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Forventningsnotat til planforum 
Plankonsept til Kystsoneplan for Varanger 

 

Intro: 
Kystsoneplan for Varanger er et interkommunalt plansamarbeid mellom Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø 
og Vardø kommune. 

Plannavn Interkommunal kystsoneplan for Varanger 

Hensikt med planen 
 

Formålet med en kystsoneplan for Varanger er å utarbeide et kunnskapsbasert 
forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet skal det utvikles 
langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i 
kystområdene. Gjennom planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og 
erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for 
framtidig samarbeid om arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen skal bli 
en juridisk bindende plan per kommune på kommuneplannivå. 

Planavgrensning 
 

Planområde utgjøres av Varangerfjordens sjøområder med bifjorder, avgrenset av 
kystkontur og plan- og bygningslovens virkeområde i sjø (1 nautisk mil utenfor 
grunnlinja). Hver kommune vedtar kystsoneplanen for eget sjøområde. 

Organisering Planarbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid jf. pbl. kap. 9. 
Planforslaget utarbeides formelt som kommunedelplaner (for sjøareal) jf. pbl. kap. 11 
i de medvirkende kommunene. De fire kommunestyrene er prosjekteier og vedtar 
planen for sitt areal, mens den interkommunale styringsgruppa bestående av to 
representanter fra hver deltakende kommune fungerer som planutvalg. Sør-Varanger 
kommune er prosjektansvarlig og koordinerer den administrative arbeidsgruppa. 
Henning Larsen AS (Rambøll i Alta) er prosjektleder og ansvarlig for utarbeidelse av 
forslag til planprogram og plan med konsekvensutredning. 

 

Planprosessen: 

Planprogram: 
Oppstartsmøte 26. februar 2020. 
Regionalt planforum 4. juni 2020. 
Forslag til planprogram ble behandlet av styringsgruppa 26. juni 2020. 
Høring/offentlig ettersyn av planprogrammet fram til 1. oktober 2020.  
Digitalt medvirkningsmøte med næringslivet 25. juni 2020. 
Åpne info- og medvirkningsmøter i planprogramfasen:  

• Vardø kommune: 12. august 2020  
• Sør-Varanger kommune: 8. september 2020  
• Nesseby kommune: 22. september 2020  
• Vadsø kommune: 28. september 2020 

 
Planprogram til Kystsoneplan for Varanger ble fastsatt 10. desember 2020. 
 

Konseptfasen: 
Webinar: Kunnskapsstatus Varangerfjorden for utvalgte temaer: 
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Den 2. februar 2021 ble det arrangert nettmøte/webinar der fire forskere fra Havforskningsinstituttet 
presenterte kunnskapsstatus for Varangerfjorden fordelt på følgende tematikker: Strøm og sirkulasjon 
v/Jofrid Skardhamar, kysttorsken v/Terje van der Meeren, Villaksen v/Vidar Wennevik og kongekrabbe 
v/Jan H. Sundet. 
 
Kommunevise drøftingsmøter og konseptarbeid: 
Prosjektleder fortsatte utover 2021 med kommunevise konseptutredningsarbeid i samarbeid med 
styrings-/arbeidsgruppene i de enkelte kommunene med særlig deltakelse fra lokal havnemyndighet. 
Drøftingsmøter som er gjennomført med prosjektleder (nettmøter) er som følger:  

• Vadsø kommune: 22. februar  
• Nesseby kommune: 4. mars  
• Vardø kommune: 9. mars, 7. april og 26. august  
• Sør-Varanger kommune: 16. mars, 26. august og 6. oktober  

 
Åpne møter: 
Vardø kommune avholdte åpent møte om utkast til plankonsept 20. oktober og Nesseby kommune 
det samme 4. november der særlig fiskeriinteressene var representert. Vardø kommune gjennomførte 
et beslutningsmøte 28. oktober der en tok stilling til konkrete innspill fra det åpne møtet. 
 
Plankonseptet ble godkjent i styremøte 16.11.2021. 
 

Plankonseptet: 
Konseptfasen har tatt utgangspunkt i avsettinger i gjeldende plan og vurdert behovet for endringer 
opp mot mottatte innspill til planoppstarten samt en tematisk gjennomgang og planfaglig vurdering 
der følgende momenter er drøftet med kommunene:  

• Erfaringer med gjeldende kystsoneplan  
• Nye planer og tiltak i sjø i nær framtid  
• Kystsoneplanens avgrensning og forhold til gjeldende arealplaner  
• Akvakultur  
• Fiskeri  
• Havneområder og ferdsel i sjø samt småbåtanlegg  
• Industri, mudring og massedeponi i sjø  
• Natur og friluftsliv  
• Samfunnssikkerhet og ROS-forhold  
• Planprosess, medvirkningsopplegg og utredningsbehov 

 
Temakart interesser i sjø og kystsonen  
Til bruk i konseptfasen, særlig til vurderingen av forslag til akvakulturområder, er det utarbeidet et 
antall temakart som kartlegging av de ulike interessene som gjør seg gjeldende i sjø og kystsonen 
rundt Varangerfjorden. 
 

Hovedvekt i konseptfasearbeidet  
Oppsummert har det i konseptfasen vært jobbet særlig med følgende plantemaer:  

• Interesseavveiing og avklaring av forslag til akvakulturavsettinger til lakseoppdrett, herunder 
arealavklaring av Kasterholmen i Sør-Varanger etter avslag om konsesjon til lakseoppdrett 
sommeren 2021.  
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• Vurdering av gjeldende flerbruksområder til akvakultur i Vardø, Nesseby og Sør- Varanger og 
spørsmålet om avvikling eller videreføring av disse, ev. på hvilke vilkår.  

• Innhenting av status og ev. arealinnspill for mulig oppdrett av tare og andre vannlevende 
planter.  

• Avsetting av areal til småbåtanlegg i Sør-Varanger kommune samt ankringsområder mm. i 
tilknytning til Kirkenes havn.  

• Justering av avsetting til akvakultur ved Paddeby i Vadsø inkl. forhåndsavklaring med 
Kystverket om forholdet til farled.  

• Nye ankringsområder i Vardø kommune etter forslag fra Vardø havn og vurdering av sambruk 
med gjeldende avsetting til enbruk akvakultur nordøst for Komagvær.  

• Utforming av bestemmelser og retningslinjer i samråd med byggesaksavdelinger og 
havnemyndigheten i kommunene.  

 
Se lenke (nedenfor) til plankart og planbestemmelser med retningslinjer. 
Plankonseptet skal legges til grunn for konsekvensutredning og utarbeidelse av planforslag, som vil 
være neste fase av planarbeidet. 
 

Forventninger til planforum: 
I Regionalt planforum ønsker Kystsoneplan for Varanger å orientere om følgende: 

• Medvirkning i planprosessen  
• Områder det har vært konflikt om 
• Hovedtrekk i plankonseptet 

 
Vi ønsker følgende tilbakemeldinger fra regionalt planforum: 

• En vurdering av plankartets inndeling av formål og utforming av bestemmelser. 
• Utfordringer med plankonseptet, i forhold til sektormyndighetens ansvarsområde, og om de 

kan løses. 
• En vurdering om muligheter og behov for avsetning til havvind/kraftproduksjon i sjø. 
• Andre innspill/merknader som planforumets medlemmer mener er relevant for det endelige 

planforslaget. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigurd Richardsen 
Styreleder 
 

Vegar Nilsen Trasti 
Prosjektansvarlig 
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Lenke til plankonseptets dokumenter: 
https://www.dropbox.com/sh/gdjn8xywiyhnfr4/AADsXFuW6YKUcL-DAni-BBBKa?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/sh/gdjn8xywiyhnfr4/AADsXFuW6YKUcL-DAni-BBBKa?dl=0

