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1 Sammendrag 

Framlagte forslag til planstrategi er to år på etterskudd, men er likevel viktig for å prioritere 

planressursene i kommunen fram til neste kommunevalg. Rådmannens forslag til planstrategi har 

fått mindre justeringer i forhold til høringsutkastet. 

2 Høringen 

Oppstart av arbeidet med planstrategi ble varslet på kommunens hjemmeside 26. februar 2018. Etter 

en prosess som bl.a. inkluderte møter med helse- og undervisningssektoren samt store deler av 

næringslivet, ble rådmannens forslag til planstrategi sendt på høring 24. april til 24. mai.  Det kom inn 

i alt 12 uttalelser. 

3 Merknader mottatt under høringen 

3.1 Merknader fra offentlige aktører 

Fiskeridirektoratet 

Kommunen bør være konkret på mål og visjoner for sjømatnæringene i samfunnsdelen. 

Samfunnsdelen bør også drøfte konfliktpotensialet mellom havbruksnæringen og fiskerinæringen. 

Eventuelle samiske fiskeriinteresser bør også drøftes. 

Kommentar  

Innspillet tas til orientering, og vurderes nærmere når arbeidet med samfunnsdelen starter opp. 

 

Styringsgruppen i folkehelseprosjektet 

Styringsgruppen viser til samarbeidsavtale inngått i 2015 mellom kommunen og fylkeskommunen om 

nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Kommunen har tidligere bestemt at folkehelse 

skal innlemmes i alle planer, og at man ikke ønsker å lage en egen folkehelseplan. Med utgangspunkt 

i folkehelse er det viktigst å prioritere samfunnsdelen, da denne er grunnlaget for andre planer og 

kommunens virksomhet. 

Kommentar  

I forslaget til planstrategi er samfunnsdelen prioritert, med ønske om oppstart høsten 2018. 

Innspillet er ivaretatt. 

 

Finnmark fylkeskommune 

Fylkeskommunen er enig i at samfunnsdelen prioriteres høyest, og deretter arealdelen.  
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Til beskrivelsen av nasjonale forventninger og regionale føringer bør Regional transportplan for 

Finnmark legges inn. 

Beredskapsplanen bør innlemmes i planstrategien 

Vannmiljøet bør ivaretas, og de ulike vanntema bør samordnes og integreres i plansystemet. 

Kommunens klima- og energiplan er fra 2010. Ny planretningslinje med nytt punkt om 

klimatilpasning er under revisjon. Kommunen bør vurdere revidering av klima- og energiplanen når 

planretningslinjen er fastsatt. 

Nylig oppstartet arbeid med kulturminneplan bør inngå i planstrategien. 

Kommentar  

Merknader vedr. regional transportplan, klima- og energiplan og kulturminneplan tas til etterretning. 

Vanntema etter vanndirektivet må vurderes i de enkelte planer. Temaet overordnet ROS-analyse 

endres slik at temaet også omfatter beredskapsplan. 

 

Sametinget 

Sametinget ber kommunen om å bruke Sametingets planveileder. 

Sametinget savner en drøfting av utfordringer og muligheter for utvikling av samisk kultur, språk, 

næringsutøvelse og samfunnsliv i planstrategien. De ber videre om at kommunen legger til rette for 

medvirkning fra samiske lokalsamfunn i planarbeidet. 

Kommentar  

Innspillet tas til orientering. 

 

Varanger KraftNett AS 

Det bes om å bli involvert tidligst mulig dersom det skal etableres tiltak som skal tilknyttes deres nett. 

Kommentar  

Innspillet tas til orientering. 

 

Fylkesmannen i Finnmark 

Fylkesmannen er enig i at samfunnsdelen prioriteres først. Når det gjelder skuterløyper i arealdelen, 

bemerker Fylkesmannen at skuterløyper etableres med annen lovhjemmel enn plan- og 

bygningsloven. Linjene som utgjør skuterløyper i arealdelen er til informasjon og har ikke rettslig 

virkning. Det kan være utfordrende å kjøre både skuterløype- og arealplanprosess samtidig. 

Kommentar  

Merknaden tas til etterretning. Teksten «skuterløyper inngår» i arealdelen omformuleres. 
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Eldrerådet 

Samfunnsdelen må få høyeste prioritet. Reguleringsplan for Båtsfjord sentrum må endres (boliger i 1. 

etasje). Areal til hestesenter i Maridalen bør endres til bolig- eller friluftsformål. Det ønskes gang- og 

sykkelvei fra Dalakrysset til Syltefjordkrysset. Trafikksikkerhetsplanen må oppdateres bl.a. i 

forbindelse med ny skole. Viktig at psykiatriplanen blir videreført. 

Det mangler en kirkegårdsplan, det er viktig å avklare kirkegårdskapasitet. 

Kommentar: 

Innspillene tas til orientering. Hestesenter, gang- og sykkelvei og kirkegårdskapasitet vurderes i 

arealdelen. 

Helse- og omsorgsstyret 

HOS ber om at «plan for rekruttering og stabil bemanning» tas med under vedtatte planer. 

Kommentar: 

Kommunen har i dag en lønnspolitisk plan. Det vil være naturlig at rekruttering og lønnspolitikk ses 

under ett. Rådmannen foreslår derfor at lønnspolitisk plan og bemannings-/rekrutteringsplan blir et 

nytt plandokument fra 2019. 

Kultur- og oppvekststyret 

Planstrategien tas til etterretning. 

3.2 Merknader fra private aktører 

Båtsfjord Handelsstands fiskerigruppe 

Planstrategien gir et godt utgangspunkt for arbeidet som skal gjennomføres. Det er ønskelig å være i 

tett dialog med kommunen om det planverket som berører kommunens næringsliv. 

Kommentar  

Merknaden tas til orientering. 

Båtsfjord Frivilligsentral 

Det bør utarbeides en kommunedelplan for kultur. Kulturliv er viktig for trivsel og bolyst, og det 

mangler et styringsdokument som en plan for saksområdet kultur ville vært. Dagens 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet kunne vært en del av kulturplanen. 

Kommentar  

Spørsmål om kommunedelplan for kultur bør vurderes i forbindelse med planstrategien som 

utarbeides for neste kommunestyreperiode. 
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Adamsdalen veilag SA 

Veilaget ønsker å begrense motorisert ferdsel i hytteområdet i Adamsdalen, og drifte og vedlikeholde 

veiene i hytteområdet. De ønsker derfor at veiene i hytteområdet blir prioritert i kommende 

reguleringsplaner. 

Kommentar fra Båtsfjord kommune 

Veiløsninger i hytteområdene blir vurdert når planene tas opp til rullering. 

4 Endringer etter offentlig ettersyn 

Beredskapsplan tas inn sammen med overordnet ROS-analyse. Klima- og energiplan tas med til 

oppstart etter 2019. Kulturminneplan tas med som under arbeid i 2018, forutsatt bevilgning.  


