
TEMAER TIL MØTE I PLANFORUM 21/11 2019 

Storfjord kommune 

Reguleringsplan for Oteren 

Planprogram er ute til offentlig ettersyn – Planforslag utarbeides fra januar 2020. 

15 min: Innledning v/Storfjord kommune 

Til drøfting:  

- Fortetting av boligbebyggelse i forhold til naturfare (flom og jordskred) og dyrka mark 

Se figurene på side 6 og 7 i planprogrammet.  

 

- 2 reguleringsplaner skal i utgangspunktet være gjeldende (Reguleringsplan for E6 og 

Oterbakken boligfelt). Det er kommet innspill om vegkryss mot E6 i sørlig grense av 

planområdet (ved Otertun samfunnshus). Fint om dette kan avklares på møtet. 

Se figur 9, side 10 i planprogrammet.  

 

- Det er registrert et fåtall kulturminner innenfor planavgrensningen. Behov for ytterlig 

undersøkelser? 

Se figur 5, side 5 i planprogrammet.  

 

- Det er registret 2 områder med kvikkleire innenfor planområdet. Behov for ytterlig 

undersøkelser? 

Se figur 5, side 5 i planprogrammet. 

 

- Reindriftshensyn. Det er registret en flyttelei forbi- og gjennom tettstedet. Flytteleia har ikke 

vært i bruk siden 1960-årene. Vurderinger i nåværende planarbeid?  

 

- Medvirkning. Generelle innspill og konkrete ønsker fra enkelte fagmyndigheterom deltakelse 

i videre planprosess. 

 

- Eventuelt. 

 

  



Reguleringsplan for Skibotn kai/avløpsanlegg Kvalberg 

Planprogram for Skibotn kai har vært ute til offentlig ettersyn og fastsatt av Storfjord 

kommunestyre den 8/2 2019. 

I ettertid er det laget et forprosjekt for Skibotn avløpsrenseanlegg. Det foreligger uttalelser fra 

sektormyndighetene (august 2019).Renseanlegget vil gå gjennom planområdet for Skibotn kai og 

også berøre områdene nord og sør for planområdet. Storfjord kommune tar sikte å lage én 

reguleringsplan ved at renseanlegget inngår i reguleringsplanen for Skibotn kai.   

Planforslag utarbeides fra januar 2020. 

15 min: Innledning v/Storfjord kommune 

Til drøfting:  

- Grunnforhold. Det forgår for tiden supplerende undersøkelser av grunnforholdene. 

Orientering på møtet og eventuelle innspill. 

 

- Kulturverninteresser (Lásságámmi og Hottigården). Det har tidligere i planprosessen vært 

møter med kulturvernmyndighetene i forbindelse med Skibotn kai. Orientering om utvidelse 

av planområdet og drøfting av nødvendige tiltak. 

 

- Skipsled. Utbygging kan føre til at skipsled til Skibotn kai berøres. Ønskes drøftet på møtet. 

 

- Grunneier kan tenke seg næringstiltak tilknyttet avløpsrenseanlegget. Bør drøftes i forhold til 

trafikkforholdene. 

 

- Medvirkning. Generelle innspill og konkrete ønsker fra enkelte fagmyndigheter om deltakelse 

i videre planprosess. 

Gjennomført planprosess - planprogram 

Dato   Beskrivelse   Ansvar 

Sept. 2018 
Sept. 2018  
Des. 2018 
Jan. 2019 
Febr. 2019   

 Politisk behandling av planprogram  
 Planprogrammet legges ut til off. ettersyn (6 uker) 
 Politisk merknadsbehandling 
 Revisjon av planprogram 
 Fastsetting av planprogram  

Plan- og driftsstyret 
Plan- og driftsstyret 
Plan- og driftsstyret 
Administrasjonen 
Plan og driftsstyret 

 
Framdriftsplan - planforslag 

Dato   Beskrivelse   Ansvar 

Jan. 2020 Planarbeid – analyse 
- gjennomgang av temakart/innspill 
- identifisering av motstridende interesser, møter 

Ikke bestemt 

Feb. 2020 Planarbeid – utarbeiding av planforslag 
- Kart m/bestemmelser 
- Beskrivelse m/konsekvensutredning/ROS, møter 

Ikke bestemt 

Mars 2020 Planforslag - offentlig ettersyn (6 uker)  
  - eventuelle møter 

Plan og driftsstyret 

Mai 2020 Planforslag - merknadsbehandling     
- eventuelle møter 

Formannskap 

Juni 2020 Planforslag – sluttbehandling (§12-12) Kommunestyret 

 



Kommuneplanens samfunnsdel 

Planprogram har vært ute til offentlig ettersyn og fastsatt av Storfjord kommunestyre den 27/2 

2019. 

15 min: Innledning v/Storfjord kommune (orientering) 

- Eventuelle innspill 

 

 

 


