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1.1 Innledning 

I henhold til den forskriften om konsekvensutredninger av 1. april 2005, §2, skal nye 
byggeområder i kommuneplanens arealdel konsekvensutredes. Dette innebærer at følgene for 
utbyggingen for miljø, naturforekomster, kulturminner, ras- og flomfare osv. må utredes. 
 
I fastsatt planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan av 
05.02.2008 punkt 5, skal de nye utbyggingsområdene med større omfang innlemmes i en 
forenklet verdi- og konsekvensvurdering. Med utgangspunkt i verdivurderingen og en 
vurdering av konflikter knyttet til endring av arealbruken er konsekvensene vurdert.  
 
Vurderingen av verdi og konsekvenser er basert på kjente registreringer i kommunen, hos 
regionale myndigheter, faglig skjønn, befaringer i området og lokalkunnskap. 
 
I verdi- og konsekvensvurderingen er følgende tema vurdert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innenfor disse temaene er det gjort en kortfattet verdiverdivurdering etter en firedelt skala. 
For hvert område er det vurdert hvor verdifullt området er for det enkelte tema. 
Konsekvensene ved den foreslåtte arealbruken er vurdert med tallkoder som vist nedenfor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der hvor det ikke har vært mulig å vurdere verdier eller konsekvenser er det ikke ført opp 
noen vurdering.  
 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
*  =  Liten verdi 
**  =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
****  =  Svært stor verdi 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

 
Miljø- og naturressurser: 
 

• Naturverdier, biologisk mangfold 
• Jord- og fiskeressurser 
• Reindrift og landbruk 
• Landskap 
• Kulturminner, kulturmiljø 
• Forurensning, støy 
 
 

 

 
Samfunn: 

• Friluftsliv og rekreasjon 
• Helse 
• Universell utforming 
• Barn og unge 
• Samfunnssikkerhet 
• Tettstedsutvikling 
• Transportbehov 
• Trafikkforhold 
• Næringsliv og sysselsetting 
• Infrastruktur og kommunalt                   
tjenestetilbud 
• Samisk utmarksbruk/duodji   
• Utmarksnæring 
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Rekkefølgen på områder som er verdivurdert og konsekvensutredet er ordnet etter 
planformålene jf. plan- og bygningslovens § 20-4.  
 
Selv om kulturminner og kulturmiljø er verdi- og konsekvensutredet, er det kun 
sektormyndighetene som kan avgjøre om undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 er 
oppfylt. 
 
Denne framstillingen skal i utgangspunktet, sammen med tekstdelen til planen tilfredsstille 
kravene i § 8 i forskrift om konsekvensutredninger. 
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2 Byggeområder 

2.1 Boligområder 

Område: B1, Cagannjárga/Tjeldneset, Njiđggunjálbmi/Vesterelvnes. 
Forslag:  Framtidig boligområde. 
Beskrivelse: Småkupert område med innslag av bjørkeskog, øst for E6. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * -1 Nært beliggende naturreservat 
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Hensyn til kulturminne ivaretas 
Forurensing, støy * 0 Vegestasjonskjerming mot vei 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunt oppvekststed nær sentrum 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling **** +4 Styrker Varangerbotn 
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1 Økt trafikk i vegkryss 
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0 Tilrettelagt infrastruktur 

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ikke bebyggelse, men etablering av et boligfelt 
her vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Varangerbotn styrkes som sentrum.  

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: B2, Vuonnabahta/Varangerbotn. 
Forslag:  Framtidig boligområde. 
Beskrivelse: Sydvendt hellende terreng med innslag av bjørkeskog, utsikt, nord for E75. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * -1 Nært beliggende naturreservat 
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +2  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunt oppvekststed nær sentrum 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling **** +4 Styrker Varangerbotn 
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1 Økt trafikk i vegkryss 
Næringsliv og sysselsetting ** +2 Tilflytting 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** -2 Infrastruktur må etableres 

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ikke bebyggelse, men etablering av et boligfelt 
her vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Vuonnabahta/Varangerbotn styrkes som 
sentrum og attraktive tomter vil dekke etterspørselen.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: B3, Nyborgskogen, Nyborg. 
Forslag:  Framtidig boligområde. 
Beskrivelse: Sydvendt hellende terreng med innslag av bjørkeskog, utsikt, nord for E75. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +2  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunt oppvekststed nær sentrum 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling **** +4 Styrker Varangerbotn 
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1 Økt trafikk i vegkryss 
Næringsliv og sysselsetting ** +2 Tilflytting 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0 Tilrettelagt infrastruktur 

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og etablering av et boligfelt her vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning. Vuonnabahta/Varangerbotn styrkes som sentrum og 
attraktive tomter vil dekke etterspørselen.  
  

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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2.2 Ervervsområder 

Område: E1, Juvravuonna/Gandvik. 
Forslag:  Ervervsområde. Utvidelse av eksisterende landareal for fiskeoppdrett. 
Beskrivelse: Sjønært område med eksisterende bebyggelse på vestsiden av E6. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser *** 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Reg. kulturminne utenfor område  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** 0  
Folkehelse ** 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge - 0  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** 0  
Transportbehov ** -1 Behov for transport 
Trafikkforhold * 0 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting **** +4  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

*** +1  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse i forbindelse med oppdrettsnæring, 
og en utvidelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: E2, Ođđajohka/Nyelv. 
Forslag:  Ervervsområde. Industriområde rundt steinbruddet. 
Beskrivelse: Sjønært område med eksisterende industriaktivitet på nordsiden av E6. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk ** -2 Nært trekklei for rein 
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * -1 Nærhet til steinbrudd 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon * 0  
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge - 0  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** 0  
Transportbehov ** -1 Behov for transport 
Trafikkforhold * +2 Nært hovedveg og havn 
Næringsliv og sysselsetting **** +4  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

*** +3 Dypvannskai tilknyttet 

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse i forbindelse med steinbruddet, og 
et industriområde her vil være positivt for næringsutvikling i kommunen.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: E3, Oaggunnjárga/Fiskenes, Grasbakken. 
Forslag:  Ervervsområde. Campingplass. 
Beskrivelse: Sjønært område på nordsiden av E6.  
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser *** -1  
Reindrift og landbruk ** 0  
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Nærhet til kulturminner 
Forurensing, støy ** -1 Nærhet til hovedveg 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** 0  
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +3 Positivt tiltak for barn og unge 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** 0  
Transportbehov ** -1 Behov for transport 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting **** +4  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ikke bebyggelse. Etablering av en campingplass 
her vil være positivt for næringsutvikling og turisme i kommunen.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: E5, Stuorravuonna/Karlebotn. 
Forslag:  Ervervsområde. Industrielt vanntapperi. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse i tilknytning til vannkilden i Karlebotn. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser ** -2 Dyrkbar jord i området 
Reindrift og landbruk ** -2 Dyrkbar jord i området 
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** 0  
Folkehelse *** +3 Rent drikkevann 
Universell utforming - 0  
Barn og unge - 0  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** 0  
Transportbehov ** 0 Behov for transport 
Trafikkforhold * 0 Nært hovedveg og samleveg 
Næringsliv og sysselsetting **** +4  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

*** +2  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse i forbindelse med vannkilden, og en 
industriell utnyttelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: E7, Mádda Njiđggunjálbmi/Vesterelvnes sør. 
Forslag:  Ervervsområde. Industri. 
Beskrivelse: Område med eksisterende boligbebyggelse i områdets ytterkant. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk ** 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * -2 Støyskjerming mot boliger 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** 0  
Folkehelse ** 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge - 0  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn 
Transportbehov ** 0 Behov for transport 
Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg 
Næringsliv og sysselsetting **** +4  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

*** +2 God infrastruktur i nærheten 

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det boligbebyggelse med en bolig. Støyskjerming 
mot boliger må vurderes ut fra hvilken aktivitet området skal brukes til. En industriell 
utnyttelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: E8, Davvi Njiđggunjálbmi/Vesterelvnes nord. 
Forslag:  Ervervsområde. Industri. 
Beskrivelse: Område med eksisterende boligbebyggelse i nærheten. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk ** 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * -2 Støyskjerming mot boliger 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** 0  
Folkehelse ** 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge - 0  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn 
Transportbehov ** 0 Behov for transport 
Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg 
Næringsliv og sysselsetting **** +4  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

*** +2 God infrastruktur i nærheten 

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: Støyskjerming mot omkringliggende boliger må vurderes ut fra hvilken 
aktivitet området skal brukes til. En industriell utnyttelse av dette området vil være positivt for 
næringsutvikling i kommunen.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: E11, Vuonnabahta/Varangerbotn. 
Forslag:  Ervervsområde. Lager, trevare. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk ** 0  
Landskap * 0  
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** 0  
Folkehelse ** 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge - 0  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn 
Transportbehov ** 0 Behov for transport 
Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg 
Næringsliv og sysselsetting **** +4  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

*** +2 God infrastruktur i nærheten 

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: En industriell utnyttelse av dette området vil være positivt for 
næringsutvikling i kommunen.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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2.3 Fritidsbebyggelse – hytter og gammer 

Område: Hytteområde, H1 og H2, Gandvik, Juvravuonna 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. 
Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende hyttefelt. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy *** 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold ** +2 Lett tilgjengelig ved hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* -1  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, og en utvidelse på til sammen 
8 nye hytter fritidsbebyggelse vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Det stilles krav 
om bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H3a, Sábbenjávrre nuortageahči/ Østre Sabenvann. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. (Sørsiden Bygdelag, alternativ a) 
Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde med en eksisterende hytte. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Behov for transport av varer og 

utstyr 
Trafikkforhold *** +1 Mindre tilgjengelig for motorisert 

ferdsel utenom vinter 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -1  

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, og et mindre område for 
fritidsbebyggelse er etterspurt. Det foreslås 7 nye hytter og stilles krav om bebyggelsesplan 
før utbygging kan igangsettes. Forslaget H3a har høyest prioritet fra Sørsiden bygdelag. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H3b, Sundejávri/Sundevann. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. (Sørsiden Bygdelag, alternativ b) 
Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde uten eksisterende hytter. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Behov for transport av varer og 

utstyr 
Trafikkforhold *** +1 Mindre tilgjengelig for motorisert 

ferdsel utenom vinter 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -1  

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ikke fritidsbebyggelse, men et mindre område 
for fritidsbebyggelse er etterspurt. Det foreslås 5 nye hytter og stilles krav om 
bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H3c, Sábbenjávrri /Sabenvann midtre. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. (Sørsiden Bygdelag, alternativ c) 
Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde uten eksisterende hytter. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Behov for transport av varer og 

utstyr 
Trafikkforhold *** +1 Mindre tilgjengelig for motorisert 

ferdsel utenom vinter 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -1  

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ikke fritidsbebyggelse, men et mindre område 
for fritidsbebyggelse er etterspurt. Det foreslås 6 nye hytter og stilles krav om 
bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H3d,Suolojávri/Holmvann. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. (Sørsiden Bygdelag, alternativ d) 
Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde uten eksisterende hytter. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Behov for transport av varer og 

utstyr 
Trafikkforhold *** +1 Mindre tilgjengelig for motorisert 

ferdsel utenom vinter 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -1  

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ikke fritidsbebyggelse, men et mindre område 
for fritidsbebyggelse er etterspurt. Det foreslås 6 nye hytter og stilles krav om 
bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, G, Siggájávrrit. 
Forslag:  Nytt byggeområde for gammer. 
Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde med en eksisterende gamme i nærområdet. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeite/trekklei for rein 
Landskap *** -1 Gammer går i ett med landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy *** 0 Relativt langt til støykilder 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Behov for transport av varer og 

utstyr 
Trafikkforhold *** +1 Mindre tilgjengelig for motorisert 

ferdsel 
Næringsliv og sysselsetting ** +2 Kan påvirke turisme 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -1  

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I foreslåtte området eksisterer det ingen bebyggelse, foruten en gamme 
rett øst. Det foreslås 6 nye gammer og stilles krav om bebyggelsesplan før utbygging kan 
igangsettes slik at byggestil og omfang kan avklares. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H4, Nuorttageahčen Njiđggujávrri/Østre Vesterelvvann. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. 
Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende hyttefelt. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr 
Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende løypenett og sti 

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, og det er ønskelig å utvide 
eksisterende hyttefelt med 10 nye hytter. Det stilles krav om bebyggelsesplan før utbygging 
kan igangsettes. 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H5, Davágeahčen Njiđggujávrri/Nordre Vesterelvvann. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. 
Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr 
Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende løypenett og sti 

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I nærhet av området eksisterer det fritidsbebyggelse, og en økning på 3 
nye hytter vil være av liten betydning. Det stilles krav om bebyggelsesplan før utbygging kan 
igangsettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 

 



 23 

 
Område: Hytteområde, H6, Oarjjebealde Njiđggujávrri/Vestre Vesterelvvann. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. 
Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr 
Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende løypenett og sti 

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I nærhet av området eksisterer det fritidsbebyggelse, og en økning på 7 
nye hytter vil være av relativt liten betydning. Det stilles krav om bebyggelsesplan før 
utbygging kan igangsettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H7, Bártnájávri. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. 
Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde med eksisterende bebyggelse. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr 
Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende løypenett og sti 

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, og en økning på 6 nye hytter 
vil være av relativt liten betydning. Det stilles krav om bebyggelsesplan før utbygging kan 
igangsettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H8, Nuorttageahčen Suolojávrri/Østre Holmvann. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. 
Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde med eksisterende gamme. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr 
Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende løypenett og sti 

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, og en økning på 15 nye hytter 
i et så stort område vil være av relativt liten betydning. Det stilles krav om bebyggelsesplan 
før utbygging kan igangsettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H9, Riidočorru, Njiđgu/Vesterelv. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse  
Beskrivelse: Åpent jordbruksareal nært vei og offentlig vann og avløp. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser *** -2 Dyrkbar mark berøres 
Reindrift og landbruk *** -2 Dyrkbar mark berøres 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy ** +1 Kommunalt vann og avløp 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +2 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse *** +1  
Universell utforming - +2 Høystandard hytter 
Barn og unge **** +4 Nærhet til ulike aktiviteter 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** +1 Godt etablert vegforbindelse 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

*** +3 God etablert infrastruktur 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse. 8 nye høystandardhytter i området 
vil være av relativt liten betydning dersom bebyggelsen tilpasses landskapet. Det stilles derfor 
krav om bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. I bebyggelsesplan må faresonen for 
kraftledning tas hensyn til i tillegg til dyrkbar jord. Krav til standard på hyttene angis her. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H10, Gorgŋetak/Gornitak gnr. 12/115. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse (Rudolf Paulsen). 
Beskrivelse: Sydvendt lett hellende terreng med lav bjørkeskog. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -1 Økt trafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -1 Transport av varer og utstyr 
Trafikkforhold **** -1 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -2 Behov for opparbeidelse av veg 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ingen bebyggelse. Et antall på 3 nye hytter vil 
imidlertid være av relativt liten betydning dersom bebyggelsen tilpasses landskapet. Det 
stilles derfor krav om bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H11, Otteren-njárga, Fuoiknjárga/Bunes gnr. 12/55. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse (Henry Teigen). 
Beskrivelse: Sydvendt lett hellende terreng med sjønær beitemark. Del av nasjonal turistveg. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser *** -2 Beitemark 
Reindrift og landbruk *** -2 Beitemark sau 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * -3 Nært E75 med lite skjærming 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, sjø, etc. 
Folkehelse ** +2  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -3 Få støyskjermingsmuligheter 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -2 Behov for opparbeidelse av 
avkjørsel 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ingen bebyggelse. Et antall på 3 nye hytter vil 
kunne påvirke kjøreopplevelsen langs den nasjonale turistvegen. Bebyggelsen må derfor 
tilpasses landskapet, og det stilles derfor krav om bebyggelsesplan før utbygging kan 
igangsettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 

 



 29 

Område: Hytteområde, H12, Šoaratjohka, Fuoiknjárga/Bunes gnr. 12/57. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse (Henry Teigen). 
Beskrivelse: Sydvendt lett hellende terreng med lav bjørkeskog. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -1 Økt trafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - -1 Faresone for kraftlinje 
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -1 Transport av varer og utstyr 
Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -2 Behov for opparbeidelse av veg- 
tilknytning 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ingen bebyggelse. Et antall på 4 nye hytter vil 
imidlertid være av relativt liten betydning dersom bebyggelsen tilpasses landskapet. Det 
stilles derfor krav om bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. I bebyggelsesplan må 
også faresonen for kraftledning tas hensyn til. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 

 



 30 

Område: Hytteområde, H12, Šoaratjohka, Fuioknjárga/Bunes gnr. 12/40,82,125. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse (Henry Teigen). 
Beskrivelse: Sydvendt lett hellende terreng med jordbruksareal og lav bjørkeskog. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Dyrkbar mark nedbygges ikke 
Reindrift og landbruk *** 0 Dyrkbar mark nedbygges ikke 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy *** -1 Økt trafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, ski, etc. 
Folkehelse **** +4 Omr. appelerer til fottur/skitur 
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Nærhet til lysløype 
Samfunnssikkerhet - -1 Faresone for kraftlinje 
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -1 Transport av varer og utstyr 
Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -2 Behov for opparbeidelse av veg- 
tilknytning 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ingen bebyggelse. Et antall på 7 nye hytter vil 
imidlertid være av relativt liten betydning dersom bebyggelsen tilpasses landskapet. Det 
stilles derfor krav om bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. I bebyggelsesplan må 
faresonen for kraftledning tas hensyn til i tillegg til dyrkbar jord. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H13, Eahpárašjávri. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. 
Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde med eksisterende hytter. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk **** -4 Beiteområde for sau 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -2 Økt trafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr 
Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Åpning av eksisterende 
kjøresti/løype 

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, og en økning på 8 nye hytter 
vil være av relativt liten betydning. Det stilles krav om bebyggelsesplan før utbygging kan 
igangsettes. 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H14, Davvi Máddavarjohka. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. 
Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende hyttefelt. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0 Fiskevann for innlandsfisk 
Reindrift og landbruk ** -2 Sommerbeiteområde for rein 
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** -2 Økt motorisert ferdsel 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr 
Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende løypenett og 
barmarksvei 

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, og det er ønskelig å utvide 
eksisterende hyttefelt i Máddevarjohka. En utvidelse til 20 nye hytter vil ikke være til 
vesentlig ulempe for omgivelsene dersom det nye område inngår i bebyggelsesplan. Det 
stilles derfor krav om bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: Hytteområde, H15, Viešnjárga/Hammernes gnr. 13/67. 
Forslag:  Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse (Egil Thudesen). 
Beskrivelse: Sydvendt terreng med innslag av lav skog. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy *** -1 Økt trafikk 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse ** +2  
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** -2 Nært E75 
Næringsliv og sysselsetting ** 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -2 Behov for opparbeidelse av veg- 
tilknytning 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ingen bebyggelse. Et antall på 3 nye hytter vil 
imidlertid være av relativt liten betydning dersom bebyggelsen tilpasses landskapet. Det 
stilles derfor krav om bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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2.4 Bygninger med særskilt allmennyttig formål – Fritidsbåtområde 

Område: FBO, Gazzanjárga/Kløvnes, Unjárga/Nesseby. 
Forslag:  Bygning med særskilt allmennyttig formål. Redskapshus for båtforerning. 
Beskrivelse: Sjønært område ved Gazzanjárga/Kløvnes/Unjárgga hámmán/Nesseby havn. 
Gnr. 12/165.  
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser ** -1  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy ** 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** 0  
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** 0  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling *** +3 Styrking av bygda 
Transportbehov ** 0  
Trafikkforhold * 0  
Næringsliv og sysselsetting ** +2 Positivt for tilleggsnæringer 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* +2  

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Positivt for tilleggsnæringer 
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ikke bebyggelse. Etablering av et redskapshus 
for båtforeningen vil styrke bygda og være positivt for innbyggerne i kommunen.  

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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2.5 Annet byggeområde – Motorcrossbane 

Område: CB, Nyborgmoen. 
Forslag:  Annet byggeområde – Motorcrossbane. 
Beskrivelse: Bebygd område med innslag av bjørkeskog i nærhet av skytefelt.  
Planstatus: Område som i gjeldende kommuneplan skulle båndlegges for forsvaret. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk ** -2 Tildels brukt til trekk/beite 
Landskap * 0  
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy ** -2 Mulig behov for støyskjerming 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** -1 Ski- og turområde 
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Populær aktivitet 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling *** +3 Fritidstilbud for unge innbyggere 
Transportbehov ** 0 Nært veg 
Trafikkforhold * 0 Nært veg 
Næringsliv og sysselsetting ** +2 Positivt for næringer/turisme 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

**** +4 Godt utviklet infrastruktur 

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse og god infrastruktur. Etablering av 
en motorcrossbane i dette området vil styrke barn og unges fritidstilbud. I regulering av et 
slikt område forutsettes en grundig konsekvensvurdering og støyutredning.  

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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3 Landbruks- natur- og friluftsområde 

3.1 LNF-område med bestemmelser om spredt boligbebyggelse 

Område: S1, Gandvik, Juvravuonna 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** +1 Rekruttering 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 
 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S2, Builuovta/Byluft 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E6. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone A hvor spredt bolig, 

ervervs og fritidsbebyggelse tillates. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** +1 Rekruttering 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S3, Ođđajohka/Nyelv 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til industrivirksomhet 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 5 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S4, Rissebákti/Grassbakken 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på sørsiden av E6 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til ervervsvirksomhet 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S5, Rissebákti/Grasbakken 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til ervervsvirksomhet 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S6, Vierevuonna/Veinesfjorden. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone A hvor spredt bolig, 

ervervs og fritidsbebyggelse tillates. 
 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til ervervsvirksomhet 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S7, Reahpen/Reppen 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E6. 
Planstatus: Område som etter gjeldende kommuneplan dels ligger i LNF sone A hvor 

spredt bolig, ervervs og fritidsbebyggelse tillates, og dels i LNF – sone C. 
 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak 
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S8, Sirddagohppe 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E6. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S9, Stuorravuonna/Karlebotn. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse relativt konsentrert. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak 
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +3 Sunt oppvekststed, skolenærhet 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling **** +4  
Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold ** 0  
Næringsliv og sysselsetting ** +2  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 2 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning. Karlebotn styrkes som bygd. 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S10, Stuorravuonna/Karlebotn. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse relativt konsentrert. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak 
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Sunt oppvekststed, skolenærhet 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling **** +4  
Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold ** 0  
Næringsliv og sysselsetting ** +2  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det reletivt tett bebyggelse, men en fortetting på 6 
nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Karlebotn styrkes som bygd. 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S11, Biggánjárga/Bigganes. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak 
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Sunt oppvekststed, skolenærhet 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling *** +3  
Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold ** 0  
Næringsliv og sysselsetting ** +2  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning. Karlebotn styrkes som bygd. 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S12, Bajit Njiđgu/Øvre Vesterelv. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. 
Planstatus: Område som i gjeldende kommuneplan dels ligger i LNF sone B hvor kun 

spredt bolig- og ervervsbebyggelse tillates, og dels i LNF – sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Bygging ved eksisterende bygg 
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 8 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S13, Aune. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på vestsiden av E6. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Bygging ved eksisterende bygg 
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * 0 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 2 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S14, Vuolit Njiđgu/Nedre Vesterelv. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på vestsiden av E6. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone C og hvor det 

skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser *** 0 Bygging ved eksisterende bygg 
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 

 



 50 

Område: S15, Suovka/Suki 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse sør for Nyborgmoen. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone C og hvor det 

skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** +3 Stille og avskjermet 
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 7 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S16, Nyborg. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling **** +3  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

**** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 8 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S17, Nyborg. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling **** +3  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

**** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 8 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S18, Gorgŋetak/Gornitak 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF – sone B hvor kun spredt 

bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S19, Gorgŋetak/Gornitak 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF – sone B hvor kun spredt 

bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 7 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S20, Fuoiknjárga/Bunes, Soabbenjarga 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF – sone B hvor kun 

spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF – sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 8 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S21, Áppošborre/Abelsborg. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF – sone B hvor kun 

spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF – sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S22, Burnjárga/Burnes. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF – sone B hvor kun 

spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF – sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S23,Unjárga/Nesseby. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling **** +3  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S24, Unjárga/Nesseby. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område i nærhet av eksisterende bebyggelse. Privat nnspill. Ønske om 

avsetting til spredt boligbygging. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser *** -3 Bebyggelse bør knyttes nært veg 
Reindrift og landbruk *** -3 Landbruksjord 
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * -2 Kryssende scooterløype 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +2 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +2  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling *** +2  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S25, Unjárga/Nesseby. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling **** +4  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S26, Suovvejohka/Bergeby. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF – sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +2 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +2  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S27, Viešnjárga/Hammernes. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF – sone B hvor kun 

spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF – sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S28, Gurluovtgohppe/Godluktbukt 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF – sone C. 
 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +1  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold * -1  
Næringsliv og sysselsetting * +1  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 5 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S29,Ceavccageađge/Mortensnes.  
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø ** -1 Område med mye kulturminner 
Forurensing, støy ** 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon * +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling *** +1  
Transportbehov *** -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** +1 Rekruttering 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 2 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning. Omkringliggende landbruksareal forblir ubebygd. 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S30, Miennágohppe/Per Larsavika. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy ** 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon * +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling *** +1  
Transportbehov *** -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting * 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning. Omkringliggende landbruksareal forblir ubebygd. 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: S31, Mikkalgohppe/ Klubbvik. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy ** 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon * +1 Nærhet til naturen 
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling *** +1  
Transportbehov *** -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting * 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil 
ikke føre til ulemper av særlig betydning. Omkringliggende landbruksareal forblir ubebygd. 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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3.2 LNF-område med bestemmelser om spredt hyttebebyggelse 

Område: SH1, Diergejávre. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende fritidsbebyggelse. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk ** -1 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Nærhet fiske og friluftsaktiviteter 
Folkehelse ** +2 Sunn fritidsaktivitet 
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +2 Sunn fritidsaktivitet 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * 0 Nært scooterløype 
Næringsliv og sysselsetting *** +1 Mange reindriftshytter 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0 Etablert scooterløype 

Samisk utmarksbruk/duodji *** +1  
Utmarksnæring *** +1  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse og reindriftshytter. En 
fortetting på 15 nye fritidsboliger i dette området vil ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: SH2, Siggáguolbba. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt. 
Beskrivelse: Område uten eksisterende fritidsbebyggelse. Skogsterreng. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk ** -2 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0 Nærhet til viktig kulturlandskap 
Forurensing, støy * -1 Nært til scooter og barmarksløype 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Nærhet fiske og friluftsaktiviteter 
Folkehelse ** +2 Sunn fritidsaktivitet 
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +2 Sunn fritidsaktivitet 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. 
Trafikkforhold * 0 Nært til scooter og barmarksløype 
Næringsliv og sysselsetting * 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0 Etablert scooter- og 
barmarksløype 

Samisk utmarksbruk/duodji ** +1  
Utmarksnæring ** +1  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ikke fritidsbebyggelse, men inntil 4 nye 
fritidsboliger i dette området vil ikke føre til ulemper av særlig betydning.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: SH3, Njiđggujávri/Vesterelvvann. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende fritidsbebyggelse. Lett skogsterreng. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone C og dels 

båtnaustområde. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk ** -1 Vinterbeiteområde for rein 
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * -1 Nært til scooter og barmarksløype 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Nærhet fiske og friluftsaktiviteter 
Folkehelse ** +2 Sunn fritidsaktivitet 
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +2 Sunn fritidsaktivitet 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov * -2 Behov for transport 
Trafikkforhold * 0 Nært til scooter og barmarksløype 
Næringsliv og sysselsetting * 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0 Etablert scooterløype 

Samisk utmarksbruk/duodji ** +1  
Utmarksnæring ** +1  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, og inntil 3 nye fritidsboliger i 
dette området vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: SH4, Loahkkejeaggi. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt. 
Beskrivelse: Område med eksisterende fritidsbebyggelse. Myrlendt skogsterreng. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk *** -3 Trekkleier for rein 
Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * -1 Nært til scooter og barmarksløype 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Nærhet fiske og friluftsaktiviteter 
Folkehelse ** +2 Sunn fritidsaktivitet 
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +2 Sunn fritidsaktivitet 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov * 0 Behov for transport 
Trafikkforhold * 0 Nært til scooterløype 
Næringsliv og sysselsetting * 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0 Etablert scooterløype 

Samisk utmarksbruk/duodji ** +1  
Utmarksnæring ** +1  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse. Inntil 16 nye fritidsboliger er 
foreslått i dette området. Dette kan være svært uheldig for reinflytting over området. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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3.3 LNF-område der spredt ervervsvirksomhet er tillatt 

Område: SE1, Makkgohppe. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt ervervsbebyggelse er tillatt. Turistvirksomhet. 
Beskrivelse: Sjønært område på sørsiden av E6 med eksisterende fritidsbebyggelse. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Virksomhet utenom kulturminner 
Forurensing, støy ** -1 Nærhet til E6 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Mulige tiltak rettet mot barn 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** -2 Nært E6 
Næringsliv og sysselsetting **** +4 Turisme 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -2 Eksisterende veg benyttes 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse. Aktiviteten i området vil 
være av relativt liten betydning dersom man underordner seg landskapet og dets omgivelser.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: SE2, Builuovta/Byluft. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt ervervsbebyggelse er tillatt. Turistvirksomhet. 
Beskrivelse: Sjønært område på sørsiden av E6 med eksisterende bebyggelse. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone A hvor spredt bolig, 

ervervs og fritidsbebyggelse tillates. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * -2 Nærhet til E6 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Mulige tiltak rettet mot barn 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** -2 Nært E6 
Næringsliv og sysselsetting **** +4 Turisme 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -1 Eksisterende avkjørsler benyttes 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse. Aktiviteten i området vil være av 
relativt liten betydning dersom man underordner seg landskapet og dets omgivelser.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: SE3, Heartagiedde. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt ervervsbebyggelse er tillatt. Turistvirksomhet. 
Beskrivelse: Sjønært område på sørsiden av E6 med eksisterende bebyggelse. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone A hvor spredt bolig, 

ervervs og fritidsbebyggelse tillates. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * -2 Nærhet til E6 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Mulige tiltak rettet mot barn 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** -2 Nært E6 
Næringsliv og sysselsetting **** +4 Turisme 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -1 Eksisterende avkjørsel benyttes 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse. Aktiviteten i området vil være av 
relativt liten betydning dersom man underordner seg landskapet og dets omgivelser.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: SE4, Njiđgu/Vesterelv. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt ervervsbebyggelse er tillatt. 
Beskrivelse: Område på østsiden av E6 i nær tilknytning til Varangerbotn. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap *** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * -1 Nærhet til E6 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Nært tilbud for barn og unge 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** +2  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold ** -1 Nærhet til E6 
Næringsliv og sysselsetting **** +4 Turisme/utleieinntekter 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

**** +4 Eksisterende veg vann og 
avløpsanlegg benyttes 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse. Aktiviteten i området vil være av 
relativt liten betydning dersom man underordner seg landskapet og dets omgivelser.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: SE5, Nyborgmoen. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt ervervsbebyggelse er tillatt. Flerbruksområde. 
Beskrivelse: Stort område med innslag av skog og mer åpne områder. 
Planstatus: Område som i gjeldende kommuneplan skulle båndlegges for forsvaret. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk ** -2 Tildels brukt til trekk/beite 
Landskap * 0  
Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Reg. kulturminne i området 
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Ski- og turområde 
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Nærområde. Mange muligheter 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling ** 0  
Transportbehov ** 0 Nært veg 
Trafikkforhold * 0 Nært veg 
Næringsliv og sysselsetting ** +2 Positivt for næringer/turisme 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

**** +4 Godt utviklet infrastruktur 

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse og god infrastruktur. Etablering av 
et flerbruksområde her vil styrke fritidstilbud i kommunen.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: SE6, Álddajohka/Meskelv. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt ervervsbebyggelse er tillatt. 
Beskrivelse: Område på østsiden av Meskelva. Lysning med innslag av bjørkeskog. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold *** -1  
Jord- og fiskeressurser ** +1 Fiske i Meskelva 
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap *** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy **** 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, stier, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Nært tilbud for barn og unge 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov * 0 Gangavstand fra veg 
Trafikkforhold * 0  
Næringsliv og sysselsetting **** +4 Turisme 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* +2 Eksisterende stier holdes i hevd 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det ikke bebyggelse. Aktiviteten i området vil 
imidlertid være av relativt liten betydning dersom man underordner seg landskapet og dets 
omgivelser.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: SE7, Unjárga/Nesseby. 
Forslag:  LNF-område hvor spredt ervervsbebyggelse er tillatt. 
Beskrivelse: Sjønært område på sørsiden av E6 med eksisterende bebyggelse. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * -2 Nærhet til E6 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. 
Folkehelse **** +4  
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Mulige tiltak rettet mot barn 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** -2 Nært E6 
Næringsliv og sysselsetting **** +4 Turisme 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -1 Eksisterende avkjørsel benyttes 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse. Aktiviteten i området vil være av 
relativt liten betydning dersom man underordner seg landskapet og dets omgivelser.  
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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4. Områder for råstoffutvinning 

4.1 Massetak – Grustak 

Område: G, Nyelv grustak. 
Forslag:  Utvidelse av eksisterende grustak i Nyelv. 
Beskrivelse: Området ligger øst for Nyelva. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap * 0 Landskapet revegeteres etter bruk 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * -1  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** 0  
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * 0  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** +2 Nært E6 
Næringsliv og sysselsetting *** +3  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende veg benyttes 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det grustak. Det forutsettes reguleringsplan før 
tiltak iverksettes. 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: G, Karlebotn grustak. 
Forslag:  Utvidelse av eksisterende grustak i Karlebotn. 
Beskrivelse: Området ligger på en slette på sørsiden av E6. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF-sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk ** 0 Nær trekklei for rein 
Landskap * 0 Landskapet revegeteres etter bruk 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * -1  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** 0  
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * 0  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** +2 Nært E6 
Næringsliv og sysselsetting *** +3  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende veg benyttes 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det grustak. Det forutsettes reguleringsplan før 
tiltak iverksettes. 
 
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: G, Hammernes grustak. 
Forslag:  Bruk av eksisterende grustak i Hammernes. Småuttak til privat husholdning. 
Beskrivelse: Området nord for Hammernes med innslag av skog. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF-sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap * 0 Landskapet revegeteres etter bruk 
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * -1  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon ** 0  
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * 0  
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling - 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** +2 Nært E6 
Næringsliv og sysselsetting *** +3  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende veg benyttes 

Samisk utmarksbruk/duodji ** 0  
Utmarksnæring ** 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I området eksisterer det grustak. Mindre uttak til privat 
husholdningsbruk vil ikke medføre betydelige konsekvenser. 
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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5 Særskilt bruke eller vern av sjø og vassdrag 

5.1 Småbåthavn 

Område: SBH, Rissebávtte hámman/Grasbakken småbåthavn. 
Forslag:  Småbåthavnområde med flytebrygge. 
Beskrivelse: Området brukes i dag av fritidsbåter. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kystsoneplan er FFNF-område. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk - 0  
Landskap ** 0  
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4  
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * 0  
Samfunnssikkerhet *** +2 Trygg båtfortøying 
Tettstedsutvikling ** 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** +2 Nært E6 
Næringsliv og sysselsetting ** +2  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende adkomst benyttes 

Samisk utmarksbruk/duodji ** +2  
Utmarksnæring ** +2  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: Området brukes av fritidsbåteiere og en småbåthavn her vil være 
positivt for brukerne av området.  

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: SBH, Stuorravuonn hámman/Karlebotn småbåthavn. 
Forslag:  Småbåthavnområde med flytebrygge. 
Beskrivelse: Omkringliggende område har dårlige forhold for småbåtfortøyning. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kystsoneplan er FFNF-område. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk - 0  
Landskap ** 0  
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4  
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * 0  
Samfunnssikkerhet *** +2 Trygg båtfortøying 
Tettstedsutvikling ** 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** +2 Nært bygda 
Næringsliv og sysselsetting ** +2  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende adkomst benyttes 

Samisk utmarksbruk/duodji ** +2  
Utmarksnæring ** +2  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: I Karlebotn er det flere fritidsbåteiere og en småbåthavn her vil være 
positivt for brukerne av området.  
 
  

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 

 



 83 

Område: SBH, Gorgŋetak hámman/Gornitak småbåthavn. 
Forslag:  Småbåthavnområde med flytebrygge. 
Beskrivelse: Området har god dybde, ligger nær E75 og er egnet for småbåter. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kystsoneplan er FFNF-område. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser ** -1 Stangfiskeplass fra land 
Reindrift og landbruk - 0  
Landskap ** 0  
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4  
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * 0  
Samfunnssikkerhet *** +2 Trygg båtfortøying 
Tettstedsutvikling ** 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** +2 Nært hovedveg 
Næringsliv og sysselsetting ** +2  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0 Eksisterende adkomst benyttes. 
Rasteplass med WC i nærheten 

Samisk utmarksbruk/duodji ** +2  
Utmarksnæring ** +2  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: En småbåthavn her vil være positivt for brukerne av området. Turister 
og kommunens innbyggere.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: SBH, Fuoiknjárgga hámman/Bunes småbåthavn. 
Forslag:  Småbåthavnområde med flytebrygge. 
Beskrivelse: Området brukes i dag av fritidsbåter. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kystsoneplan er FFNF-område. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk - 0  
Landskap ** 0  
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon **** +4  
Folkehelse ** +1  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * 0  
Samfunnssikkerhet *** +2 Trygg båtfortøying 
Tettstedsutvikling ** 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** +2 Nært E75 
Næringsliv og sysselsetting ** +2  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- -2 Behov for opparbeidelse av veg 
for adkomst fra E75 

Samisk utmarksbruk/duodji ** +2  
Utmarksnæring ** +2  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: Området brukes av fritidsbåteiere og en småbåthavn her vil være 
positivt for brukerne av området.  

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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5.2 Akvakulturområde 

Område: A, Gandvikgrunnen. 
Forslag:  Akvakulturområde, oppdrettsanlegg. 
Beskrivelse: Grunne utenfor Juvravuonna/Gandvika. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kystsoneplan er FFNFA-område. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk - 0  
Landskap - 0  
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon * 0  
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge - 0  
Samfunnssikkerhet * 0  
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov * +2 Nært landanlegg i Gandvik 
Trafikkforhold ** +1 Nært E6 
Næringsliv og sysselsetting **** +4  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: Etablering av oppdrettsnæring i dette området vil være av stor 
betydning for næringsliv og sysselsetting i kommunen.  
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Område: A, Návdesuolu/Revholmen, Viešnjárga/Hammernes og 
Mikkalgohppe/Klubbvik. 

Forslag:  Akvakulturområde, oppdrettsanlegg videreført fra kystsoneplan. 
Beskrivelse: Områder for framtidig akvakultur. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kystsoneplan er FFNFA-område. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** 0  
Jord- og fiskeressurser ** 0  
Reindrift og landbruk - 0  
Landskap - 0  
Kulturminner, kulturmiljø - 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon * 0  
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge - 0  
Samfunnssikkerhet * 0  
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold ** +1 Nært hovedveger 
Næringsliv og sysselsetting **** +4  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

- 0  

Samisk utmarksbruk/duodji * 0  
Utmarksnæring * 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell vurdering: Etablering av oppdrettsnæring i disse områdene vil være av stor 
betydning for næringsliv og sysselsetting i kommunen.  

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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6 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet 

6.1 Gang- og sykkelveg 

Område: Ny gang og sykkelveg til Vuonnabahta/Varangerbotn. 
Forslag:  Forbindelse fra Njiđggunjálbmi/Vesterelvnes og Nyborg til 

Vuonnabahta/Varangerbotn. 
Beskrivelse: Strekningene har i dag ingen gang- og sykkelveg. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk - 0  
Landskap ** 0  
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * -1 Nærhet til veg 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Økt tilgjengelighet til fots 
Folkehelse **** +4 Økt trim/mosjon 
Universell utforming - 0  
Barn og unge **** +4 Trygghet og mosjon 
Samfunnssikkerhet *** +3 Trafikksikkerhet 
Tettstedsutvikling ** +2 Styrking av Varangerbotn 
Transportbehov * 0  
Trafikkforhold *** +2 Nært E6, trafikksikkerhet 
Næringsliv og sysselsetting ** +2  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

*** +3 Godt etablert infrastruktur 

Samisk utmarksbruk/duodji - 0  
Utmarksnæring - 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Generell vurdering: Strekningene er dårlig egnet for gangtrafikk i dag. En ny gang- og 
sykkelveg her vil være positivt for brukerne av området og styrke sentrum.  

6.2 Adkomstveg 

Område: Ny adkomstveg til Ođđajohka/Nyelv kai. 
Forslag:  Forbindelse fra Nyelvbukta til dypvannskaia. 
Beskrivelse: Kaia har i dag adkomst gjennom steinbruddet. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold * 0  
Jord- og fiskeressurser * 0  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** -2  
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * 0  
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon * 0  
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge * 0  
Samfunnssikkerhet * +1 Trafikksikkerhet 
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov * +4 Bedre adkomst til/fra kai 
Trafikkforhold ** +2 Nært E6 
Næringsliv og sysselsetting ** +2  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

** +2 Noe etablert infrastruktur  

Samisk utmarksbruk/duodji - 0  
Utmarksnæring - 0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Generell vurdering: Strekningen det kjøres på i dag er dårlig egnet for tyngre kjøretøyer. En 
ny adkomstveg til kaia vil være positivt for brukerne av området og styrke havnas funksjon.  
 
 

6.3 Scooterløyper 

Område: Ny scooterløype fra Diergejávre til Ladnjálakjávrrit.  
Forslag:  Ny åpen løype, basert på hyppige kjøredispensasjoner i området.  
Beskrivelse: Området er mye brukt og det er ikke i konflikt med reindrifta. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF- sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser *** -1  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** -1  
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * -1 Liten økning i støy 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3  
Folkehelse ** +2 Utgangspunkt for fysisk aktivitet 
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Området blir mer tilgjengelig 
Samfunnssikkerhet - -1 Værhardt 
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov - 0  
Trafikkforhold ** -2 Noe økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting ** +2  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Generell vurdering: Strekningen det kjøres på i dag er kun dispensasjonsbetinget. En åpning 
av denne løypa vil være av relativt liten negativ betydning ettersom det allerede kjøres her. 
 
Område: Ny scooterløype fra Vuonnabahta/Varangerbotn til Deanu gielda/Tana 

kommune. 
Forslag:  Ny åpen løype, basert på Arctic Trail forslag.  
Beskrivelse: Løypa vil krysse E6, reinledegjerde og Hávgajávri/Gjeddevann hyttefelt.  
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF- sone C, hyttefelt og 

ledegjerde for rein. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser ** -1  
Reindrift og landbruk **** -1 Kjøretrasé må tilpasses reindrifta 
Landskap ** -1  
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * -3 Økning i støy 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3  
Folkehelse ** +2 Utgangspunkt for fysisk aktivitet 
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Forbindelse til Tana med scooter 
Samfunnssikkerhet - -1 Værhardt 
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov - 0  
Trafikkforhold ** -2 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting **** +4 Turisme 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Generell vurdering: Strekningen har potensiale til å øke turismen i Nesseby. En åpning av 
denne løypa vil være av relativt liten negativ betydning i forhold til positive ringvirkninger. 
 
Område: Ny scooterløype fra Álddanjárga/Meskelv til løypenettet.  
Forslag:  Ny åpen løype fra turistvirksomhet i Álddanjárga/Meskelv. Varjjat Ferie og 

Fritid. 
Beskrivelse: Løypenettet er egnet til turisme. Tilgjengeligheten fra veg er dårlig her. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF- sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser *** -1  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** -1  
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * -1 Liten økning i støy 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3  
Folkehelse ** +2 Utgangspunkt for fysisk aktivitet 
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Området blir mer tilgjengelig 
Samfunnssikkerhet - -1 Værhardt 
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov - 0  
Trafikkforhold ** -2 Noe økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting **** +4 Turisme 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Generell vurdering: En åpning av denne løypa vil kunne bidra til økt turisme og vil derfor 
være positiv for utvikling av næringslivet i kommunen.  
 
 
Område: Ny scooterløype fra løype 2 til vannkilde nord for Máddavarjohka hyttefelt.  
Forslag:  Løype til eksisterende hytter og vannkilde. 
Beskrivelse: Løypenettet ligger langt unna enkelte hytter, og vannlilgangen er liten. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er hytteområde og LNF - sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser *** -1  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** -1  
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * -2 Økning i støy nært hytter 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3  
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge *** +3 Området blir mer tilgjengelig 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov - 0  
Trafikkforhold ** -2 Noe økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting * 0  
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji ** +2  
Utmarksnæring ** +2  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvensvurdering: 
Konfliktgraden vurderes fra –4 til +4: 
 
 -1  =  Små negative konsekvenser 
 -2  =  Middels negative konsekvenser 
 -3  =  Store negative konsekvenser 
 -4  =  Svært store negative konsekvenser 
  0  =  Ingen konsekvenser 
+1  =  Små positive konsekvenser 
+2  =  Middels positive konsekvenser 
+3  =  Store positive konsekvenser 
+4  =  Svært store positive konsekvenser 

Verdivurdering: 
Verdien vises med 1 til 4 stjerner: 
 
* =  Liten verdi 
**   =  Middels verdi 
***  =  Stor verdi 
**** =  Svært stor verdi 
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Generell vurdering: En åpning av denne løypa vil øke tilgjengeligheten til enkelte hytter og 
gi tilgang til godt drikkevann. 
 
 

6.3.1 Nye scooterløyper generelt 

Øvrige nye scooterløyper som ikke er verdi og konsekvensutredet er foreslått i tilknytning til 
fritidsbebyggelse, er mindre justeringer av eksisterende løyper, eller har begrenset åpningstid 
jf planbestemmelsene. 
 
Avlastningstraseene merket A i eget temakart, vil kun ha svært begrenset åpningstid ved 
særskilt behov, og er derfor ikke vurdert i verdivurdering og konsekvensutredningen. 
 

6.4 Barmarksløyper 

 
Område: Ny barmarksløype nr 2, fra Ođđajohka/Nyelv til Rássejávre/Gressvannt.  
Forslag:  Løype til Rássejávre/Gressvannet for adkomst til fiskevann, jakt og vedhogst. 
Beskrivelse: Løypa følger eksisterende scooterløype til Rássejávre/Gressvannet. 
Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF - sone C. 
 

Tema Verdi Konse-
kvens 

Kommentarer 

Miljø - og naturresurser:    
Naturverdier, biologisk mangfold ** -1  
Jord- og fiskeressurser *** -1  
Reindrift og landbruk * 0  
Landskap ** -1  
Kulturminner, kulturmiljø * 0  
Forurensing, støy * -2 Økning i støy 
    
Samfunn:    
Friluftsliv og rekreasjon *** +3  
Folkehelse * 0  
Universell utforming - 0  
Barn og unge ** +2 Området blir mer tilgjengelig 
Samfunnssikkerhet - 0  
Tettstedsutvikling * 0  
Transportbehov - 0  
Trafikkforhold ** -2 Økt trafikk 
Næringsliv og sysselsetting *** +3 Verdi for næringsutøvere 
Infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud 

* 0  

Samisk utmarksbruk/duodji *** +3  
Utmarksnæring *** +3  
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Generell vurdering: En åpning av denne løypa vil øke tilgjengeligheten til fiskevann, jakt, 
vedhogst og annen utmarksbruk. 
 

6.4.1 Nye barmarksløyper generelt 

Øvrige nye barmarksløyper som ikke er verdi og konsekvensutredet er foreslått i tilknytning 
til fritidsbebyggelse, eller har begrenset åpningstid jf planbestemmelsene. 
 
Løypene som i bestemmelsene har fått begrenset åpningstid gjelder løypenr 5 og 6. Den korte 
åpningstiden i tillegg til at det eksisterer kjørespor her, gjør at disse løypene vurderes som lite 
belastende med tanke på samfunn, miljø- og naturresurser. 
 
 


