbeidet for utveksling av 

informasjon og eventuelt bli inkludert i regionalt planforum. 
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7.4 Forslag til Framdriftsplan 

2014 

Aktivitet Juli Aug Sept Okt Nov Des 

Utarbeide fremdriftsplan og planprogram      X 

       

2015 

Aktivitet Jan Febr Mars April Mai Juni 

Skrive saksfremlegg til Formannskapet – vedta 

revisjon 

X      

Utarbeide forslag til planprogram/ ferdigstille X      

Informasjons- og dialogmøte med FSK og 

prosjektgruppe 

X      

Politisk sak i FSK – Planprogram ut på høring  X     

Politisk sak i KST – Planprogrammet ut på høring  X     

Offentliggjøring av Planprogrammet  X     

 

Skrive resymè av merknadene til planprogrammet   X X   

Fastsette hvordan merknadene skal følges opp    X   

Revidere planprogrammet     X X 

Møte prosjektgruppe – vedta planprogrammet      X 

Politisk sak i FSK – vedta planprogrammet      X 

Politisk sak i KST – vedta planprogrammet      X 

       

Aktivitet Juli Aug Sept Okt Nov Des 

Åpne mulighetene for å sende inn innspill til 

arealbruk 

X X     

Åpent folkemøte  X     

Utarbeide KU for innspillsområdene og andre 

endringer 

X X X    

Skrive sak til prosjektgruppa – hvilke innspill skal 

inn i planforslaget 

  X    

Politisk sak i FSK – vedta hva som skal inn i 

planforslaget 

  X    
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Utarbeide forslag til plankart    X X X 

Utarbeide forslag til planbestemmelser    X X X 

Utarbeide forslag til planbeskrivelse med KU    X X X 

Utarbeide ROS-analyse    X X X 

       

2016 

Aktiviteter Jan Febr Mars April Mai Juni 

Utarbeide forslag til plankart X X X    

Utarbeide forslag til planbestemmelser X X X    

Utarbeide forslag til planbeskrivelse med KU X X X    

Utarbeide ROS-analyse X X X    

Skrive sak til FSK – 1. gangsbehandling     X   

1.gangsbehandling i FSK    X   

1.gangsbehandling i KST     X  

Åpent informasjonsmøte     X  

1.utkast ut på høring     X X 

       

Aktiviteter Juli Aug Sept Okt Nov Des 

1.utkast på høring X X     

Skrive resymè av alle merknadene X X     

Avgjøre hvordan merknadene skal følges opp   X    

Revidere plankart og temakart etter høring   X X   

Aktiviteter Juli Aug Sept Okt Nov Des 

Revidere planbestemmelser   X X   

Revidere planbeskrivelsen med KU   X X   

Revidere ROS-analysen   X X   

Møte i prosjektgruppa – sluttbehandling    X   

Politisk sak i FSK – sluttbehandling    (X)  X 

Politisk sak i KST - sluttbehandling    (X)  X 

Annonsere vedtatt plan og arkivering      X 

Etterarbeid - evaluering       
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8 HØRINGSPARTER 

8.1 Statlige, fylkeskommunale og kommunale instanser 

FYLKESMANNEN I FINNMARK   Statens hus   9815 Vadsø 

e-post: postmottak@fmfi.no 

 

FINNMARK FYLKESKOMMUNE  Henry Karlsens plass 1 9800 Vadsø 

e-post: postmottak@ffk.no 

- Planavdelingen 

- Fylkeskonservatoren/fylkeskulturetaten 

 

LUFTFARTSVERKET, HOVEDADMIN.  PB. 8124 Dept.  0032 Oslo 

 

SAMETINGET     Ávjovárgeaidnu 50 9730 KÁRAŠJOHKA  

e-post: samediggi@samediggi.no 

 

STATENS VEGVESEN       

Region Nord      Postboks 1403   8002 BODØ  

e-post: firmapost-nord@vegvesen.no 

 

KYSTVERKET      Serviceboks 2  6025 Ålesund 

e-post: post@kystverket.no 

 

 

 

mailto:postmottak@fmfi.no
mailto:samediggi@samediggi.no
mailto:firmapost-nord@vegvesen.no
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NORGES VASSDRAGS- og ENERGIDIREKTORAT  

Postboks 394  8505 NARVIK  

e-post: rn@nve.no 

 

FISKERIDEPARTEMENTET 

Region Finnmark   Postboks 185 sentrum,    5804 Bergen 

e-post: postmottak@fiskeridir.no  

 

FORSVARSBYGG    Postboks 405 Sentrum   0103 OSLO 

e-post: post@forsvarsbygg.no 

 

SIVILFORSVARET 

 

FINNMARKSEIENDOMMEN Postboks 133   9811 Vadsø 

 

KYSTVERKET NORD  Postboks 1502   6025 Ålesund 

 

BERLEVÅG KOMMUNE  Torget 4   9980 Berlevåg 

 

VARDØ KOMMUNE  Postboks 292   9851 Vardø 

 

VADSØ KOMMUNE  Postboks 614   9811 Vadsø 

 

TANA KOMMUNE   Rådhusveien 3  9845 Tana 

mailto:rn@nve.no
mailto:postmottak@fiskeridir.no
mailto:post@forsvarsbygg.no
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NESSEBY KOMMUNE  Rådhuset   9840 Varangerbotn 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE  Postboks 406  9915 Kirkenes 

 

GAMVIK KOMMUNE  Postboks 174   9770 Mehamn 

 

LEBESBY KOMMUNE  Postboks 38   9790 Kjøllefjord 

 

 

De kommunale tjenesteeiningene 
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8.2 LAG og FORENINGER  

 

Lagets navn Leder e-post/hjemmeside Tlf  

Hiphopklubb Mads Bruun Bruun51@hotmail.com  41204100 

Sneskavla 4H 
Jorid 

Jacobsen 
Batsfjord.skole@batsfjord.kommune.no  78983662 

Hørselshemmede Kjell Nervik aagner29@gmail.com  41244740 

Motorsportklubb 
Kjell Tore 

Tiberg 
k.tiberg@online.no  95803750 

Arctic Riders W E Økland www.arctic-riders.com  92289798 

Pistolklubb 
Bjørn E 

Martinsen 
bjemar@online.no  97580168 

Skytterlag 
Stig Rune 

Nilsen 
batsfjord@skytterlag.no sti-runn@online.no  95180570 

BSK 
May Bente 

Eriksen 
www.baatsfjordsportsklubb.no  95156460 

Tae Kwon-Do  Roger Holst  roger.holst@c2i.net  91805280 

Idrettsråd 
Chriss J 

Jørgensen 
chrjjorg@gmail.com  92865466 

Barnegospel 
Anne K 

Kristiansen 
ann.karin.kristiansen@baatsfjord.kommune.no  78983333 

Jippikoret Kirsi Rantala kirs-ran@online.no  93850241 

Damekor 
Janne B 

Henriksen 
janne-ab@hotmail.com  94186930 

Musikkforeningen Sigbjørn hamningberg@hotmail.com  97764493 

mailto:Bruun51@hotmail.com
mailto:Batsfjord.skole@batsfjord.kommune.no
mailto:aagner29@gmail.com
mailto:k.tiberg@online.no
http://www.arctic-riders.com/
mailto:bjemar@online.no
mailto:batsfjord@skytterlag.no
mailto:sti-runn@online.no
http://www.baatsfjordsportsklubb.no/
mailto:roger.holst@c2i.net
mailto:chrjjorg@gmail.com
mailto:anne.kirsti.kjenne@batsfjord.kommune.no
mailto:kirs-ran@online.no
mailto:janne-ab@hotmail.com
mailto:hamningberg@hotmail.com
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Jessen 

Mannskor 
Pål 

Forbergskog  
pal.forbergskog@gmail.com  92086358 

Minikor 
Kjellaug 

Rasmussen 
kjellaug.rasmussen@batsfjord.kommune.no  97785077 

Syltefjorddalen 

Hytteforening 

Arne Th. 

Pedersen 

firmapost@gimma.no 

 

95075585 

Hamna Hytteforening 
Lill Merthe 

Svendsen 
Postboks 161 9021778 

Adamdalen 

hytteforening 

Per Arvid 

Richardsen 
parichar@online.no  99210290 

Snøscooterklubb 
Benn 

Olsborg 
benn-olaf.olsborg@eunet.no  91884401 

Bygdelaget Strømmen Eirin Eriksen eirin.eriksen@posten.no  78983271 

Revmatikerforeningen  
Svein 

Jakobsen   

92437878 

Seniordans 
Laila 

Mikkelsen 
bjorg.ryan@batsfjord.kommune.no  99297387 

Ordo Hytteforening Jarle Nilsen  jarnil@online.no  98214780 

Nordfjorden Vel 
A K 

Grønnberg 
annkristin@batsfjord.ror.no  99356235 

Røde Kors 
Willy Eilert 

Økland 
willy-eo@online.no  92289798 

Mental Helse 
Herbjørg 

Bolle 
tone.sund.wahl@batsfjord.kommune.no  48224249 

mailto:pal.forbergskog@gmail.com
mailto:kjellaug.rasmussen@batsfjord.kommune.no
mailto:firmapost@gimma.no
mailto:parichar@online.no
mailto:benn-olaf.olsborg@eunet.no
mailto:eirin.eriksen@posten.no
mailto:bjorg.ryan@batsfjord.kommune.no
mailto:jarnil@online.no
mailto:annkristin@batsfjord.ror.no
mailto:willy-eo@online.no
mailto:tone.sund.wahl@batsfjord.kommune.no
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LHL 
Fay H 

Kristiansen 
fay.hege.kristiansen@batsfjord.kommune.no  92832414 

Båtsfjord 

hestesportklubb 

Helene 

Jakobsen 
heleneja@yahoo.no  40200276 

Bridgeklubben 
Sverre 

Heggelund 
sverrh@online.no  47384862 

Pensjonistforening 
Sigmund 

Jessen 
sigmj@online.no  90820254 

Neptunåsen 

Velforening 

Ingunn 

Lister 
Har-li@online.no  99164030 

Jeger og fiskeforening 
Frank Cato 

Johansen  
www.batsfjord.com  97785073 

Historie og 

museumslaget 
Alex Bolle abolle@online.no  91775292 

Rubbedallen 

Velforening 
Jarle Nilsen jarnil@online.no 98214780 

Arbeiderparti Geir Knutsen Geir.knutsen@batsfjord.kommune.no  93208676 

Høyre 
Stein 

Kollstrøm  
s-kollst@online.no  90772577 

Sosialistisk 

Venstreparti 

Kathy 

Langseth 
Katy.langseth@batsfjord.kommune.no  78983728 

AP kvinnegruppe 
Mona 

Wrengsted  
Mona.wrengsted@batsfjord.kommune.no  78983955 

Fiskarlaget 
Jens E 

Bjørkås  
jens-ebj@online.no  90772590 

Handelstanden Kyrre Kyrre@c.net.no  91579870 

mailto:fay.hege.kristiansen@batsfjord.kommune.no
mailto:heleneja@yahoo.no
mailto:sverrh@online.no
mailto:sigmj@online.no
mailto:Har-li@online.no
http://www.batsfjord.com/
mailto:abolle@online.no
mailto:jarnil@online.no
mailto:Geir.knutsen@batsfjord.kommune.no
mailto:s-kollst@online.no
mailto:Katy.langseth@batsfjord.kommune.no
mailto:Mona.wrengsted@batsfjord.kommune.no
mailto:jens-ebj@online.no
mailto:Kyrre@c.net.no
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Kilbotn 

Fagforbundet 
Anne 

Olavson 
fagforbundet@batsfjord.kommune.no  97573457 

Utdanningsforbundet  
Kjell 

Kålheim 
kjellkalheim@dcpost.no  41403010 

Delta 
Rainer 

Hansen 
Rainers2003@hotmail.com  91643912 

Fremskrittspartiet 
Tor Agnar 

Andersen 
taandersenelektro@hotmail.com  47246780 

Kystfiskarlag  
John R. 

Eriksen  
jrog-e@online.no  41931240 

Flystripa Stall og 

Fritidsklubb 

Anita C 

Svendsen 
anita_svendsen@hotmail.com  95800044 

Handelstands 

Fiskerigruppe 

Kjell Olaf 

Larsen 
Unn-berit@fishnet.no  78985080 

Midnattski for kvinner Line Leistad l_leistad@hotmail.com  95758811 

-  

mailto:fagforbundet@batsfjord.kommune.no
mailto:kjellkalheim@dcpost.no
mailto:Rainers2003@hotmail.com
mailto:taandersenelektro@hotmail.com
mailto:jrog-e@online.no
mailto:anita_svendsen@hotmail.com
mailto:Unn-berit@fishnet.no
mailto:l_leistad@hotmail.com

