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MØTEREFERAT 
Oppdragsnavn Interkommunal kystsoneplan for Varanger 

Prosjekt nr. 13500 

Emne Folkemøte i Vardø 

Møtedato 12.08.2020 kl. 18.00 

Sted Flerbrukssalen/Kinosalen samt strømmet på kommunens nettside 

Møte nr.  

Arrangør Vardø kommune 

Referent Ulla Sennesvik 

Deltagere 5 tilhørere, 3 møtearrangører/referenter 

Forfall  

Kopi Styringsgruppa og sekretariatet 

Neste møte Ikke avtalt 

  

 

Agenda 1 Velkommen og innledning v/ass. rådmann Hermann Westlie 
2 Presentasjon av planarbeidet v/Andreas Foss Westgaard, 

Rambøll 
3 Spørsmål og svar 
 

 

 

1 Velkommen og innledning v/ass. rådmann Hermann 

Westlie 

 

2 Presentasjon av planarbeidet v/Andreas Foss Westgaard, 

Rambøll 

- Presentasjon av kystsoneplan som kommunalt planverktøy 

- Gjennomgang av gjeldende kommuneplan for Vardø 

- Presentasjon av planprogrammet for ny planprosess 

o Formålet med planen 

o Utredningstema 

o Planprosessen 

o Innspill og medvirkning 

 

3 Spørsmål og svar 

Under refereres spørsmål og kommentarer fra salen, samt besvarelser fra 

prosjektlederne i Rambøll Andras Westgaard og Ulla Sennesvik, som er 

engasjert som planfaglige rådgivere av kommunene i planarbeidet.  

 

1. Viser til at det kun er forslag om endret bruk som man anser at 

utløser krav om konsekvensutredning. Er man sikker på at 

grunnlaget godt nok i den gamle planen? 

Svar: I 2000 var ikke regelverket like strengt. Kunnskapsgrunnlaget er 

også bedre nå. Det vurderes derfor hvor omfattende utredningene 
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trenger å være. Utredningsbehovet vil også avhenge av omfanget på de tiltaket/endringene 

kommunene ønsker å innarbeide i planen. 

 

2. Vern av sjøarealer, inngår dette i planarbeidet? Viser til Fylkesmannens vernearbeid 

knyttet til sjøfugl. 

Svar: Opp til kommunen å bestemme. Fylkesmannen arbeider etter annet lovverk 

(natumangfoldloven), og det kjøres egne prosesser knyttet til disse. Når vedtatt må de tas inn i 

kommuneplanene. 

  

3. Inngår oppdrett til havs? 

Svar: I den grad man med «hav» befinner seg innenfor grunnlinja pluss 1 sjømil, vil 

konsesjoner til akvakultur avhenge av kommunalt «samtykke» i form av samsvar med 

gjeldende arealplan (kystsoneplan) eller dispensasjon fra plan. Lenger ut til havs gjelder ikke 

plan- og bygningsloven og kystsoneplanen har ikke gyldighet.  

 

4. Situasjonsanalyse: Er det konkretisert hva man skal analysere? 

Svar: En vil bruke det underlaget som er tilgjengelig slik at kunnskapsgrunnlaget blir best mulig 

innenfor rammen av eksisterende kunnskap. I særlige tilfeller kan det bli nødvendig med 

innhenting av ny kunnskap i form av spesialutredning. Men dette avhenger veldig av hva 

kommunene ønsker å planlegge for (type tiltak som det skal tilrettelegges for). 

  

5. Skal det utarbeides mulighetsstudier knyttet til framtidig utvikling, matforsyning mm. 

Svar: Det er ikke bestilt mulighetsstudier i arbeidet med kystsoneplanen så langt.  

 

6. Bør gjøre et grundig arbeid med utredninger/beslutningsgrunnlaget, siden planen skal 

gjelde for såpass lang tid. Ta den tiden man trenger. I lys av dette; Er ett års 

planprosess for kort tid? 

Svar: Styringsgruppa har stort fokus på framdriften i prosjektet. Se ellers også svar over 

vedrørende beslutningsgrunnlaget. 

 

7. Kan man flytte oppdrettsanlegg lenger ut til dypere vann? 

Svar: Alle områder til akvakultur er gjenstand for vurdering i kystsoneplan og kan i 

planprosessen endres/flyttes. Det er kjærkomment og viktig å få tidlige og konkrete innspill på 

områder som vurderes egnet til akvakultur/oppdrett ev. ønskete endringer på eksisterende 

avsettinger. 

 

8. Planens avgrensning: Hvorfor er ikke fiskefeltene med? 

Svar: Planens avgrensning tar utgangspunkt i områdene hvor plan- og bygningsloven gjelder. 

Temakart i planbeskrivelsen kan vise fiskefelt også utover planområdet. 

 

9. Hvordan er vedtaksmyndigheten til revidert plan? 

Svar: Kystsoneplan vedtas av kommunestyret i den enkelte kommune. Alle prosessuelle 

beslutninger før vedtak er delegert til den interkommunale styringsgruppa for planarbeidet. 

 

10. Mange akvakulturområder i fjorden er satt av for store/på uhensiktsmessige områder. 

Dette må det være fokus på i revisjonsprosessen.  

Svar: Det er veldig nyttig å få innspill fra næringa om lokaliteter og deres egnethet. 

 

11. Farleder: Kystverket har ute forslag til biled på høring. Det må man ta hensyn til i 

planprosessen. 
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Svar: Dette vil hensyntas i planen og Kystverket sikres god medvirkning. 

 

12. Er det vurdert å verne større og/eller mindre områder til forskningsformål (f.eks. 

referanseområder uten påvirkning)? Reke, krabber mm. 

Svar: Temaet er ikke reist før i planprosessen, men noteres som et godt innspill.  

 

13. Områder for bl.a. sjødeponi av mudringsmasser bør inngå 

Svar: Teamet vil ivaretas i planarbeidet i samråd med kommunale havnevesen og Kystverket.  

 

 

 

 

 


