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Sør-Varanger kommune - Høring - Reguleringsplan for ny havn i 
Høybukta vest - Forslag til utvidelse av planområdet - Uttalelse fra 
Avinor 

Vi viser til deres brev av 13.12.2017 vedrørende forslag til utvidelse av planområdet for ny havn i 
Høybukta vest. 
 
Avinor har ingen ytterligere innspill enn det som er nevnt i brev av 17.08.2017 (vårt saksnr. 
14/00887-30) og 19.09.2017 (vårt saksnr. 14/00887-31). 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Eirik Holdø 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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Reguleringsplan for ny havn i Høybukta vest, Sør-Varanger: 
Forslag til utvidelse av planområdet sendt fra Statens 
vegvesen 
 
Vi viser til deres brev av 13.12.2017 om overnevnte. Vi viser også til vår uttalelse av 
14.8.2017 til planprogrammet til detaljregulering av stamnetthavn i Høybukta Vest i Sør-
Varanger kommune. 
 
Som det framgår av vår uttalelse er det det skisserte planområdet for lite til å fange opp 
de totale konsekvensene av planlagte tiltak for samiske interesser. I KVU-rapporten som 
ligger til grunn for det påbegynte planarbeidet er det slått fast at E6 skal utbedres fra 
krysset med fv. 885 på Hesseng og fram til Høybukta vest. I kartmaterialet for KVUen 
er det også antydet at E6 vil få ny trase forbi Høybuktmyrene/Nuvvosjeaggi. Adkomst til 
ny stamnetterminal og en utbedring av dagens E6 med mulige nye trasévalg bør sees i 
sammenheng for å kunne se på hvilke konsekvenser dette vil få for reindriften som 
bruker området. I arbeidet med kommunedelplan for Tømmerneset kom det frem at 
reinens adkomst til Tømmerneset gjennom den smale passasjen i Høybukta er svært 
viktig. På bakgrunn av det ovennevnte mener Sametinget at planområdet bør utvides 
ytterligere slik at det omfatter dagens kryss fra E6 til Kirkenes flyplass Høybuktmoen og 
selve Høybukta. 
 
Vi ber videre om at de anmerkningene reinbeitedistrikt 4/5 B har fremmet i sitt brev av 
17.1.2018 vurderes av vegvesenet i det videre arbeidet med planprogrammet.  
 
Utover det har ikke sametinget kommentarer til utvidelsen av planområdet.  
 

 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

 

 

Sten Olav Heahttá 

seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 

 

 














	Utvidelse av planområde - merknadsbehandling med vedlegg.pdf
	Merknadsbehandling - utvidelse av planområdet
	17-17122-57 Avinor
	17-17122-58 Kystverket
	17-17122-59 RBD 4-5B-5C
	17-17122-60 Sametinget
	17-17122-61 Fiskeridirektoratet


