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SAK: 05/20 
Fastsetting av planprogram til Kystsoneplan for Varanger 
 
 
Styringsgruppa sitt vedtak i sak 05/20: 
Styringsgruppa fastsetter planprogram til Kystsoneplan for Varanger (10.12.20). 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-13, samt forskrift om 
konsekvensutredninger § 16, jfr. plan- og bygningslovens § 9-3.  

 
 
Saksutredning: 
Kommunene Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø har gått sammen om en 
interkommunal kystsoneplan for Varanger, jf. plan- og bygningsloven kap. 9. 
 
Formålet med en kystsoneplan for Varanger er å utarbeide en helhetlig plan for 
kommunenes sjøarealer og 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. 
 
Planarbeidet er forankret de i fire kommunene, gjennom behandling og vedtak av 
prosessplan av 1. november 2017 i de respektive kommunestyrene. Styringsgruppa er 
delegert myndighet til prosessledende vedtak i planarbeidet. 
 
Rambøll Norge AS er innleid plankonsulent til planarbeidet og prosjektleder. Rambøll har 
utarbeidet et planprogram som følger vedlagt saken.  
 
Forslag til planprogram ble lagt fram i regionalt planforum 4. juni.  
Den 25. juni holdt styringsgruppa et innspillsmøte med næringslivsaktører og -
organisasjoner.  
 



Forslag til planprogram ble behandlet i styringsgruppa i møte 29. juni 2020 og utlagt til høring 
og offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart. Innspillsfristen ble satt til 30. 
september 2020. 
 
I høringsperioden for planprogrammet ble det avholdt kommunevise åpne innspillsmøter. 
Referat fra innspillsmøtene ligger vedlagt saken. 
 
Det innkom 39 innspill i forbindelse med høringen/offentlig ettersyn. Innspillene er delt inn i 
kommentarer til planprogrammet og kommentarer til selve planen. Innspillene til 
planprogrammet er oppsummert og merknadsbehandlet i dokument «Merknadshefte 
planprogram» vedlagt saken.  
 
Dokumentet «Innspillshefte til plan og planarbeidet» oppsummerer alle innspill som er 
innkommet til plan og planarbeidet og som må håndteres i neste fase av planarbeidet 
(konsept og forslagsfasen), se vedlegg. 
 
Vurderinger: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet la den 22.mai i år fram en ny veileder for 
planlegging i sjøområdene. Planprogrammet er konferert med veilederen og funnet i tråd 
med denne. 
 
Oppdrett av laksefisk er noe som engasjerer, dette vises av referatene fra folkemøtene og 
flere av innspillene til planprogrammet. I planprogrammet er oppdrett/havbruk ett av temaene 
som skal legges til grunn for utredningene, men det settes ikke absolutte krav eller mål for 
oppdrett/havbruk. Det vil være viktig å få fram hvilke områder som kan være aktuelle for 
havbruk, som så må avveies opp imot andre interesser. Dette temaet vil trolig ta en del av 
fokuset i den neste fasen av planarbeidet. 
  
Prosjektansvarlig vurderer at planprogrammet gir en grundig beskrivelse av:  

• Det berørte området og de problemstillingene som anses viktige for miljø og samfunn.  

• De forhold som skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å skaffe 
nødvendig kunnskap. 

• Utvalgte tema og hvordan disse skal konsekvensutredes 

• Planprosessen, med organisering, framdriftsplan og opplegg for medvirkning. 

• Planens avgrensning og utredningsområde. 
Det vises ellers til de opplysninger og vurderinger som framkommer i planprogrammet. 
 
Prosjektansvarlig anbefaler etter dette at planprogrammet fastsettes. 
 
 

Vedlegg i saken: 

• Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger, 02.12.20 

• Planavgrensning med beskrivelse, 22.06.20 

• Merknadshefte planprogram 

• Innspillshefte til plan og planarbeidet  

• Referater fra folkemøtene gjennomført i planprogrammets høringsperiode. 
 
 

Protokoll: 
 
 
Forslag til innstilling: 
Styringsgruppa fastsetter planprogram til Kystsoneplan for Varanger (02.12.20). 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-13, samt forskrift om 
konsekvensutredninger § 16, jfr. plan- og bygningslovens § 9-3.  
 



Behandling: 
Styringsgruppa behandlet saken. 
 
Sigurd Richardsen foreslo å holde et kunnskapsmøte i uke 3-4 i 2021. Dette var det enighet 
om og prosjektansvarlig bes arrangere dette sammen med Rambøll og fylkeskommunen. 
 
Sigurd Richardsen forespurte hva neste steg i prosessen vil være; Rambøll svarte at de vil 
holde kommunevise møter i løpet av februar 2021 for å avdekke planbehov. Det var enighet 
om at kommunene selv velger deltakelse, med et minimum av styringsgruppa og 
arbeidsgruppa. 
 
Framdriftsplanen i planprogrammet (kapittel 3.2) ble supplert med en rad om konsept før det 
avholdes planforum. 
 
Planprogrammet med suppleringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Styringsgruppa sitt vedtak i sak 05/20: 
Styringsgruppa fastsetter planprogram til Kystsoneplan for Varanger (10.12.20). 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-13, samt forskrift om 
konsekvensutredninger § 16, jfr. plan- og bygningslovens § 9-3.  
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