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Porsanger kommune 
 Dato:  16.08.2022 
 Vedtatt dato:  * 

 Dato for siste mindre endring:  * 

 

Reguleringsplan for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og 
øvingsfelt 
 

Reguleringsbestemmelser 

Områderegulering 

PlanID 2016004 

1. Planens hensikt 
Hovedhensikten med planen er å legge til rette for videreføring og formalisering av Forsvarets 

langsiktige utviklingsbehov innenfor planområdet.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området avsatt til følgende formål: 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur jfr. PBL § 12-5, nr. 2  

o Kjøreveg (2011) 

o Annen veggrunn (2018) 

• Forsvaret jfr. PBL § 12-5, nr. 4  

o Skytefelt/øvingsområde (4020) 

o Forlegning/leir (4030) 

o Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål (4900) 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6) 

o Drikkevann (6500) 

2.2 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er det avsatt følgende hensynssoner: 
• Sikringssone infrastruktur (190) 

• Faresone høyspenningsanlegg (370) 

• Faresone militær virksomhet (380) 

• Hensynssone friluftsliv (530) 

• Hensynssone naturmiljø (560) 

• Bevaring kulturmiljø (570) 

• Båndlegging etter lov om kulturminner (730) 

2.3 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er det avsatt følgende 
bestemmelsesområder: 

• Områder med kulturminner 

• Områder med større masseuttak 
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2.4 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende generelle bestemmelser: 

2.4.1 Sikkerhet 

a) Porsangmoen leir: Leiren og tilknyttet infrastruktur har adgangsbegrensninger som skal 

tilpasses Forsvarets til enhver tid gjeldende krav til egen styrkebeskyttelse og sikring.  

b) Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt: Feltet er å betrakte som et fareområde med 

faste og/eller midlertidige sikkerhetsrisikoer tilknyttet Forsvarets aktivitetsnivå, bane- og 

anleggsstruktur.  

c) Personsikkerhet: For å redusere risiko knyttet til uønskede hendelser som følge av konflikt 

mellom ferdsel og Forsvarets aktivitet skal aktuelle sikkerhetstiltak identifiseres og 

iverksettes. Dette gjøres fortløpende ved planlegging, bygging og endring av skytebaner, 

samt ved endringer i nærliggende områder som kan få sikkerhetsmessige konsekvenser for 

skytefeltet. 

d) Flysikkerhet: For å redusere risiko knyttet til uønskede hendelser som følge av konflikt 

mellom flytrafikk og Forsvarets aktivitet skal aktuelle sikkerhetstiltak identifiseres og 

iverksettes. Dette gjøres ved planlegging, bygging og endring av skytebaner, samt ved 

vesentlige endringer i trafikkmønsteret for flytrafikken ved flyplassen. 

e) Sikkerhet ved anleggsarbeider: For å redusere risiko knyttet til uønskede hendelser i 

forbindelse med anleggsarbeider skal det i nært samarbeid med EOD-kompetent personell 

foretas en vurdering av hvilke områder det er størst sannsynlighet for å kunne treffe på 

blindgjengere i. 

f) Skilting og merking: Nødvendig skilting er tillatt og skal utføres i henhold til Forsvarets maler 

for merking (ref. «Håndbok for skyte- og øvingsfelt»). 

g) Inngjerding: Det tillates inngjerding av områder der det er nødvendig av sikkerhetsmessige 

grunner. 

h) Merking av feltets yttergrenser og målområder: Det tillates hogd/ryddet gater og foretatt 

merking av feltets yttergrenser, målområder og nedslagsfelt (blindgjengerområder). 

2.4.2 Forsvarets bruk 
a) Forsvarets påregnelige bruk av området fremkommer av planen her, festekontrakt med 

Finnmarkseiendommen (FEFO) og øvrige privatrettslige avtaler.   

b) Innenfor formålet «Forsvaret» er tiltak og aktivitet, herunder Forsvarets motoriserte ferdsel, 

tillatt innenfor de begrensningene som fremkommer av underformålene. 

2.4.3 Sivil bruk og ferdsel 

a) Utnyttelse av private rettigheter, allmenn trafikk og ferdsel samt øvrig sivil bruk av området 

kan skje med de begrensninger som følger av Forsvarets til enhver tid gjeldende permanente 

og midlertidige sikkerhets- og ferdselsrestriksjoner, jfr. Skytefeltinstruks for skyte- og 

øvingsfeltet og Sikkerhetsloven.  

b) Det skal etableres hensiktsmessige systemer for flerbruk i feltet.  

2.4.4 Uttak av grus og andre masser 

a) Mindre uttak av masser til bygging og vedlikehold av veger og anlegg skal begrenses til et 

fåtall punkter og skal lokaliseres til områder der det likevel skal etableres anlegg. Uttakene 

skal settes i stand fortløpende, eventuelt etappevis og sås igjen når uttaket avsluttes. 

Skråninger skal gis en helning som er tilpasset ferdsel for folk og dyr. 

b) For områder med større masseuttak gjelder egne bestemmelser med krav om driftsplan 

godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning, jfr pkt. 5.2.  
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2.4.5  Tilbakeføringsprinsipper 

a) Veger og kjøreløyper som tas ut av permanent bruk, samt områder med bygninger og anlegg 

som avvikles og skal tilbakeføres, skal tilpasses omkringliggende terreng og tilrettelegges for 

revegetering med stedegen vegetasjon. 

2.4.6  Drikkevann 

a) I forbindelse med nye tiltak skal betydning for eksisterende drikkevannsforsyningsanlegg 

vurderes. 

3. Bestemmelser til arealformål 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk av arealer, 

bygninger og anlegg innenfor planområdet: 

3.1  Fellesbestemmelser 

a) Godkjente avkjørsler er vist med pil i plankartet. Mindre justeringer mtp opparbeidelse er 
tillatt iht gjeldende vegnormaler for å sikre tilknytning og frisikt mot o_SKV1.  

b) Nødvendig teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor områdene.  

c) Høyspentlinjer er avmerket som fareområde på plankartet. Der anleggselementer krysser 
disse skal krav i forskrift for elektriske anlegg mv tilfredsstilles.  

3.2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

3.2.1 Kjøreveg, o_SKV_1 (2011) 
a) o_SKV1 er avsatt til offentlig kjøreveg (Europavei 6) i henhold til eksisterende situasjon.  

3.2.2 Annen veggrunn, o_SVT_1-6 (2018)  
a) Arealene langs E6 er avsatt til tekniske anlegg og grønnstruktur. 

b) Skjæringer og fyllinger skal utformes og evt vegeteres på en tiltalende måte.  

3.3  Forsvaret (§ 12-5 nr. 4) 

3.3.1 Fellesbestemmelser 
a) Hele skytefeltet er å betrakte som et fareområde da ferdsel innenfor området innebærer en 

permanent eller midlertidig risiko avhengig av aktivitet med skytevåpen, sprengning eller 
kjøretøy. Høyest risiko vil være knyttet til definerte skytebaner med sikkerhetssone, men det 
vil kunne foregå midlertidige øvelser med kjøretøy og våpen i hele feltet.   

b) Når Forsvaret har skyteøvelser må annen virksomhet vike. 
c) Den som ønsker å ferdes i området plikter å oppsøke informasjon fra 

skytefeltadministrasjonen om at det er trygt å ferdes der før en tar seg inn i feltet, og følge 
merking og anvisning fra Forsvaret.  

d) De som ønsker å gjennomføre tilrettelagt aktivitet innenfor planområdet må koordinere 
dette med Forsvaret. 

e) Forholdet til reindrifta forvaltes iht gjeldende sambruksavtale. Gjeldende flyttlei jfr 
reindriftslovens § 22 framgår av til enhver tid gjeldende versjon av «Reindriftens 
arealbrukskart».  

3.3.2 Forlegning/leir, F1_1-2 (4030) 
a) F1_1-2 er avsatt til forlegning/leirområde for Forsvaret. 

b) F1_1-2 vil bli utviklet i tråd med Forsvarets leir- og strategiplaner. 

c) Byggegrense langs E6 er for nye tiltak 20 meter på hver side av midtlinje veg. 
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3.3.3 Skytefelt/øvingsområde – lettere skyte- og øvingsaktivitet, F2_1-3 (4020) 
a) F2_1-3 er avsatt til Forsvarets lette skyte- og øvingsaktivitet med tilhørende infrastruktur. 

b) Innenfor F2_1-3 tillates øving herunder bruk av alle typer løsammunisjon og 

ildmarkeringsmidler. 

c) Det bør utvises særlig hensyn i yngle- og hekketiden.  
d) Innenfor F2_1-3 tillates aktiviteter til fots, bruk av Forsvarets lettere kjøretøy til og med 

beltevogn på barmark, samt bruk av Forsvarets øvrige kjøretøy på barmark etter 

eksisterende trasé, og ellers på frossen snødekt mark.  Eksisterende traseer framgår av 

vedlegg 1.  

e) Tekniske master og nødvendige tekniske installasjoner tillates. Master skal markeres med lys. 

f) Vedlikehold av eksisterende infrastruktur og andre enkle tiltak, herunder veier og kjøreløper, 

tillates.   

g) Ved søknad om tillatelse for nye kjøreløyper, skal konsekvenser for naturmangfold, 

kulturminner og reindrift utredes særskilt. 

h) De deler som er avsatt til faresone H380_1-2 er nedslagsfelt, bl.a. for skytebaner. Nødvendig 

aktivitet og infrastruktur til slikt nedslagsfelt tillates. 

i) Byggegrense langs E6 er for nye tiltak 50 meter på hver side av midtlinje veg. 

3.3.4 Skytefelt/øvingsområde – tyngre skyte- og øvingsaktivitet, F3_1 (4030) 
a) F3_1 er avsatt til Forsvarets tyngste skyte- og øvingsaktivitet med tilhørende infrastruktur. 

b) Innenfor F3_1 tillates samme virksomhet som innenfor F2_1-3, jfr pkt 3.3.3. 

c) Innenfor F3_1 tillates alle aktuelle kjøretøytyper brukt.  

d) Videreutvikling av eksisterende og etablering av nye utdanningsanlegg og skytebaner med 

tilhørende infrastruktur og bebyggelse er tillatt.  

e) Vedlikehold av eksisterende veier og kjøreløper til Forsvarets bruk er tillatt. Nye veier og 

kjøreløyper tillates tilrettelagt fortrinnsvis på tørrbakke, men mindre terrenginngrep, 

forsterkning av våte partier og planering i steinrik mark tillates også. 

f) Ved søknad om tillatelse for nye skytebaner, skal behovet for sikkerhetstiltak vurderes og slik 

dokumentasjon vedlegges.  

g) De deler som er avsatt til faresone H380_1-2 er nedslagsfelt, bl.a. for skytebaner. Nødvendig 

aktivitet og infrastruktur til slikt nedslagsfelt tillates. 

h) Byggegrense langs E6 er for nye tiltak 50 meter på hver side av midtlinje veg. 

3.3.5 Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål, MAA1 (4020/5200) 
a) Aktuell privat eiendom er avsatt til eksisterende bygninger og virksomhet.  

3.3.6 Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål, MAA2-MAA4 
(4020/1300). 

a) De aktuelle private eiendommene er avsatt til eksisterende bygninger og virksomhet, med 

adkomst langs eksisterende veg.  

3.4  Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6) 

3.4.1 Drikkevann (6500) 
a) Det er ikke tillatt med tiltak som kan forurense drikkevannet.  

b) Det er forbud med isfiske innenfor området. 
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4. Bestemmelser til hensynssoner  
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser til hensynssoner innenfor 

planområdet: 

4.1 Sikringssone omkring navigasjonsanlegg (H190) 
a) H190_1 omfatter sikringssone omkring navigasjonsanlegg.  

b) Alle søknader om nye bygg og anlegg herunder kraftlinjer innenfor sonen skal forelegges 

Avinor flysikring for vurdering og godkjenning. 

4.2 Faresone høyspentlinje (H370) 
a) H370_1-5 omfatter restriksjonsområder omkring kraftlinjer.  

b) Innenfor sonen tillates ikke etablert faste innretninger eller virksomhet som kan være til 

ulempe for ledningsnettet. Sikkerhetssoner for skytebaner kan overlappe med denne sonen. 

4.3 Faresone militær aktivitet (H380) 
a) H380_1-2 omfatter områder avsatt til nedslagsfelt i forbindelse med skyting, med fare for 

blindgjengere.  

b) Nedslagsfeltene skal være fysisk avmerket i terrenget. 

c) I områdene er skyting og nedslag fra denne virksomheten prioritert aktivitet, og annen 

aktivitet, opphold og ferdsel må kun skje i henhold til Forsvarets til enhver tid gjeldende 

sikkerhets- og ferdselsrestriksjoner. 

d) Sikkerhetssoner for skytebaner kan overlappe med disse sonene. 

4.4 Hensynsone friluftsliv (H530) 
a) Innenfor område H530_1 er det kartlagt frilufts- og naturverdier knyttet til Lakselv-

vassdraget, jf. klasse 2 i Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernet vassdrag. 

b) Det er forbud mot ny spredt bolig‐, fritids og ervervsbebyggelse, ny anleggsvirksomhet, samt 

nye driftsbygninger i landbruket og alle former for nye masseuttak (PBL § 20‐4, 1. andre ledd, 

bokstav f) inntil 50 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

flomavstand.  

c) Hensynssonen er ikke til hinder for Forsvarets mulighet til adkomst og bruk av 

vassdraget/området under øvelser med båt, snøscooter, o.a. 

4.5 Bevaring naturmiljø (H560) 
a) Innenfor område H560_1 er det registrert særskilte naturverdier. 
b) Områder med kartlagt naturverdi skal søkes hensyntatt ved utforming av etterfølgende 

forvaltningsplaner og instrukser.  
c) Hensynssonen er ikke til hinder for Forsvarets mulighet til adkomst og bruk av 

vassdraget/området under øvelser med båt, snøscooter, o.a. 

4.6 Bevaring kulturmiljø (H570) 
a) Innenfor områdene H570 er det registrert kulturminner. 

b) Tiltak som vil berøre disse kulturminnene må avklares med kulturminnemyndighetene.  

c) Forsvarets aktivitet er tillatt som angitt i planbestemmelse pkt. 3.3.  

d) Skilting er tillatt.  

4.7 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 
a) Innenfor områdene H730 er det registrert automatisk freda kulturminner.  

b) Det tillates ikke inngrep i disse områdene.  

c) Forsvarets aktiviteter til fots og bruk av lette kjøretøy på frossen snødekt mark er tillatt. 
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d) Skilting er tillatt. 

5. Bestemmelser til bestemmelsesområder  

5.1  Område med kulturminner (#1-48) 
a) Planen legger til rette for at registrerte kulturminner innenfor områdene kan frigis. 

5.2 Område for større masseuttak (#49-50) 
a) Innenfor området tillates uttak av masser for bruk innenfor Forsvarets områder.  

b) Området skal drives og settes i stand i henhold til driftsplan godkjent av Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

6. Rekkefølgebestemmelser 

6.1 Plan for avvikling av feltet 
a) Dersom området tas ut av drift som skyte- og øvingsområde for Forsvaret, skal det 

utarbeides plan i medhold av plan- og bygningsloven som avklarer rammene for avslutning av 

feltet.  

b) Planen skal redegjøre for istandsetting av terreng og vegetasjonsetablering. 

6.2 Melding/søknad om tiltak 
a) Meldinger og søknader om tiltak i medhold av plan- og bygningsloven skal forelegges berørt 

reinbeitedistrikt, og andre berørte rettighetshavere, for uttalelse.  

b) Ved søknad om tillatelse til tiltak skal betydning for naturtyper og naturmangfold vurderes 

særskilt.  
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Vedlegg 1 
På vedtakstidspunktet er dette eksisterende traseer:  

 


