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Deltakerliste 
Sektormyndigheter 

Christina Solhaug Joakimsen christina.joakimsen@tffk.no  Troms og Finnmark fylkeskommune, plan 

Lene Trosten Kaspersen lene.kaspersen@tffk.no  Troms og Finnmark fylkeskommune, plan 

Elisabeth Jomisko elisabeth.jomisko@tffk.no  Troms og Finnmark fylkeskommune, 
samferdsel 

Bjørn Roar Walsøe bjorn.roar.walsoe@tffk.no  Troms og Finnmark fylkeskommune, 
samferdsel 

Lars Smeland smlar@statsforvalteren.no  Statsforvalteren i Troms og Finnmark, plan 

Toril Iversen toril.iversen@vegvesen.no  Statens vegvesen 

Steinar Vaadal steinar.vaadal@kartverket.no  Kartverket 

Markus Torstad markus.torstad@kartverket.no  Kartverket 

Silje Hovdenak silje.hovdenak@samediggi.no  Sametinget 

Jan Ingolf Kleppe jan.ingolf.kleppe@tffk.no  Troms og Finnmark fylkeskommune, kulturarv 

Stein-Arne Rånes stein.a.raanes@tffk.no  Troms og Finnmark fylkeskommune, næring 

Ann-Kristin Edvardsen ann-kristin@edvardsen@tffk.no  Troms og Finnmark fylkeskommune, 
samferdsel 

Mikkel Slaaen Kvernstuen mikkel.kvernstuen@tffk.no  Troms og Finnmark fylkeskommune, 
vannforvaltning 

Øystein Løvli oystein.lovli@forsvarsbygg.no  Forsvarsbygg 

Maj Liz Berget majliz.berget@tffk.no  Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsliv 

Stian Sørensen stian.sorensen@tffk.no  Troms og Finnmark fylkeskommune, regional 
plan 

Audun Århus auarh@fiskeridir.no  Fiskeridirektoratet Nord 

Kommune 

Vegard Trasti vegar.trasti@sor-varanger.kommune.no  Prosjektansvarlig, Sør-Varanger kommune 

Andreas Foss Westgaard andreas.westgaard@henninglarsen.com   

Kari Lene Olsen kari.lene.olsen@tffk.no  Prosjektleder 

Jonny Andersen jonny.andersen@tffk.no  
jonny.andersen@me.com  

Prosjektleder 

Eva Steen Jenssen eva.s.jenssen@vadso.kommune.no  Vadsø kommune 

Anne Randa anne.randa@sor-varanger.no  Sør-Varanger kommune 

 

Innledning v/ prosjektgruppe kystsoneplan 
• Vedtak av planprogram slutten av 2020 

• Utarbeiding av plankonsept 

Videre framdrift 

• Konsekvensutredning av plankonsept 

• Offentlig ettersyn/høring: februar – mars 2022 

• Folkemøter  

• Vedtak av plan høsten 2022 
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Konsept 

• Akvakultur: Videreføring av gjeldende planstatus med unntak av flerbruksområder med 

akvakultur samt noe arealjustering på allerede avsatte lokaliteter.  

• Videreføring av enbruksområder i hovedsak 

• Kasterholmen i Sør – Varanger, settes av til akvakultur, med plankrav.  

• Ankringsområder: vært behovsundersøkelser med kommunale havnemyndigheter 

o Avsettinger i tilknytning til Vardø og Kirkenes havn. 

o Oppfølging reguleringsplan for skip – skip- omlastning i Korsfjorden og Bøkfjorden. 

• Småbåtanlegg: områder hvor felles bryggeanlegg er ønskelig, er undersøkt 

o Ikke åpnet opp for større flytebrygge.  

• Fjordvind: spilt inn nylig i prosessen som et mulig tema  

 

Innspill fra sektormyndigheter 
 

Fiskeridirektoratet  

Vardø 

• Areal med fortøyning kombinert med fiske – Lokale fiskeinteresser bes også ivaretas i 

samarbeid med havnemyndighetene. 

• Område for akvakultur, fortøyning og omlastning VKA209: uvanlig arealkombinasjon. 

Akvakultursøknader tar lang tid å få behandlet, og retningslinje om at arealformål som først 

realiseres har forrang virker uhensiktsmessig og bør vurderes nærmere.  

• VKA 209: oppankring eller opplastning? Kan være hensiktsmessig å konkretisere mer hva som 

er tillatt. 

Vadsø 

• VA116: vil ikke være tillatt med oppdrett av torsk da det er registrert gytefelt og gyteområde 

for torsk. 

• De tre andre akvakulturområdene i Vadsø som er videreføringer fra forrige plan: Det vil være 

viktig å få utredet områdene. Bør sjekkes om det er krav om KU her.  

• Anbefaler å se til kystplan for Tromsø-regionen for hvordan KU kan gjøres. 

• Ang. akvakulturområdet i Høyvik: finnes en lignende sak fra Brønnøy hvor det ble etterlyst 

bedre kunnskapsgrunnlag, hvor temaene også var fugl, flyplass og akvakultur.  

Nesseby 

• Fint at akvakulturområdene er ryddet opp i, og tilpasset dagens bruk. 

• Er tatt ut et område, og stiller spørsmål ved bakgrunn for å ta ut akvakulturområdet.  

Sør-Varanger 

• VKA 209: ser ikke helt bakgrunnen for å sette plankrav, og dermed utsette avgjørelsen om 

akvakultur i området. Hvis det er snakk om det samme arealet som har vært diskutert før bør 

utredningen skje i denne planen, men dersom det er snakk om å finne et bedre egnet 

område innenfor flerbruksområde kan plankrav være aktuelt.  



• Positivt at deponiområde i Bøkfjorden kommer fram i kartet, samt oppankringsområdene er 

med i kartet  

 

Sametinget 

• Ønsker å ha et bredere fokus på samiske interesser enn det som kommer fram i tabellen for 

KU. Rik historie og kultur, og snakk om tradisjonell fiske og fangst som bør være med i KU. 

• Spørsmål om hvorfor KU ikke har kommet før når plankartet er utarbeidet. Er lagt inn 

endringer og nye tiltak, men så ser man ikke begrunnelsen for det.  

• Opptatt av tradisjonelle samiske næringer, og vilkår for at man skal kunne fortsette med 

dette. 

•  Sametinget ønsker gjerne dialog med prosjektledelsen angående konsekvensutredning og 

medvirkning av samiske interesser i videre planarbeid. 

 

Vegvesenet 

• Opptatt av transportnettet, både E6 og E75 går nært sjøen. Må se på avkjørsler til 

europaveiene. 

• Spørsmål:  

o Er det gjort en vurdering av arealformålene i kommuneplanens arealdel og 

eksisterende reguleringsplaner? 

o Havner i Sør-Varanger har Statens vegvesen vært involvert, men kan ikke se at det er 

avsatt større arealer til havnene.  

 

Forsvarsbygg 

• Kan ikke se på nåværende tidspunkt at det er noen betydelige konsekvenser for 

forsvarsinteressene. 

• Ang. Fjordvind: forsvaret svært restriktiv mot vindmøller innenfor en radius på 3 mil fra 

radaranlegg.  

 

Statsforvalter 

• Spørsmål: Hva tenker kommunene kan løses gjennom reguleringsplan ved Kasterholmen, 

som ikke kan løses i kystsoneplanen?  

• God inndeling med flerbruksområder for akvakultur, og at akvakulturområder er skilt ut som 

egne formål. 

• Fint at friluftslivsområder er avgrenset 

• Bestemmelser:  

o Hensyn til landskap 3.2.2: generell, og kunne vært behov for å si hav som er verdiene 

som skal ivaretas. Kan utdypes for å få en bedre styringsfunksjon 

o 3.4.1 naturfare og 3.4.2: generell bestemmelse som er ivaretatt i lovverket, bør sees 

nærmere om det er behov for å ha bestemmelsene. 

o 4.1.1 Småbåthavn: Er det hensiktsmessig med plankrav for flytebrygger større enn 

12m x 3m? Bør vurderes om denne begrensningen trengs, og om det er forskjell på 

kommunene (om det er større behov for å styre dette i Sør-Varanger eller Vadsø enn 

i Nesseby?) 



o 4.2.2 – mudring og utdyping – fordel at bestemmelsen er mer presis, og hvor mye 

mudring som tillates, samt at dette inkluderes i planbeskrivelsen. Vil lette den 

seinere behandlingen etter forurensningsloven.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

• Viktig at man vurderer koblingen mellom sjø og land. Bør komme fram av planforslaget om 

arealformål og gjeldende reguleringsplaner ikke samsvarer med kystsoneplanen. 

• Aktsomhetsplikt for kulturminner under vann blir viktig å få med.  

• Arealet som avsettes til akvakultur må være av en tilstrekkelig størrelse, for å ha rom til å 

justere plasseringen 

• Ang. eksisterende lokaliteter for akvakultur, skal ikke konsekvensutredes. 

• Spørsmål til prosessen da man har valgt ut arealer for så å gå i gang med KU.  

• Vil komme med innsigelser på uspesifiserte reguleringsplankrav på akvakulturområder. Må 

være tydelig hva som ikke er avklart i planprosessen, og omfanget av hva som skal gjøres i en 

reguleringsplan.  

• Vannforskriften: formålet å sikre bærekraftig bruk av vann. Mål om god økologisk og god 

kjemisk tilstand. Der miljømål ikke oppnås må tiltak settes i gang, og der målene oppnås er 

det fokus på forebygging. 

• Fra departementet: https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/presisering-fra-klima--og-

miljodepartementet-om-bruk-av-vannforskriftens--12/  

• Fint at hensyn til vannmiljø, vannforvaltningsplan er tatt med i bestemmelsene.  

• Hensynet til vannforekomstene blir viktig i konsekvensutredningene, og det må belyses 

hvordan tiltakene kan påvirke vannforekomstene. Da viktig med godt kunnskapsgrunnlag. 

• Fint at man har tatt med generelle bestemmelser om å hensynta friluftsliv og naturmiljø. 

• Fiskeplasser for sjølaks og genrelle fiskeplasser blir viktig å synliggjøre og hensynta i 

planleggingen. Har en betydningen for friluftsområder. 

 

Kartverket  

• Utfører teknisk kontroll av planen. Kan også gjøres før planprosessen eller etter. 

• Bruk av dok-datasettet i planen, som er datasett som er tilrettelagt for plan og byggesak.  

• Interaktive kart: når denne planen skal på offentlig høring kan planen sendes til oss for videre 

distribusjon til nordatlas. 

 

Diskusjon 
Svar fra forslagsstiller 

• Kasterholmen og plankrav: KU utført av Lerøy for akvakulturanlegg pekte på flere negative 

konsekvenser. Har ikke noe mer kunnskap om området som tilsier at man kan åpne opp for 

akvakultur, og derfor er det lagt inn plankrav for området.  

o Kommunen kan forsøke å legge ut område som enbruksområde, men vil høyst 

sannsynlig medføre innsigelser 

• Blir ikke aktuelt å planlegge for havner i denne planen 
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• Kontaktpunkt sjø og land, og om arealformål samsvarer vil bli vurdert videre i prosessen. Om 

det er behov for endring i arealformål på land vil det måtte gjøres som en egen planprosess 

seinere. 

• Planavgrensning tilpasses til eksisterende planer. 

• Forstår randevo som: bytte av mannskap, og ikke omlasting av produkter. 

 

Diskusjon ang. konsekvensutredning av allerede avsatte områder.  

• Fiskeridirektoratet: fordel med gode utredninger på områder som er avsatt for lang tid siden.  

• TFFK næring: Kan ikke åpnes opp for ny KU, og gjenoppta saken på eksisterende anlegg.  

• Dette bør sjekkes opp nærmere 

 

 

 

Skriftlig innspill fra GIS-koordinator i Troms og Finnmark fylkeskommune 

Troms-kommunene får nasjonal oppmerksomhet for at man har fått til effektive planprosesser som 

har gitt alle kommunene en oppdatert KPA sjø som tilrettelegger for vekst i akvakultur-næringen, 

men mange av de vedtatte planene er ikke å finne i nasjonale kartdatabaser og derfor heller ikke i 

f.eks. Fiskeridirektoratets løsning Yggdrasil som benyttes av bl.a. fylkeskommunen i behandling av 

konsesjonssøknader. Hvorfor det? 

Jeg mener det skyldes at det er benyttet et annet kartgrunnlag for å lage plankartene til 

kystsoneplanene, enn det er gjort i arbeidet med KPA som blir delvis gjort ikke gjeldende når KPA sjø 

vedtas. Da kan ikke plankartet lenger uten betydelig arbeid klippes inn i en kommunal eller nasjonal 

plandatabase som viser gjeldende plansituasjon for hele kommunen. Det følger av at ulikt 

kartgrunnlag fører til ulik kystkontur og dermed tomrom eller overlapp mellom alle formålsflater og 

andre objekter som grenser til sjø eller innsjø. Når planen er vedtatt kan ikke sektormyndighetene 

enkelt kreve at dette rettes opp fordi konsulenten som har fått oppdraget vil neppe gjøre dette uten 

kostnad, og det må muligens også en forenklet behandling til for å gjøre endringene gjeldende, tross 

ingen innvirkning på arealbruk. 

Når Kartverket er koblet på så er jeg verken ekspert på GIS eller plan, så dere kan nok sammen 

oppsummere dette bedre, men mitt forslag i lys av det jeg skriver over er at det kommuniseres 

tydelig til kommunene at det forventes/kreves at de:  

1) Vet hvilket kartgrunnlag som skal benyttes 

2) Vet/finner ut hvilket kartgrunnlag som er benyttet i deres gjeldende KPA 

3) Dersom det er benyttet feil kartgrunnlag i eksisterende KPA bør det rettes opp og 

justeringene bør muligens skje i kombinasjon med en høring/forenklet behandling av disse 

endringene, selv om ikke dette påvirker arealbruken. 

4) Sender digitalt plankart (SOSI) til Kartverket senest en uke før planen legges ut til offentlig 

ettersyn  

5) Tar kontakt med Kartverket ved eventuelle spørsmål 

6) Dersom arbeidet med å lede planprosess og/eller konstruere plankart settes ut til eksterne 

(annen kommune eller konsulent) bør vi forvente at ansvaret for å se til punktene over følger 

med og eventuelt prises inn i oppdraget.  



Hvis ikke kan vi ikke forvente å kunne nyttiggjøre oss av de digitale plankartene etter intensjonen i 

kart og planforskriften og det taper vi jo alle på. I praksis innebærer det jo at plansituasjon som 

fremgår av nasjonale plandatabaser blir feil, som f.eks. for sjøområdene i Karlsøy (under). 
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