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Sted:  Digitalt på teams  

Tid:  08.09.2022, 0900-1100  

Møteleder:   Nora Dahl 

Referent:  Nora Dahl 
 

  

Deltakerliste  
 
Navn Etat Epost 

Øystein Willersrud  Porsanger kommune  oystein.willersrud@porsanger.kommune.no   

Johan Borgenvik  Porsanger kommune  johan.borgenvik@porsanger.kommune.no  

Tom Langeid  Multiconsult  tom.langeid@multiconsult.no   

Morten Fredheim  Forsvarsbygg  Morten.Fredheim@forsvarsbygg.no  

Markus Torstad  Kartverket  Markus.Torstad@kartverket.no   

Lone Alien Høgda  Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark  

fmtrlah@statsforvalteren.no  

Marit Mia Bjørnstad  Dir.min  marit.bjornstad@dirmin.no   

Thor-Andreas Basso  Sametinget  thor-andreas.basso@samediggi.no   

Eva Forsgren  NVE  efor@nve.no   

Synnøve Thingnæs  TFFK  synnove.thingnes@tffk.no   

Jan Ingolf Kleppe  TFFK  jan.ingolf.kleppe@tffk.no   

Annbjørg Løvik  TFFK  Annbjorg.lovik@tffk.no  

Nora Dahl  TFFK  Nora.dahl@tffk.no  
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Møtereferat  
• Møteleder ønsket velkommen  

• Praktisk info  

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne  

  

Innledning v/Porsanger kommune og Multiconsult med Innspill fra sektormyndigheter 
• Fremvisning av planforslaget 

• Etablert område fra 50-tallet, stortingsvedtak om økt oppbygging 

• Andre brukere har tilpasset sin virksomhet 

Gjennomgang av planforslaget 

Utredningsalternativer 

• 0-alternativet: Området er delt i 3 kategorier, Selve garnisonsområdet, området med tung 

aktivitet, sporadisk aktivitet på patruljenivå. 

• Alternativ 1: Tilpassing i sør pga eiendom 

• Alternativ 2: Innlemme et område rundt Halkanvarreveien 

Utredningsteamene 

Separate delutredninger Enkel KU Kun omtale i planbeskrivelsen 

Landbruk 

• Planens betydning for 
jordbruk, skogbruk og 
beitebruk skal utredes. 

Forurensing Byggeskikk og estetikk 

Naturmangfold 

• Planens betydning i 
forhold til 
naturmangfold skal 
utredes. 

• Har vært kartlegginger 
av NINA 

Kulturmiljø Teknisk infrastruktur 

Nærmiljø og friluftsliv 

• Planens betydning for 
nærmiljø, friluftsliv, 
herunder tradisjonell 
utmarksbruk skal 
utredes. Inkl. samsike 
interesser.  

Landskap Trafikale forhold 

Reindrift 

• Planens betydning i 
forhold til reindrift skal 
utredes 

Samfunnsmessige forhold Universell utforming 

Risiko og sårbarhet Støy  

 Flysikkerhet  

 

Støy og forurensing blir sett på gjennom utslippstillatelse på en senere tidspunkt. 

  



Plankartet 

• Plankartet ble noe justert etter utredningene 

• Multikonsult v/ Tom Langeid presenterer plankartet og de ulike formålene.  

Planbestemmelsene 

• Gjennomgang av planbestemmelser 

o Lett øving, Tung øving, Sikkerhet, Flerbruk, Masseuttak, Tilbakeføring, Friluftsliv, 
Naturmangfold, Kulturminner, Drikkevann, Reindrift, Byggesaker  

  

Innspill fra sektormyndighetene  
Innspill til plankartet: 

• TFFK:   

Overlappende labels/markering på objektene i plankartet.  

 

• Kartverket:  

Det ser fint ut og påpeker at deres rolle med kvalitetssikring av kartet kommer seinere i 

planforløpet.  

 

• Statsforvalteren: 

Etterlyser forvaltningsplan som en avtalt ved tidligere møter. 

Miljøavdelinga: Viser til rapport fra FFI, forurensing i grunn og vassdrag. Er dette godt nok 

kartlagt?  

 

Innspill til planbestemmelser: 

• TFFK: 

Kulturminner - 5.1 krever litt mer arbeid, eks. bestemmelser pr. område. Veileder fra 

Riksantikvaren §8.4 frigiving eller dispensasjon etter plan, enten må bestemmelsene gis pr. 

arealformål eller i fellesbestemmelser. Fellesbestemmelser for to områder punkt 2, felles 

bestemmelser for hele planområdet og punkt 3.1 fellesbestemmelser. Ønsker et eget møte 

om dette med forslagsstiller og sametinget. 

 

• Statsforvalteren:  

Flerbruk - Bestemmelse 3.3.1 c) – Kan kommunen på hjemmesiden legge ut aktuell 

informasjon om bruk av feltet slik at den når brukeren av utmark? 

 

 

• Direktoratet for mineralforvaltning 

Masseuttak - Uttak av masser utover 10.000 kubikk krever driftskonsesjon etter 

mineralloven. 

Ønsker dialog for å sette av områdene for råstoffutvinning, og for å gå gjennom 

planbestemmelsen.  

  



• NVE: 

Naturmangfold - Ivaretakelse av vassdrag, vassdragsvernet inneholder kriterier for geologiske 

avsettinger. Er masseuttak og kryssing av geologiske avsettinger sett på i forbindelse med 

naturmangfold?  

 

Naturmangfold - Ønsker kryssing med bru eller kurvert, men skjønner at det ikke lar seg gjøre 

over hele planområdet. Slik at man skal opprettholde vassdragets verdi. Er og marin grense i 

området, så det er mulighet for marin leire i planområdet og bør ivaretas. 

 

Drikkevann - Gaggavann er et vannmagasin og kan være nedtappet i perioder. Det må 

markeres tydelig i plankartet at dette er et regulert vassdrag. 

  

  
 


