
INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN 

 

FINNMARK FYLKESKOMMUNE (AREAL OG KULTURVERNAVDELINGA) 

 UNIVERSELL UTFORMING = Alle nye bygg/ inngrep vil bli planlagt med universell 

utforming. 

 GJENFINNES I PLANLEGGING OG UTFORMING = Ivaretatt 

 GJENFINNES I DRØFTINGENE I PLANENS HOVEDMÅL, PLANBESKRIVELSE OG 

BESTEMMELSER (LEKEPLASSER, OPPHOLDSPLASSER, OFFENTLIGE ROM) = Ivaretatt 

 

 UTBYGGING I 100-METERS BELTET = Planen tilrettelegger for almennheten i langt større 

grad enn dagens situasjon. Antar at kommunen har vurdert dette i forbindelse med 

samfunnsutvikling/ næringsutvikling da området er avsatt til turistvirksomhet i 

arealplanen. 

 TILPASSES OMGIVELSER, TILRETTELEGGING FOR ALMENNHETEN GJØRE DET ENKLERE – 

TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSLIV/ TURISME ETC. VURDERES OPP MOT REGELEN 

(SJØRETTEDE REISELIVSANLEGG KAN TILLATES) 

 

 KULTURMINNEFAGLIG INNSPILL = Ivaretatt 

 VÆR VARSOM 

FYLKESMANNEN I FINNMARK – MILJØVERNAVDELINGEN 

 KONSEKVENSUTREDNING   ?  = Antatt ikke nødvendig da reguleringsplanen er i samsvar 

med vedtatt kommunal arealplan. 

 REGULERINGSPLANVEILEDER – MÅ BENYTTES I UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER 

= Iht. reguleringsplanveileder 

 ESTETIKK   ? = Regner med at dette ivaretas av kommunen i forbindelse med vedtak av 

reguleringsplan. 

 BESTEMMELSER: SKAL VÆRE SKREVET I ”SKAL-FORM” FOR Å HINDRE TOLKNINGSROM. 

DET MÅ FREMGÅ HVILKE FORMÅL BESTEMMELSENE SKAL GJELDE FOR, HJEMMEL TIL 

FORMÅLET (JFR. PL. OG BYGNINGSLOVENS § 12-5) = Ivaretatt i planen. 

 UNIVERSELL UTFORMING = Alle nye bygg skal planlegges med universell utforming. 

 MESKELVA – VARIG VERNA VASSDRAG – 100 METERS BELTET = Ingen nye elementer er 

planlagt inntil Meskelva. Den planlagte samiske boplassen er plassert innenfor 100 m 

beltet (naturlig plassering) dersom man definerer brakkvannsområder som en del av 

elva. 

 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (KLIMAENDRINGER) = Regner med at disse krav er 

ivaretatt i kommunal arealplan. 

 FARE KNYTTET TIL STORMFLO = Ingen nye bygg er planlagt i reguleringsplanen. 

Informasjonssenter og samisk boplass vil plasseres på en høyde i terrenget – dette tilsier 

at ingen fare er knyttet til stormflo. 

 FARE KNYTTET TIL RADON – Kun åpne bygg er planlagt 



 NATURMANGFOLDLOVEN = Regner med at detter er vurdert i kommunens arealplan. 

Området er tidligere overflatedyrket – de planlagte tiltak vil ikke ha uheldige virkninger 

på naturmiljøet – det er svært lite nye naturinngrep. 

BALLOVARA 

 INNKJØRSEL TIL CAMPINGPLASSEN = Iht. Vegvesenets krav 

 SKILTING FOR Å HINDRE GJENNOMKJØRING = Allerede oppsatt 

 TILSTREKKELIG PARKERING = Dimensjonert etter behov 

 FORRINGE PLANER OM JORDBRUK = Ikke problem – campingplasser en lokaliser til 

eiendom 11/94 og 11/96 

 HINDRE ALMENNHETENS FERDSEL = Planen tilrettelegger for almennhetens ferdsel 

 STØY- OG ANNEN FORURENSING = Godkjennes av myndigheter 

 

 

NVE = OK 

 Ingen merknader til planen 

 Merknader til vannuttak fra Meskelva til fugledam – tas ut fra planen – dammen fylles av 

smelte-/ regnvann = OK 

 

SAMETINGET = OK 

 Ingen merknader da alle registrerte kulturminner ligger utenfor området hvor det er 

planlagt tiltak. 

 Kommentar til å forandre ordlyd i Fellesbestemmelser § 4.5 = OK 


