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SAK: 03/20 
Høring av planprogram til Kystsoneplan for Varanger 
 
Styringsgruppa sitt vedtak i sak 03/20: 
Styringsgruppa vedtar at planprogram til Kystsoneplan for Varanger (26.06.20) legges ut til 
høring/offentlig ettersyn med innspills frist 30. september 2020. Det varsles samtidig om 
oppstart av planarbeidet. 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13, samt forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 13 og 34, jfr. plan- og bygningslovens § 9-3.  

 
Vedlegg i saken: 

• Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger, 26.06.20 

• Planavgrensning med beskrivelse, 22.06.20 
 
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 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. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet la den 22.mai fram en ny veileder for 
planlegging i sjøområdene. Planprogrammet er konferert med veilederen og funnet i tråd 
med denne. 
 



Rambøll Norge AS er innleid plankonsulent til planarbeidet og prosjektleder. Rambøll har 
utarbeidet et planprogram som følger vedlagt saken.  
Planprogrammet ble lagt fram i regionalt planforum 4. juni.  
Den 25. juni holdt styringsgruppa holde et innspillsmøte med næringslivsaktører og –
organisasjoner. I høringsperioden for planprogrammet skal det avholdes kommunevise åpne 
innspillsmøter. 
 
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 legges ut på høring/offentlig 
ettersyn. 

 
Innstilling: 
Styringsgruppa vedtar at planprogram til Kystsoneplan for Varanger (26.06.20) legges ut til 
høring/offentlig ettersyn med innspills frist 30. september 2020. Det varsles samtidig om 
oppstart av planarbeidet. 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13, samt forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 13 og 34, jfr. plan- og bygningslovens § 9-3.  
 
Behandling: 
Styringsgruppa behandlet saken i skriftlig møte 29. juni 2020. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Styringsgruppa sitt vedtak i sak 03/20: 
Styringsgruppa vedtar at planprogram til Kystsoneplan for Varanger (26.06.20) legges ut til 
høring/offentlig ettersyn med innspills frist 30. september 2020. Det varsles samtidig om 
oppstart av planarbeidet. 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13, samt forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 13 og 34, jfr. plan- og bygningslovens § 9-3.  
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