Lorentz Kielland Arkitekter AS
NOTAT:
Infomøte Jakobsnes 11. August 2016
Forlag til planprogram ligger ute til høring
Tilstede:
Thore Amundsen, Jakobsnes Utvikling AS
Tor B. Lund, Mova AS
Nils Arne Johnsen, Rambøll
Lorentz Kielland, LK Arkitekter AS
Fremmøtte:
Ca. 50 personer, fortrinnsvis fra Jakobsnes
Bernt Kvamme fra SVK, planavdelingen
•
•

•
•

Thore presenterte representantene for selskapet og prosjektet
Lorentz gjennomgikk presentasjonen av illustrasjonsprosjektet og planprosessen
og orienterte om medvirkningsmøter og publikums anledning til å kommentere
planforslaget underveis, både gjennom høringer og ved fortløpende innspill
gjennom hele planprosessen.
Nils Arne forklarte om utredninger i planprosessen.
Tor refererte til andre baseutviklinger og erfaringer fra disse, bla engasjering av
lokal arbeidskraft gjennom anleggsperioden.

Det var fortløpende spørsmålsstillinger og spørsmålsrunde i etterkant av
presentasjonen.
Hva forventer Jakobsnes bygd av utviklingen?
Innspill notert under møtet:
• Veiforholdene må utredes, hvilke tiltak må gjøres og hvordan skal det finansieres
• Veien til Elvenes er ødelagt av tungtrafikk i 1 ½ år. Hva vil dere gjøre for at veien
skal bli brukbar for oss som bor her, det kan ta lang tid før Finnmark
Fylkeskommune bevilger midler til utbedring av denne fylkesveien
• Utsiktsforholdene fra boligområder i Kirkenes må
utredes/beskrives/visualiseres (fjernvirkning)
• Bolyst må tas inn som tema i planprogrammet
• Jakt og bærplukking må ivaretas
• Den reelle konsekvensen for beboerne må beskrives
• Hvor mange arbeidsplasser vil dette gi?
• Hvordan skal man ta inn tunge maskiner til anleggsområdet?
• Vil det bli aktivitet på begge sider av fjorden? Kirkenes risikerer å få ødelagt
natur på begge sider av fjorden. Er det noe å by turistene?
• Innbyggerne her på Jakobsnes bor her pga naturmulighetene. Vi bruker utmarka til

•
•
•

bærplukking, jakt og annen rekreasjon. Det er vi som først og fremst vil merke
konsekvensene. Hva blir virkningene av en forsyningsbase?
(Det ble kommentert at de unge er stadig mindre interessert i naturen,
de er mer opptatt av sosiale tilbud)
Vil noe komme oss til gode, eller får vi bare ulemper?
Hva ser dere for dere av arbeidsplasser? 20, 100, ?
Hva slags firmaer / samarbeidspartnere har dere kontakt med? Hvilke bransjer?

Lorentz Kielland Arkitekter AS
Det ble understreket at skolen er et samlingspunkt i bygda.
Følgende lokale lag og foreninger finnes:
• Idrettslag
• Helselag
• Båtforening
Det ble sagt at man vurderer å etablere velforening for bygda.
Hovedinntrykket fra møtet bar tydelig preg av at innbyggerne på Jakobsnes ønsker en
utvikling.
Lokalsamfunnet har i den senere tiden opplevet tilflytting av yngre for første gang på
lenge og som oppfattes som en positiv trend. Denne ønsker man styrkes.
At den nye veien til Storskog er etablert betyr en vesentlig forbedret adkomst og kan
medføre økt attraktivitet å bo på Jakobsnes.
•
•
•
•
•

Det forventes etablering av lokale arbeidsplasser på kort og lang sikt.
Oppgradering av vei til Jakobsnes.
Dagligvarebutikk.
Flere barn til barnehage og skole.
Lavere gjennomsnittsalder.

Spørsmål ble også stilt om hvordan man tenker seg å løse forurensing (visuell, støy, lys)
som følge av utbygging.
Moderne lysteknologi og lavere bruk av opplyste områder ble nevnt. Kvalitativ
organisering og utforming av anlegg og bygningsmasse ble meddelt.
L. Kielland/LK ARK

