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Plannavn Interkommunal kystsoneplan for Varanger 

Plan ID Nesseby: 5442_2020001 
Sør-Varanger: 5444_2020007 
Vadsø: 5405_2020004 
Vardø: 5404_2020003 

Arkivsak ID Nesseby […], Sør-Varanger: 17/1226, Vadsø: 17/764, Vardø: 17/00954 

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. 

Sammendrag  
 

Dette dokumentet er planforslagets planbeskrivelse med 
konsekvensutredning. Dokumentet skal beskrive innholdet i og virkninger av 
planforslaget som fremmes for offentlig ettersyn og høring våren 2022. 

Framdriftsplan Høring og offentlig ettersyn av planprogram: juni–september 2020 
Fastsettelse av planprogram: desember 2020 
Utarbeidelse av planforslag: desember 2020–april 2022 
Høring av planforslag: juni–august 2022 
Merknadsbehandling: september–oktober 2022 
Vedtak av plan: november–desember 2022 

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. Rambøll i 
Alta er prosjektleder og ansvarlig for utarbeidelse av forslag til planprogram, 
plan med konsekvensutredning og andre utredninger som tilbudt. 

Rambølls oppdragsnr. 1350036878 

Dokumentdato 11.05.2022 

Utført av afwnor 

Kontrollert av paes 

Godkjent av usenor 
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Forord 
Forslag til ny kystsoneplan for Varangerfjorden 

sendes med dette på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. Kystsoneplanen er 

interkommunal og dekker areal i sjø i 

kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-

Varanger i Finnmark. Planforslaget er 

utarbeidet for en 12-årshorisont (2023–2035). 

Planforslaget består av følgende 

hoveddokumenter: 

1. Plankart – ett for hver av kommunene.

Plankartet har juridisk virkning for nye

tiltak i planområdet. Formelt kategoriseres

planen som en kommunedelplan for

kystsonen i hver av kommunene. Plankart

utarbeides som PDF og sosi-filer.

2. Bestemmelser og retningslinjer – ett

dokument for hver av kommunene.

Bestemmelser og retningslinjer utfyller

plankartet, og bestemmelsene har juridisk

virkning for nye tiltak i planområdet.

3. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

(KU) – felles for alle kommunene.

Planbeskrivelsen beskriver innholdet i

planforslaget og planarbeidet/-prosessen. I

tillegg inneholder den KU og ROS-analyse

for planforslaget samlet sett og per

enkeltområde for ny eller vesentlig endret

arealbruk (vedlegg 1).

Planbeskrivelsen er i tillegg vedlagt følgende to 

dokumenter: 

• Innspillshefte der alle innspill og

merknader til oppstart av planarbeidet er

oppsummert. Der er det også kommentert

hvordan innspillene er fulgt opp og tatt

hensyn til i planarbeidet og -forslaget.

• Temakart for kartlagte interesser i sjø i

planområdet basert på et antall offentlig

tilgjengelige databaser/kilder med

geografisk (stedfestet) informasjon.

Den politiske behandlingen av planforslaget 

har vært i interkommunal styringsgruppe. 

Styringsgruppa ledes av Sigurd Richardsen, 

Vadsø kommune. Prosjektansvarlig har vært 

Sør-Varanger kommune ved fagleder plan 

Vegar Nilsen Trasti. Prosjektleder har vært 

Rambøll Norge AS (senere Henning Larsen) i 

Alta ved areal- og samfunnsplanlegger Andreas 

Foss Westgaard. 

Høringsperioden for forslaget til kystsoneplan 

strekker seg til 31.08.22, og du kan medvirke 

med skriftlige uttalelser til 

postmottak@svk.no, gjerne med kopi til 
kystsoneplan@svk.no.

I høringsperioden planlegges det dessuten for 

åpne, kommunevise møter om planforslaget. 

Disse møtene kunngjøres nærmere av 

kommunene. 

postmottak@svk.no
kystsoneplan@svk.no
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1 Innledning 
Ressursene i kystsonen har lange og sterke 

tradisjoner knyttet til høsting av fiskeressurser 

og ferdsel, men får også stadig større 

betydning for annet næringsliv og 

verdiskapning som f.eks. havbruk og reiseliv. 

Søkelys på økologi, ulike former for vern, 

bærekraftig bruk og god sameksistens mellom 

brukerne, er temaer som ofte melder seg i det 

offentlige ordskifte om fjord- og sjøareal. 

Varangerfjorden lengst øst i Finnmark deles 

mellom fire kommuner, og hensynet til 

helhetlig planlegging og arealforvaltning gjør 

kystsoneplanlegging egnet for en felles 

kunnskapsbasert planprosess. Kystsoneplan er 

en kommunal arealplan for sjøområder der 

kommunene bestemmer arealbruken, men der 

føringer fra nasjonalt og regionalt hold 

påvirker kommunenes og brukerens 

handlingsrom gjennom særlovgivning, 

forskrifter mm. 

Dette dokumentet utgjør planbeskrivelse 

og konsekvensutredning for 

interkommunal kystsoneplan for 

Varanger . Dokumentet skal gi beskrive 

innholdet i og virkninger av planforslaget som 

fremmes for offentlig ettersyn og høring.

 

 

Figur 1. Oversiktskart for Varanger med planområdet for kystsoneplanen markert gjennomsiktig i grønt. Kilde: Geodata 

 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Øst-Finnmark regionråd vedtok i møte 10. 

februar 2016 å igangsette en interkommunal 

kystsoneplan for Varanger. Kommunene 

Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø har 

fulgt opp vedtaket fra regionrådet og gått 

sammen om en interkommunal kystsoneplan 

for Varanger, jf. plan- og bygningsloven kap. 9.  

Med økende interesse for ressurser og arealer 

i kystsonen blir den stadig mer utfordrende å 
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forvalte, noe som krever et godt 

styringsverktøy. Kystsoneplanen skal ta opp 

problemstillinger som best løses gjennom et 

interkommunalt samarbeid, og temaene skal 

avgrenses i forhold til det som kommunene 

håndterer best gjennom kommuneplanens 

arealdel, eller andre kommunale planer. 

De fire deltakende kommunene har hver for 

seg sluttet seg til en prosessplan for det 

interkommunale planarbeidet, herunder valg 

av medlemmer til styringsgruppa for planen 

som utgjør planutvalget. Fastsatt prosessplan 

er datert 1. november 2017 og er styrende for 

planprosessen, i tillegg til planprogrammet. 

1.2 Planens formål 

Formålet med kystsoneplan for Varanger er å 

utarbeide en helhetl ig plan for 

kommunenes s jøarealer og e t 

kunnskapsbasert forvaltn ingsverktøy 

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 på kommuneplannivå. 

1.3 Planarbeidets organisering 

Planarbeidet er organisert som et 

interkommunalt plansamarbeid jf. pbl. kap. 9. 

En interkommunal plan er ikke en 

«overkommunal plan», men en 

sammensetning av flere formelt selvstendige 

kommunale arealplaner. Planforslaget 

utarbeides formelt som kommunedelplaner 

(for sjøareal) jf. pbl. kap. 11 i de medvirkende 

kommunene. 

Styringsgruppa fungerer som planutvalg, og er 

delegert myndighet til alle prosessmilepæler i 

planarbeidet – unntatt vedtak av planen som 

kommunestyrene gjør selv. Styringsgruppa 

konstituerte seg i møte 26.02.20 jf. tabell med 

representanter under. Sigurd Richardsen fra 

Vadsø ble valgt til leder. 

Tabell 1. Styringsgruppas sammensetning per 2022. 

Kommune Representant 

Nesseby Knut I. Store 

Bjarne Store Jakobsen 

Sør-Varanger Egil Kalliainen 

Magny Bakken 

Vadsø Sigurd Richardsen (leder) 

Wenche Pedersen 

Vardø Ørjan Jensen 

Hans Erik Wilhemsen 

 

Arbeidsgruppa for planprosessen består av 

administrative ressurser fra deltaker-

kommunene og havnemyndigheter. Gruppas 

arbeid samordnes av prosjektansvarlig Sør-

Varanger kommune ved fagansvarlig arealplan 

Vegar Nilsen Trasti. 

Prosjektleder for planprosessen er Rambøll og 

Henning Larsen i Alta ved oppdragsleder 

Andreas Foss Westgaard og oppdragsansvarlig 

Ulla Sennesvik. I tillegg har faglige 

spesialressurser i Rambøll bidratt til 

konsekvensutredningen for temaene 

vannmiljø og naturmangfold. 

Observatører i planprosessen har vært Troms 

og Finnmark fylkeskommune ved Nora Dahl og 

Stein Arne Rånes. 

Regionalt planforum og særmøter: I 

planarbeidet har det vært gjennomført to 

regionale planforumer (juni 2020 og desember 

2021). I tillegg har det vært særmøter med 

vannområdekoordinatorer på for 

vannområdene på begge sider av 

Varangerfjorden, samt representanter for 

vannregionmyndigheten (fylkeskommunen). 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er 

konferert i særmøte om sensitive arter ifb. 

konsekvensutredningen. 
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2 Overordnede 
føringer 

2.1 Lover og forskrifter 

Kystsoneplanen er utarbeidet etter reglene i 

plan- og bygningsloven, herunder kap. 11 om 

kommuneplanens arealdel. Formelt får planen 

status som kommunedelplaner for kystsonen i 

de fire kommunene som inngår i det 

interkommunale plansamarbeidet. Plan- og 

bygningsloven med tilhørende forskrift om 

konsekvensutredning, blir derfor det mest 

sentrale lovverket for planen å forholde seg til. 

Norge er folkerettslig forpliktet etter FN-

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 

fra 1966. Konvensjonen er gjort til norsk lov 

gjennom menneskerettsloven, og 

bestemmelsene i konvensjonen går foran 

annen norsk lovgivning ved eventuell motstrid. 

Konvensjonens artikkel 27 slår fast at personer 

tilhørende etniske, religiøse eller språklige 

minoriteter ikke skal nektes retten til å utøve 

sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin 

egen religion, eller bruke sitt eget språk. Om 

urfolk omfatter artikkel 27 også retten til 

materiell kulturutøvelse og tradisjonell 

næringsvirksomhet knyttet til bruk av land og 

naturressurser. Bestemmelsen etablerer også 

beskyttelse mot naturinngrep i områder som 

urfolk bruker til tradisjonell næringsutøvelse. 

Tiltak eller virksomhet i sjø og strandsone er 

ofte avhengig av tillatelser etter flere lover. 

Eksempler på disse er havne- og 

farvannsloven, akvakulturloven, 

kulturminneloven og naturmangfoldloven i 

verneområder. 

Akvakulturanlegg i eller ved av nasjonale 

laksefjorder/laksevassdrag må i tillegg følge 

bestemmelser gitt i forskrift om beskyttelse av 

laksebestander. 

I Finnmark gjelder en særskilt forskrift om 

fredningssoner for anadrome laksefisk ved 

elvemunninger og utløp fra kraftverk. Denne 

forskriften har størst praktisk betydning for 

fiske, men understreker hensynet til anadrom 

laksefisk i disse områdene. 

Lover og forskrifter som regulerer utøving av 

fiskeri mv., faller utenom kystsoneplanens 

virkeområde.  

2.2 Nasjonale miljømål 

Norges 24 mål for miljøet er fordelt på 

områdene naturmangfold, kulturminner og 

kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klima, og 

polarområdene. De nasjonale miljømålene skal 

si noe hva Norge ønsker å oppnå på hvert 

område og hva som er ønsket tilstand for 

miljøet i Norge. 

Norges nasjonale miljømål, sammen med FNs 

bærekraftsmål (se under), utgjør klare 

nasjonale forventninger til hva kommunene 

skal ta særlig hensyn til og jobbe for i 

arealplanleggingen. 

2.3 Nasjonale forventninger 

Regjeringen utarbeider hvert fjerde år 

dokumentet «nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging». 

Dokumentet skal følges opp i planlegging etter 

plan- og bygningsloven.  

I de nasjonale forventningene for 2019–2023 

legger Regjeringen vekt på at vi står overfor 

fire store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn 
gjennom blant annet en offensiv 
klimapolitikk og en forsvarlig 
ressursforvaltning 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• Å skape et trygt samfunn for alle 

Regjeringen forventer at kommunene skal 

identifisere og ta hensyn til viktig 

naturmangfold i arealplanleggingen. 

2.4 FNs bærekraftsmål 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 

bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, 

skal være det politiske hovedsporet for å ta tak 
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i vår tids største utfordringer, også i Norge. 

Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en 

del av grunnlaget for samfunns- og 

arealplanleggingen. Våren 2020 ble det klart at 

regjeringen skal lage en nasjonal handlingsplan 

for målene. Dette er viktig fordi de 17 

bærekraftsmålene henger tett sammen. Det er 

også nødvendig med en god plan for hvordan 

målene kan oppnås på tvers av politiske 

skillelinjer og i samarbeid med organisasjoner 

og kommuner. 

 

 

Figur 2. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan fordelt over 17 målområder for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kilde: FN-Sambandet 

FN-Sambandet skriver på sine hjemmesider at 

mange av målene allerede er oppfylt i Norge, 

men at mye arbeid fortsatt gjenstår. De 17 

bærekraftsmålene har 169 delmål, noe som 

gjør det krevende å liste opp hvilke som har 

relevans for dette planarbeidet konkret. På et 

overordnet nivå, kan imidlertid følgende 

prinsipper fra bærekraftsmålene sies å ha 

særlig relevans for kystsoneplanen: 

• Bevare og bruke havet og de marine 

ressursene på en måte som fremmer 

bærekraftig utvikling samt stanse tap av 

artsmangfold. 

• Bidra til bærekraftig global 

matevareproduksjon med anstendige 

arbeidsforhold. 

• Sikre god helse og fremme livskvalitet for 

alle, uansett alder. 

• Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og 

moderne energi til en overkommelig pris. 

• Fremme varig, inkluderende og 

bærekraftig økonomisk vekst, full 

sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

• Bygge solid infrastruktur og fremme 

inkluderende og bærekraftig 

industrialisering og innovasjon. 

• Sikre bærekraftig forbruks- og 

produksjonsmønstre. 

• Bidra til reduserte klimagassutslipp, og 

styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg 

klimarelaterte farer og naturkatastrofer. 

• Styrke muligheten for en deltakende, 

integrert og bærekraftig 

samfunnsplanlegging og forvaltning. 

2.5 Planstatus nasjonalt, regionalt 

og kommunalt 

Under redegjøres kort for relevante planer 

som gir føringer for planarbeidet. 
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2.5.1 Nasjonale planer og 
planretningslinjer mv. 

• Nasjonal transportplan 2022–2033 

• Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning 

• Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen 

• Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i 
planlegging og byggesaksbehandling 

 

2.5.2 Regionale planer og strategier 
• Regional planstrategi 2021–2024 

• Sjømatstrategier for Finnmark 2019–2023. 
Hovedmål: Å sikre økt verdiskapning og 
økt lokal matproduksjon i sjømatnæringa 
som bidrar til å styrke samfunns- og 
næringsutviklingen i Finnmark.  

• Regional vannforvaltningsplan for Troms 
og Finnmark vannregion og norsk-finsk 
vannregion 2022–27. 

 
De regionale vannforvaltningsplanene vedtatt 
av fylkestinget i desember 2021 inneholder 
som et av vedleggene regionale 
planretningslinjer for vann-tematikk. I 
planretningslinjene heter det blant annet 
(utdrag): 

• (1.1.) Regional plan for vannforvaltning bør 
innarbeides og detaljeres i kommuneplan 
og underliggende planer, basert på 
kunnskap om lokale forhold. Vannmiljø og 
vedtatte miljømål skal vurderes og 
hensyntas i planarbeid som kan påvirke 
vann.  

• Interkommunalt samarbeid bør vurderes 
ved påvirkninger på vannmiljø, på tvers av 
kommunegrensene. 

• (6.1.) I kommuneplanens arealdel og i 
underliggende planer bør det legges inn 
bestemmelser og hensynssoner for å 
ivareta vannmiljøet i tråd med regional 
vannforvaltningsplan. Dette gjelder særlig i 
arealplaner som omfatter sårbare vassdrag 
og beskyttede områder etter 
vannforskriften. 

• (6.3.) I bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel og underliggende arealplaner kan 
det ved behov stilles rekkefølgekrav for å 
sikre at fastsatte mål for vannmiljø nås og 
at vannforekomsten ikke settes i fare for å 
forringe miljøtilstanden. 

 

2.5.3 Kommuneplaner 
Alle kommuner skal ha en kommuneplan som 

omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 

arealdel. Status i kommunene rundt 

Varangerfjorden er som gjengitt i tabellen 

under. 

Tabell 2. Status for kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel. 

 Samfunnsdel Arealdel 
(kystsonen) 

Nesseby «Nesseby 
kommune – en vital 
og livskraftig 
kommune» (2011) 

Vedtatt 
24.6.2011 

Sør-
Varanger 

«Sør-Varanger mot 
2026» (2014) 

Vedtatt 
14.2.2018 

Vadsø «På høyde med 
tiden» (2012) 

Vedtatt 
19.6.2002 

Vardø «Vardø kommune – 
Kystens fyrtårn» 
(2001) 

Vedtatt 
7.11.2001 

 

  



Interkommunal kystsoneplan for Varanger • Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

Mai 2022  10 

3 Planprosess og 
medvirkning 

3.1 Oppstart og planprogramfasen 

Som start på planarbeidet ble det holdt 
oppstartsmøte 26. februar 2020 med 
prosjektledere, administrativ arbeidsgruppe og 
politisk styringsgruppe. Forutsetninger og 
ambisjoner for planarbeidet ble her drøftet.  

Forslag til planprogram ble behandlet av 
styringsgruppa 26. juni 2020, som vedtok å 
legge forslaget ut til offentlig ettersyn og 
høring samtidig med varsel om oppstart av 
planarbeidet. Frist for innspill til 
planprogrammet ble satt til 1. oktober 2020. 

4. juni 2020 ble det avholdt regionalt 
planforum i anledning oppstart av 
planarbeidet. 

Gjennomførte åpne info- og 
medvirkningsmøter i planprogramfasen: 

• Vardø: 12. august 2020 

• Sør-Varanger: 8. september 2020 

• Nesseby: 22. september 2020 

• Vadsø: 28. september 2020 

I tillegg ble det avholdt et digitalt 
medvirkningsmøte med næringslivet 25. juni 
2020 der 9 representanter for ulike næringer 
deltok sammen med styring- og arbeidsgruppa 
samt prosjektlederne. 

Etter merknadsbehandling i arbeidsgruppa, ble 
forslag til fastsettelse av planprogrammet 
fremmet for styringsgruppa som behandlet 
saken 10. desember 2020. Planprogrammet 
ble fastsatt, og det ble avtalt å holde et 
kunnskapsmøte om Varangerfjorden på nyåret 
2021 som start på konseptfasen. 

3.2 Konseptfasen 

3.2.1 Kunnskapsstatus Varangerfjorden 
2. februar 2021 ble det arrangert åpent 
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 

• Kongekrabbe v/Jan H. Sundet 

3.2.2 Kommunevise drøftingsmøter og 
konseptarbeid 

Prosjektledelsen fortsatte utover 2021 med 
kommunevise konseptutredningsarbeid i 
samarbeid med styrings-/arbeidsgruppene i de 
enkelte kommunene. Lokal havnemyndighet 
ble særskilt invitert til disse drøftingene.  

Drøftingsmøter som er gjennomført med 
prosjektleder har vært: 

• Vadsø: 22. februar 

• Nesseby: 4. mars 

• Vardø: 9. mars, 7. april og 26. august 

• Sør-Varanger: 16. mars, 26. august og 6. 
oktober 

Konseptfasen har tatt utgangspunkt i 
avsettinger i gjeldende plan og vurdert 
behovet for endringer opp mot mottatte 
innspill til planoppstarten. I tillegg inneholdt 
drøftingene av en tematisk gjennomgang og 
planfaglig vurdering av følgende punkter:  

• 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 

3.2.3 Temakart for 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. 
Temakartene er vedlagt planbeskrivelsen og 
har oppsummert følgende innhold: 

• Akvakultur 
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• Farled og ankring 

• Verneområder 

• Naturtyper 

• Friluftsliv 

• Fiskeplasser 

• Gyteområder 

3.2.4 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. 

• 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 
produksjon 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.  

3.2.5 Åpne møter i konseptfasen 
Vardø kommune avholdte åpent møte om 
utkast til plankonsept 20. oktober 2021. I 
Vardø ble det gjennomført et beslutningsmøte 
28. oktober der en tok stilling til konkrete 
innspill fra det åpne møtet. 

Nesseby kommune avholdt åpent møte 4. 
november, der særlig fiskeriinteressene var 
representert. Møtet konkluderte på 
avsettinger i konseptet. 

3.2.6 Konklusjon i konseptfasen 
Konseptfasen ble avsluttet med 
styringsgruppebehandling 16. november 2021 
(nettmøte). Styringsgruppa godkjente 
konseptet som ble fremlagt. 

Med konseptfasen avsluttet gikk planarbeidet 
over i fasen for konsekvensutredning. 

3.3 Konsekvensutredningsfasen 

Rambøll og Henning Larsen har i perioden fra 

januar til april konsekvensutredet 

enkeltområder med ny/endret arealbruk samt 

planforslaget som helhet i tråd med fastsatt 

planprogram. Det vises i den forbindelse til 

kapittel 5 og vedlegg 1. 

Konsekvensutredningsfasen ledet fram til en 

oversendelse av utredningsresultat og 

anbefalinger til i arbeidsgruppa.  

3.3.1 Endringer som følge av KU 
For områder i Sør-Varanger og Vardø 

kommune, ble det innstilt for styringsgruppa 

på følgende endringer i konseptet. 

Områder som anbefales tatt ut av 

planforslaget pga. betydelig miljøskade eller av 

hensyn til samlet belastning for 

vannforekomsten:  

• ABA213 Strømmen bru i Langfjorden 

• ABA226 og ABA227 Jarfjordbotn 

• ABA229 Pandurnes i Jarfjorden 

Områder som er vesentlig redusert i areal av 

hensyn til miljøpåvirkning og samlet belastning 

i vannforekomsten: 

• ABA203 Bugøyfjord 

• ABA209 Kabelneset i Neidenfjorden 

• ABA210 Lille Stonga i Neidenfjordne 

• ABA212 Kobbvågen 

• ABA216 Steinland i Reinøysundet 

• ABA217 Lille Jarfjorden 

• ABA220 Sjøholmen i Jarfjorden 

• ABA233 Laksebukta i Kobbholmfjorden 

• HOS203 Jakobsnes 

• VK211 Reinøya ved Vardø 
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Områder som er justert av hensyn til berørt 

freda kulturminne:  

• ABA231 Tårnbukta i Jarfjorden 

3.4 Førstegangsbehandling og 
offentlig ettersyn 

Styringsgruppa får i mai 2022 planforslaget til 
førstegangsbehandling der en beslutter 

hvorvidt planforslaget skal legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring. 
Høringsperioden vil strekke seg over 
sommeren og inneholde den medvirkningen, 
utover formell høring, kommunene beslutter. 
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4 Planforslaget 

4.1 Innledning 

Forslaget til kystsoneplan for Varanger dekker 

et sjøområde på 2517 km2. Arealformålene 

som avsettes i planforslaget er i all hovedsak 

de som kan oppsummeres som 

flerbruksområder uten akvakultur. Under 

følger illustrasjoner på og oversikt over 

arealene i planforslaget per arealbruksformål. 

  

 

Figur 3. Arealformålsoversikt i planforslaget. Øverst hele 
planområdet og nederst innenfor kategorien «øvrige». 
Tall i km2. 

4.1.1 Planens avgrensning 
Planen har juridisk virkning innenfor 

planavgrensningen i plankartet som vedtas 

sammen med bestemmelsene. 

Planavgrensningen mot land følger i hovedsak 

generalisert kystkontur. Kystkonturen 

samsvarer i omtrent med middel høyvann, 

eller flomålet i dagligtale. Mot storhavet er 

planen avgrenset av virkeområdet til plan- og 

bygningsloven, dvs. 1 nautisk mil utenfor 

grunnlinja.  

Enkelte steder er planavgrensningen mot land 

lagt på utsiden av bygge- og anleggsformål 

som strekker seg ut i sjø i kommuneplanens 

arealdel eller reguleringsplan. Hensikten med 

dette er å sikre en sømløs forvaltning av planer 

i grenseområdet mellom sjø og land. 

Se også kapittel 6 med nærmere redegjørelse 

av forholdet mellom kystsoneplanen og 

vedtatte arealplaner i sjø. 

4.1.2 Nåværende vs. framtidig 
arealbruk i plankartet 

I henhold til nasjonal produktspesifikasjon for 

kommuneplankart, skiller arealformålene 

mellom nåværende og framtidig 

arealbruksstatus. Nåværende status har 

arealformål som videreføres fra gjeldende 

plan. Der planforslaget inneholder ny eller 

vesentlig endring av arealbruken, er status 

framtidig benyttet. Områder med status 

framtidig samsvarer i hovedsak med de som 

konsekvensutredes, der vesentlig virkning for 

miljø og samfunn er påregnelig. 

4.2 Flerbruk uten akvakultur (BSV) 

Områder avsatt til bruk og vern av sjø og 

vassdrag, med tilhørende strandsone (BSV), 

omtales i kortform som flerbruk uten 

akvakultur. I denne flerbrukskategorien inngår 

i planforslaget underformålene ferdsel, fiske, 

natur og friluftsliv. Disse underformålene har 

vanligvis få kryssende konflikter og fungerer 

som sambruksområder. Iht. planens 

bestemmelser skal farledene (statlig hoved- og 

biled) vist på plankartet, forbeholdes 

skipsfarten i nødvendig bredde. 

2386,48 km2

95 %

130,84 km2

5 %

Flerbruk uten akvakultur Øvrige

57,63

9,67

36,25

15,07

7,34
3,17 1,71

Akvakultur, enbruk

Flerbruk med akvakultur

Natur-/friluftsområder

LNFR

Ankringsområde

Havneområde i sjø

Annet
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Oppankring og faste anlegg for fortøyning av 

småbåter er tillatt så lenge det ikke er til 

hinder for allmenn ferdsel, fiskeri eller 

hensynet til viktig natur- eller 

friluftslivsområder. 

Områder med status framtidig (BSV200-

serien), er områder som endrer formål fra 

enbruk akvakultur eller flerbruk med 

akvakultur. Plangrepet synliggjør 

arealbruksendringen vekk fra åpning for 

akvakultur i gjeldende plan for disse 

områdene. 

4.3 Flerbruk med akvakultur 

(VK208) 

I planforslaget inngår ett område mellom 

Bugøyfjorden og Kjøfjorden til flerbruk med 

akvakultur; VK208. I området inngår, som for 

BSV-områdene, ferdsel, fiske, natur, friluftsliv, 

men i tillegg også akvakultur. For 

akvakulturanlegg kreves reguleringsplan. Som 

kartutsnittet under viser, er området i 

gjeldende plan i hovedsak avsatt til enten 

enbruk akvakultur eller flerbruk med 

akvakultur. 

Midt i området ligger Kasterholmen der Lerøy 

Aurora tidligere har fremmet søknad om 

lakseoppdrett. Troms og Finnmark 

fylkeskommune avslo søknaden sommeren 

2021. Se nærmere omtale av dette under 

kapittel 4.6 om akvakultur. Kommunen 

vurderer etter avslaget at området har miljø- 

og samfunnsmessige utfordringer som ikke er 

forenlig med avsetting til enbruk akvakultur i 

kystsoneplanen. Det blir nødvendig å avklare 

virkninger av akvakulturanlegg i en egen 

planprosess, og bestemmelsene hjemler 

derfor krav om reguleringsplan for 

akvakulturanlegg innenfor flerbruksområdet.  

 

Figur 4. Utsnitt gjeldende arealplan for Sør-Varanger med 
forslag til flerbruksområde med akvakultur (VK208) 
markert med rosa horisontale linjer.  

4.4 Ankringsområder (ANK) og 

opplagsområde (OP) 

Planforslaget avsetter rene ankringsområder 

for større fartøy og et opplagsområde i 

tilknytning til Kirkenes havn. Med større fartøy 

menes skip over 20 m eller 300 bruttotonn. 

Kirkenes Havn har operert med disse 

ankringsplassene i mange år, og de gis derfor 

en avsetting i kystsoneplanen med diameter 

600 m. Fire av ankringsplassene inngår i 

reguleringsplan for skip-til-skip omlastning av 

petroleumsprodukter. Et opplagsområde 

foreslås avsatt sør for Reinøya til opplag av 

«kalde» skip etter innspill fra Kirkenes Havn. 

Vardø Havn har levert innspill i planarbeidet til 

nye ankringsområder i kombinasjon med 

dagens avsatte arealbruk. Det vil si for område 

ved Langbunes; kombinert akvakultur og 

ankringsområde (VK209), mens de to 

områdene nærmest Vardø; kombinert fiske og 

ankringsområde (VK210 og VK211). 

Intensjonen til Vardø Havn med avsettingene 

er å kunne tilby områder for såkalte maritime 

«rendez-vous»-opersjoner (mannskapsbytte 

på skip). Til området ved Langbunes (VK209) 

foreslås retningslinje om at dersom sambruk 

mellom arealformålene akvakultur og 

ankringsområde ikke er mulig i området, så 

skal det av formålene som først realiserte seg 

ha prioritet. 
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Figur 5. Temakart farled og ankringsplasser (også vedlagt 
planbeskrivelsen) 

4.5 Havneområde i sjø (HOS) 

Planforslaget avsetter, innenfor 

planavgrensningen, areal i sjø til havneområde 

for disse havnene: 

• Bugøynes fiskerihavn (avsetting iht. 

gjeldende arealdel) 

• Vestre Jakobselv fiskerihavn (avsetting iht. 

reguleringsplan og eksisterende situasjon) 

• Vadsø havn (se eget punkt om 

utviklingsplaner under) 

• Svartnes industrihavn (avsetting iht. 

reguleringsplan) 

• Nyelv industrihavn (avsetting for 

videreutvikling inntil regulert 

industriområde og masseuttak med kai) 

• Lanabukt havn (avsetting til offentlig 

småbåthavn med utviklingspotensial) 

• Jakobsnes havn (avsetting til offentlig 

småbåthavn med utviklingspotensial) 

Øvrige havneområder i Varanger (bl.a. 

Kirkenes, Nesseby og Vardø) ligger utenfor 

planområdet, og gjeldende arealplan blir da 

reguleringsplan eller kommune(del)plan (for 

areal på land). 

4.5.1 Havnetiltak i Vadsø havn 
I planarbeidet er det mottatt innspill fra Vadsø 

Havn om aktuelle tiltak i havneområdet i sjø i 

Vadsø. Disse er oppsummert: 

• Fylling med båtutsett mellom 

sekundærmolo og flytekai indre havn 

(gjennomført 2021). 

• Forlengelse av molo (sekundærmolo) og 

flytekai ca. 50 m i indre havn. 

• Forlengelse av nordlige hovedmolo. 

• Mudring for utvidelse av seilingsrenne og 

vendeareal for fartøy til terminalkaia. 

• Etablering av strandkantdeponi for 

forurensede masser ved sekundærmoloen. 

Dette arealet kan da senere utnyttes til 

utbyggingsformål (nytt landareal). 

Illustrasjonen under skisserer grovt tiltakene i 

Vadsø havn som er drøftet med blant annet 

Kystverket.

 

Figur 6. Illustrasjon på mulige tiltaksområder i Vadsø havn. Kilde: Kystverket i referat av 23.11.16 v/Cato Solberg 
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Planforslaget avsetter havneområdet i sjø i 

Vadsø havn (HOS103) tilsvarende som i 

gjeldende kystsoneplan. Tiltakene som Vadsø 

Havn har sendt som innspill er 

konsekvensutredet overordnet i planforslaget. 

Intensjonen bak grepet med 

konsekvensutredning (KU) er å gi mulighet for 

at senere reguleringsplan unngår KU. Dette må 

imidlertid vurderes nærmere på tidspunktet 

for oppstart regulering og avstemt mot 

gjeldende regelverk jf. KU-forskriften. 

Bestemmelsene til planforslaget hjemler 

plankrav for større bygge- og anleggstiltak som 

kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn. Intensjonen med bestemmelsene for 

havneområder i sjø er å åpne for tiltak på 

bunnen som mudring, utdypning og 

massedeponi uten av plankravet nødvendigvis 

utløses. Tilsvarende er det ment å kunne åpne 

for flytebrygger og kaier inntil størrelse 36 x 6 

m uten reguleringsplan. Det forutsettes at 

tiltak og anlegg ikke er til hinder for ferdsel og 

skipsmanøvrering i havneområdet, samt at 

ROS-forhold er ivaretatt. 

I Vadsø havn planlegges som nevnt 

moloutvidelser og strandkantdeponi. Tiltak i 

denne kategorien vurderes som større bygge- 

og anleggstiltak som krever reguleringsplan. I 

reguleringsplanen vil en kunne ta stilling til 

etterbruken av eventuelt nyvunnet landareal 

som følge av strandkantdeponi.  

4.6 Småbåthavner (SH) og 

fellesanlegg (ABA) 

I planarbeidet har det i Sør-Varanger 

kommune vært et større utredningsarbeid av 

avsettinger til felles småbåtanlegg. 

Kommunens målsetting med planforslaget er å 

styre arealbruken til private og felles 

flytebryggeanlegg i større grad enn hva som 

tidligere har vært praksis. I kommunene på 

nordsiden av fjorden, er værforholdene av en 

annen art, og søknadene om flytebrygger 

derfor også færre.  

Planforslaget avsetter i alt 2 områder med 

formål offentlig småbåthavn: Østervågen i 

Vardø og Grasbakken i Nesseby. I tillegg 

kommer omtalte Lanabukt og Jakobsnes havn 

under havneområde i sjø, men som har mye 

overlappende arealbruksformål med 

småbåthavn. Intensjonen med alle disse 

områdene er småbåthavner i offentlig regi for 

et større antall båter. 

44 områder i planen er avsatt til småbåtanlegg 

(ABA). I områdene tillates flytebrygger mv. for 

småbåter i størrelse inntil 12 x 3 m. Anleggene 

skal planlegges og utformes med tanke på 

felles formål og bruk. Intensjonen med bruken 

er til næring og fritidsbruk. Eierskapet til og 

planlagt bruk av områdene må redegjøres for 

ved søknad om tillatelse, herunder hvordan 

nye brukere kan tas opp som eiere av 

anlegget. Tiltak i strandsonen skal begrenses til 

landfeste og eventuelt vinteropplag av 

flytebrygge. Planstatusen på land kan 

begrense dette ytterligere, jamfør gjeldende 

reguleringsplan eller kommuneplanens 

arealdel på stedet.  

4.7 Akvakultur 

4.7.1 Havbruk i sjø 
Varangerfjorden ligger det nasjonale 

produksjonsområdet 13 (Øst-Finnmark) for 

akvakultur. Status for produksjonsområdet er 

«grønt» iht. trafikklyssystemet i 

havbruksnæringen. Grønn status tilsier at 

området kan få 6 % vekst i produksjonen. I 

denne kategorien er det antatt at under 10 % 

av laksesmolten dør som følge av lakselus. Det 

er Nærings- og fiskeridepartementet som 

avgjør hvilke farger de ulike 

produksjonsområdene får. 

Åtte konsesjoner til havbruk i sjø finnes per i 

dag i Varangerfjorden – alle på sørsiden av 

fjorden. Av disse er sju for artene laks, ørret og 

regnbueørret med samlet klarert biomasse på 

26 520 TN. I praksis er det laks som 

produseres, og alle oppdrettskonsesjonene 

tilhører selskapet Lerøy Aurora.  

I Korsfjorden, på sørsiden av Skogerøya, er det 

gitt konsesjon til produksjon av tare til 

selskapet Aurora Seaweed med 
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forretningsadresse i Kirkenes. Sistnevnte 

konsesjon er ikke i produksjon per i dag. 

Tabell 3. Tillatelser til akvakultur i sjø 2022 (per første 
kvartal) 

Lokalitet Arter Klarert 
kapasitet 

16255 Skarvfjell 
(Sør-Varanger) 

Laks, ørret, 
regnbueørret 

3600 TN 

13865 
Spergittklubben 
(Sør-Varanger) 

Laks, ørret, 
regnbueørret 

5400 TN 

13691 
Oterfjorden 
(Sør-Varanger) 

Laks, ørret, 
regnbueørret 

3480 TN 

15956 Storbukt 
(Sør-Varanger) 

Laks, ørret, 
regnbueørret 

3480 TN 

33777 
Lausklubben 
(Nesseby) 

Laks, ørret, 
regnbueørret 

3600 TN 

29416 Åpenvik 
(Nesseby) 

Laks, ørret, 
regnbueørret 

3480 TN 

15957 Latvika 
(Nesseby) 

Laks, ørret, 
regnbueørret 

3480 TN 

39837 
Korsfjorden 
(Sør-Varanger) 

Bladtare, butare, 
fingertare, 
sukkertare 

154 TN 

 

4.7.2 Innspill lakseoppdrett 
Som del av innspillfasen av planarbeidet 

mottok man i alt 11 forslag til 

områdeavsettinger til lakseoppdrett (se 

temakart for akvakultur i figur under og 

vedlagt). Avsender for alle disse var 

oppdrettsselskapet Lerøy Aurora. Også SalMar 

Farming vurderte mulige lokaliteter, men 

hadde ingen forslag utover de 11 som allerede 

var foreslått.

 

Figur 7. Utsnitt temakart akvakultur (også vedlagt planbeskrivelsen) med innspill akvakultur markert rosa og nummerert 1-11 

Områdene 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 9 i figuren over er 

områder der konsesjon er gitt. Område-

avgrensingene er derfor for justeringer å regne 

iht. gjeldende tillatelse, samt med noe tillegg 

for manøvrering av anlegg og fortøyninger. 

Område 8 i Jarfjorden er senere oppgitt av 

Lerøy Aurora da de sommeren 2021 fikk 

tillatelse til flytting nordover til område 7. 

Område 5 ved Kasterholmen i Sør-Varanger 

var allerede søkt om da arbeidet med 

kystsoneplanen dro til for alvor. Sommeren 
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2021 konkluderte Troms og Finnmark 

fylkeskommune med avslag om konsesjon. 

Begrunnelsen var uakseptabel negativ 

påvirkning på naturmangfoldet i området og at 

søkers behov for lokaliteten ikke står i forhold 

til konfliktene ved etablering som omsøkt. Det 

ble da vist til tillatelse for flytting og 

biomasseutvidelse av lokalitet Spergittklubben 

i Jarfjorden. 

Område 10 i Kobbholmfjorden ønsker Sør-

Varanger kommune ikke gå videre med. 

Akvakultur i denne fjorden har vært prøvd 

politisk tidligere uten at det var vilje til å 

avsette areal til formålet. Kobbholmfjorden 

har utfordrende beliggenhet pga. nærhet til 

Russland og Grense Jakobselv som anadromt 

vassdrag.  

Område 11 ønsker ikke kommunene Vadsø og 

Nesseby å gå videre med. Forslaget berører 

viktige interesser som fiskeri, farled og nærhet 

til Jakobselva som nasjonalt laksevassdrag. I 

sum er vesentlig negativ påvirkning ved en 

avsetting til lakseoppdrett her sannsynlig, og 

det er vurderingen at det ikke er 

hensiktsmessig å vurdere området nærmere i 

denne omgang.  

4.7.3 Annen akvakultur i sjø 
I planarbeidet har det aktivt vært søkt etter 

innspill fra selskapene som er etablert i 

regionen innen oppdrett/produksjon av alger, 

tang og tare. Invitasjonen medførte ingen 

konkrete innspill til avsettinger. Et generelt 

inntrykk er at denne næringen per i dag har 

utfordringer med å få til kommersiell 

bærekraft i produksjonen. Dette kan endre seg 

til neste revisjon av kystsoneplanen. Utover 

nevnte tillatelse til produksjon av tare i 

Korsfjorden, har Troms og Finnmark 

fylkeskommune opplyst om status på søknader 

til produksjon av vannlevende planter i 

Varangerfjorden i følgende tabell. 

 

Tabell 4. Oversikt for søknader til produksjon av 
vannlevende planter i Varangerfjorden pr. mars 2021. 
Kilde: Troms og Finnmark fylkeskommune 

Søker Lokalitet Status søknad 

Marelius 
Arctic 
Seaweed 

Lille Salttjern 
(Vadsø) 

Avslått 

Aurora 
Seaweed 

Sandskjæret 
Ø (Vadsø) 

Foreløpig svar 
om mangler i 
søknad 

Aurora 
Seaweed 

Gandvikneset 
(Nesseby) 

Foreløpig svar 
om mangler i 
søknad 

Aurora 
Seaweed 

Langbuneset 
(Vardø) 

Foreløpig svar 
om mangler i 
søknad 

Aurora 
Seaweed 

Naskholmen 
(Nesseby) 

Foreløpig svar 
om mangler i 
søknad 

Aurora 
Seaweed 

Salttjern 
(Vadsø) 

Oversendt fra 
NFD 11.06.19 

Aurora 
Seaweed 

Tolken Sør 
(Sør-
Varanger) 

Mottatt i 
fylkeskommunen 

Aurora 
Seaweed 

Torvneset 
(Sør-
Varanger) 

Mottatt i 
fylkeskommunen 

Aurora 
Seaweed 

Østre Hosvåg 
(Sør-
Varanger) 

Mottatt i 
fylkeskommunen 

Aurora 
Seaweed 

Østre Hosvåg 
(Sør-
Varanger) 

Avslått 

 

4.7.4 Planforslagets avsettinger til 
akvakultur 

Planforslaget avsetter ingen nye 

akvakulturlokaliteter. For eksisterende 

lokaliteter med tillatelser, er arealet justert 

etter innspill fra oppdrettsselskapet.  

Tabell 5. Arealregnskap akvakultur i planforslaget. Tall i 
dekar/prosent. 

 Areal i 
gjeldend
e plan 

Areal i 
planfors
laget 

Differan
se 

A: Enbruk 
akvakultur 
(ekskl. ev. 
fortøynings-
areal) 

39 370 24 510 
 

-14860 
(-38 %) 

Hvorav 
lakseoppdrett 

31 925 17 676 -14249 
(-45 %) 
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mulig (ikke i 
nasjonal 
laksefjord/vas
sdrag) 

B: 
Flerbruksområ
der akvakultur 
(inkl. VK209) 

271 143 33 515 -237628 
(-88 %) 

Hvorav 
lakseoppdrett 
mulig (ikke i 
nasjonal 
laksefjord/vas
sdrag) 

243 753 0 -243753 
(-100 %) 

Sum 
akvakultur 
(A+B) 

310 513 58 025 -252488 
(-81 %) 

 

Planforslaget inneholder et antall eksisterende 

og to nye avsettinger til fortøyningsområder 

for akvakulturanlegg. Dette er 

kombinasjonsformål der ferdsel er avsatt i 

vannoverflaten og akvakulturfortøyninger i 

vannsøyle og på bunnen. Anlegg skal plasseres 

under sjøkartnull (laveste lavvann).  

VK201 ved Paddeby i Vadsø er forhåndshørt 

med Kystverket pga. nærhet til farled. 

Begrunnelsen for forslaget er å bytte med 

strandnært areal på eksisterende 

akvakulturavsetting slik at påvirkningen på 

fjæresonen ved en eventuell anleggsplassering 

blir mindre. Av hensyn til farled skal 

fortøyninger ligge dypere enn 10 meter under 

sjøkartnull i et belte på 200 m fra farledslinje. 

4.8 Naturområder (NO) 

Natur inngår som nevnt i flerbruksformålet 

bruk og vern av sjø og vassdrag (BSV). I enkelte 

områder har kommunene av hensyn til sjøfugl 

eller viktige vassdragsverdier ved utløpet av 

lakseelver, avsatt areal til enten rene 

naturområder eller natur- og friluftsområder 

kombinert. I disse områdene tillates ikke bygge 

og anleggstiltak av hensyn til naturverdiene. 

Ferdselen skal skje hensynsfullt. 

Se også omtale av båndleggings- og 

hensynssoner for naturmangfold i eget kapittel 

under. 

4.9 Friluftslivsområder (FV) 

Planforslaget avsetter friluftsliv i hovedsak som 

del av flerbruksformålet bruk og vern av sjø 

(BSV). I BSV-områdene er oppankring og faste 

anlegg for fortøyning av småbåter tillatt så 

lenge det ikke er til hinder for allmenn ferdsel, 

fiskeri eller hensynet til viktige natur- eller 

friluftslivsområder. 

I åtte områder er det egen avsetting til 

friluftsliv iht. gjeldende avsetting i arealdel 

eller reguleringsplan, eller inntil eksisterende 

badestrand (Ytrebystranda i Vadsø). 

4.10 Havn (H) og molo (MO) 

Arealformålene havn og molo er underformål 

til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

Planforslaget har tatt med avsettinger til disse 

molo kun for å gjengi eksisterende situasjon på 

stedet og/eller slik moloen er regulert i 

gjeldende reguleringsplan. Tre avsettinger til 

havn er inkludert fra reguleringsplan 2007003 

(landanlegg for skip-til-skip omlastning) i Sør-

Varanger. Arealbruken her styres av nevnte 

reguleringsplan. 

4.11 LNFR spredt bebyggelse 

(LSN/LSF) 

I Sør-Varanger er det tatt med ett område på 

Revholmen til spredt næringsbebyggelse og to 

områder på Kjelmøya til spredt 

fritidsbebyggelse i tråd med gjeldende 

arealdel. Bebyggelsen på stedene er 

eksisterende, og planen åpner i 

utgangspunktet kun for tiltak på eksisterende 

hytter. Det åpnes for noen flere naust enn 

dagens situasjon, dvs. inntil ett naust per 

fritidsbolig. 

4.12 Hensynssoner 

4.12.1 H130 Sikringssone lufthavn 
Planforslagets bestemmelser har tatt med 

bestemmelser iht. restriksjonsplaner for 

lufthavnene i Kirkenes, Vadsø og Vardø. 

Intensjonen er å kople bestemmelsene til en 

hensynssone i plankartet. Avinor er flere 



Interkommunal kystsoneplan for Varanger • Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

Mai 2022  20 

ganger under planarbeidet kontaktet om å 

bistå med restriksjonsflater til plankartet, men 

dette har ikke ført frem. Avinor oppfordres 

igjen å sende restriksjonsflater til plankartet 

under høring og offentlig ettersyn slik at 

plankartet kan kompletteres med sikringssone 

H130. 

4.12.2 H290 Andre støysoner 
Planforslaget har tatt med en støysone for 

skytebanestøy fra arealdelen i Sør-Varanger i 

Langfjorden. 

4.12.3 H350 Brann- og eksplosjonsfare 
Planforslaget inneholder faresoner for 

følgende kjente områder i sjø med brann- eller 

eksplosjonsfare: 

• Områder for skip-til-skip omlastning av 

petroleumsprodukter i Korsfjorden og 

Bøkfjorden 

• Dumpeplass for ammunisjon øst for 

Hornøya 

4.12.4 H520 Hensyn reindrift 
Planforslaget inkluderer en hensynssone fra 

arealdelen i Sør-Varanger som dekker 

svømmesonen for rein i Kjøfjorden mellom 

fastlandet og Skogerøya. Reinsvømming 

foregår her i flere omganger mellom april og 

oktober hvert år. 

4.12.5 H560 Bevaring naturmiljø 
Planforslaget inneholder hensynssoner for 

bevaring av naturmiljø der tiltak og virksomhet 

må ta særlig hensyn til sjøfugl (Sjøholmen og 

Ekkerøya), fredningssoner ved lakseelveutløp 

(Skallelva) samt nasjonale laksevassdrag 

(Jakobselva og Komagelva). 

Neidenfjorden-Bøkfjorden er nasjonal 

laksefjord med særlig krav til beskyttelse av 

villaksen. Yttergrensen av nasjonal laksefjord 

er markert i plankartet med illustrasjonslinje. 

Av hensyn til plankartets lesbarhet er det ikke 

valgt å ta med den store flaten som 

laksefjorden utgjør i Sør-Varanger som 

hensynssone. De interessene som nasjonal 

laksefjord er ment å ivareta, er inkludert i 

planforslagets arealformål med bestemmelser 

samt konsekvensutredningen. 

4.12.6 H720 Båndlegging etter 
naturmangfoldloven 

Følgende verneområder innenfor 

planavgrensningen er vist med 

båndleggingssone etter naturmangfoldloven. I 

sonene gjelder verneforskriften foran 

kystsoneplanen. 

• Nesseby naturreservat 

• Varangerbotn naturreservat 

• Neiden- og Munkefjord naturreservat 

• Ekkerøya naturreservat 

4.13 Bestemmelsesområder 

Planforslaget har tatt med følgende 

bestemmelsesområder: 

• #1 Sjødeponi for gruveavgangsmasser i 

Bøkfjorden iht. kartlegging av sannsynlig 

spredningsområde i søknad fra 

Sydvaranger Drift. Gjeldende tillatelse 

legges til grunn, og arealbruken 

konsekvensutredes ikke i kystsoneplanen. 

• #2–3 Adkomstalternativ til Tømmerneset 

iht. føringer i kommuneplanens arealdel jf. 

også kommundelplan for Tømmerneset. 

Tiltak etter kystsoneplanen må ikke hindre 

gjennomføringen av innholdet i nevnte 

planer for adkomst til Tømmerneset. 

• #4–7 Forslag til nødhavner for fartøy ved 

akutt behov for borttauing ved 

ulykkeshendelser i Kirkenes havneområde. 

Når fartøyet er forsvarlig sikret og fjernet, 

skal området tilbakeføres til arealformålet. 

Forslagene til disse nødhavnene er del av 

planforslagets konsekvensutredning. 

4.14 Generelle bestemmelser og 

retningslinjer 

Planforslaget inneholder flere generelle 

bestemmelser og retningslinjer som gjelder 

overordnet og uavhengig av arealformålene. 

De generelle bestemmelsene og 

retningslinjene dekker temaene: 
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• Plankrav 

• Støy 

• Landskap, natur, vannmiljø, gyteområder 

for fisk og friluftsliv 

• Tradisjonell samisk bruk 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Sikkerhet mot naturfarer 

• Sikker ferdsel og sjønavigasjon 

• Midlertidige og flyttbare konstruksjoner og 

anlegg 

Formålet med bestemmelsene og 

retningslinjene er å sikre at tiltak og 

virksomhet i kystsonen ikke medfører 

vesentlige ulemper for miljø og samfunn. I 

tillegg er intensjonen at tiltak planlegges og 

utformes med kvaliteter som ivaretar 

hensynene etter bestemmelsene og 

retningslinjene. 
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5 Konsekvenser for 
miljø og samfunn 

5.1 Innledning 

Alle kommuneplaner (arealdel) skal 

konsekvensutredes (KU) og ha planprogram jf. 

pbl. §§ 4-1 og 4-2 samt KU-forskriften § 6. 

Konsekvensutredningen skal være 

beslutningsrelevant, dvs. at innholdet skal 

tilpasses planen og være relevant for 

beslutningene om bruk av vern av kystsonen 

som skal tas. Formålet med 

konsekvensutredninger er å sikre at hensynet 

til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 

under forberedelsen av planer og tiltak, og når 

det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer 

eller tiltak kan gjennomføres. 

KU-forskriftens § 18 første ledd slår fast at for 

kommune(del)planer kan 

konsekvensutredningen begrenses til å 

redegjøre for virkningene planen eller 

programmet kan få på et overordnet nivå. 

Unntak er der det i planen konsekvensutredes 

konkrete tiltak. Planforslaget inneholder i 

utgangspunktet ikke for noen av 

enkeltområdene slik konsekvensutredning av 

konkrete tiltak. Det legges derfor til grunn at 

KU-vurderinger gjøres på overordnet nivå og 

tilpasset detaljeringsnivået til den foreslåtte 

arealbruken i planforslaget. 

I § 18 andre ledd heter det at 

konsekvensutredningen av kommuneplanens 

arealdel skal bare omfatte de delene av planen 

som fastsetter rammer for fremtidig utbygging 

og som samtidig innebærer endringer av den 

gjeldende planen. Konsekvensutredningen av 

arealdelen skal beskrive virkninger utbygging 

av nye områder eller vesentlig endret 

arealbruk i utbygde områder kan få for miljø 

og samfunn. Planforslagets områdevise KU er 

utarbeidet som et eget vedlegg til 

planbeskrivelsen. I tillegg til områdevis KU, skal 

det også gis en vurdering av virkningene av de 

samlede arealbruksendringene i planen. 

Denne vurderingen utgjøres av delkapitlene 

som følger. 

I planforslaget er det gjort følgende prinsipielle 

avgrensning om arealbruk som ikke 

konsekvensutredes per enkeltområde.  

• Avsettinger til formål uten nevneverdige 
negative virkninger på miljø og samfunn; 
allmenn flerbruk uten akvakultur (BVS), 
naturområder (NO), friluftsområder (FV) 
eller kombinasjoner av disse. 

• Avsettinger som videreføres fra gjeldende 
kystsoneplan uten endringer. 

• Avsettinger i tråd med eksisterende 
anlegg/arealbruk hvis konsekvenser 
forutsettes tilstrekkelig utredet og vurdert 
i gjeldende arealplaner 
(kommuneplan/reguleringsplan) og/eller 
vedtak etter særlov som f.eks. 
akvakulturloven (konsesjon mv.). 

• Avsetting i samsvar med eksisterende 
anlegg/arealbruk og der det ikke foreligger 
andre planer enn videreføring av dagens 
bruk, f.eks. ankringsplasser etter liste fra 
Kirkenes Havnevesen (ANK201–205). 

5.2 Bosetting og befolkning 

5.2.1 Situasjonsbeskrivelse 
Innbyggertallet i de fire kommunene rundt 

Varangerfjorden var per 1.1.2022 på i alt 

18244. Befolkningen er i hovedsak konsentrert 

om byene Vardø, Vadsø og Kirkenes (med 

nabotettsteder mot Bjørnevatn). 

Fritidsbebyggelsen viser en mer spredtbygd 

struktur der store deler av kystlinja fra 

Persfjorden til Jarfjorden har innslag av hytter. 
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Figur 8. Befolkningstetthet i ruter a 1x1 km. Kilde: SSB 

 

Figur 9. Hyttetetthet i ruter a 1x1 km. Kilde: SSB 

5.2.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

Arealbruk og næringsvirksomhet i kystsonen 

har ofte et distriktstilsnitt i den forstand at 

virksomhet og høsting skjer der fisken er eller 

de naturgitte forholdene tilsier det. 

Sammenholdt med dette vurderes det at 

planforslaget er egnet til å opprettholde og 

videreutvikle befolkningsstrukturen rundt 

Varangerfjorden. Det er ikke planlagt arealbruk 

som medfører vesentlige forringinger av 

kvaliteter for bolig- og fritidsbebyggelse i 

planområdet. 

5.3 Friluftsliv og folkehelse 

5.3.1 Situasjonsbeskrivelse 
Mye friluftslivet i Varanger utøves på sjø eller i 

strandsonen, og regionen er rik på muligheter 

for friluftslivsaktiviteter i disse områdene. 

Friluftsliv er en kilde til god folkehelse, og 

trekkes ofte fram som et av Finnmarks store 

fortrinn når det kommer til 

bostedspreferanser osv.  Kommunene (unntatt 

Vardø) har kartlagt og verdsatt 

friluftslivsområder etter den nasjonale 

metodikken, hvorav flere av områdene grenser 

til sjø eller ligger i sjø. 

 

Figur 10. Temakart friluftsliv: Kartlagte og verdsatte 
friluftslivsområder etter verdi. Ikke data for Vardø 
kommune. Temakartet er også vedlagt planbeskrivelsen. 
Kilde: Miljødirektoratet 

5.3.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

Planforslaget vurderes samlet sett ikke påvirke 

friluftsliv- og folkehelseverdier i nevneverdig 

negativ retning. På utvalgte steder med 

særlige kvaliteter er arealbruken avsatt til 

natur og/eller friluftsliv for å verne om disse 

verdiene i områdene. 

5.4 Marine forhold 

5.4.1 Situasjonsbeskrivelse 
Varangerfjorden er en av Norges største og 

bredeste fjorder – faktisk nærmest som en 

havbukt ytterst. Fjorden er ikke av de dypeste; 

ca. 200 m dybde ytre deler og dypere i indre 

deler med bassenger på 300–400 m dybde. 

Strømforholdene i fjorden varierer stort i tid 

og geografi. Tidvis rask forflytning av 

vannmasser på tvers av fjorden eller i virvler. 
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De viktigste drivkreftene i bevegelse og 

utveksling av vannmasser er tidevann, 

elveavrenning, vind og trykkgradienter fjord-

kyst. Klimaendringene gir varmere kystfarvann. 

Dette påvirker situasjonen med sterkere 

lagdeling, mørkere vann, økt tilførsel av 

ferskvann fra land og endringer i strømforhold. 

Følgende figurer gir en illustrasjon på marine 

forhold i Varangerfjorden. 

 

Figur 11. Gjennomsnittstemperatur overflatevannet 
vinter. Blå farge har lavest temperatur. Kilde: 
Havstraum.no 

 

Figur 12. Gjennomsnittlig saltinnhold i overflatevannet 
(median). Blå farge har minst salt. Kilde: Havstraum.no 

 

 

Figur 13. Gjennomsnittsnivå strømmer (median). Rosa 
farge har sterkest strøm. Kilde: Havstraum.no 

5.4.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

I vedlagte KU for enkeltområder er 

vurderingene av marine forhold gjort som del 

av ROS-analysen. Bakgrunnen for dette grepet 

er at planprogrammet la opp til at 

vurderingene av marine forhold skulle være 

særskilt rettet mot nye akvakulturområder. Da 

planforslaget ikke inneholder nye områder, får 

dette temaet mindre vekt. 

Samlet sett vurderes det at planforslaget tar 

nødvendig hensyn til marine forhold i 

Varangerfjorden, herunder strømforhold, 

bølgehøyde og fjordis mm. Planforslaget bidrar 

heller ikke med nye tiltak som kan påvirke de 

marine forholdene i Varangerfjorden 

nevneverdig. 

5.5 Infrastruktur og trafikk 

5.5.1 Situasjonsbeskrivelse 
Figurene under gir en illustrasjon på hvordan 

skipsfarten i Varangerfjorden fordelte seg 

geografisk i løpet av 2020 der mørk farge 

indikerer tettere konsentrasjon av fartøy. 

Fartøytrafikken etter AIS klasse A (næring) 

følger i hovedsak hoved- og biled. AIS klasse B 

(fritid) gir et mer variert bilde, særlig mellom 

Vadsø og Bugøynes og i farvannet rundt Vardø. 
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Figur 14. AIS-data for fartøy gjennom hele 2020. Øverst: 
AIS klasse A, nederst: AIS klasse B. Kilde: Kystinfo 

5.5.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

Planforslaget inneholder statlig hoved- og 

biled som juridiske linjer i plankartet der 

sjøverts ferdsel skal sikres i nødvendig bredde. 

Ferdsel er også del av områder til allment 

flerbruk (både med og uten akvakultur). 

Med noen få unntak, er det samlet sett liten til 

ingen påvirkning på infrastruktur og trafikk i 

sjø i planforslaget. Unntakene er del av 

vedlagte KU for enkeltområder. Samlet sett 

vurderes temaet som godt hensyntatt. 

Planforslaget åpner dessuten for at det kan 

gjøres tiltak på mindre anlegg for sjønavigasjon 

i sjø og strandsone (100-metersbeltet). 

5.6 Kommuneøkonomi 

5.6.1 Situasjonsbeskrivelse 
Størstedelen av kommunenes inntekter 

fordeles gjennom det statlige 

inntektssystemet. Frie inntekter består av 

rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør 

om lag 70 prosent av kommunesektorens 

samlede inntekter. 

En annen kilde til inntekter for 

kommuneøkonomien er eiendomsskatt. Siden 

eiendomsrett i sjø bare gjelder så langt det 

følger av strandretten, påvirkes ikke nivået for 

eiendomsskatt nevneverdig av avsettinger i 

kystsoneplanen. 

5.6.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

Planforslaget påvirker kommuneøkonomi først 

og fremst indirekte i form av avsettinger som 

grunnlag for senere realisering av tiltak for 

næringsvirksomhet og befolkningen ellers. 

Planforslaget avsetter ikke nye 

akvakulturlokaliteter, men planområdet 

inneholder ubenyttet areal til 

oppdrettsvirksomhet. Denne reserven 

medfører sammen med eventuelle endringer i 

biomasse på eksisterende anlegg, at det 

statlige havbruksfondet vil kunne påvirke 

kommuneøkonomien positivt. Som omtalt i 

kap. 5.14, er dette påregnelig i det minste for 

kommunene Nesseby og Sør-Varanger. 

Samlet sett vurderes det at planforslaget ikke 

medfører vesentlig påvirkning på 

kommuneøkonomi. Kommunale investeringer 

til havnetiltak mm. som eventuelt besluttes 

senere, er da ikke tatt i betraktning. 

5.7 Kulturminner 

5.7.1 Situasjonsbeskrivelse 
Fornminnene rundt Varangerfjorden er 

mange, og bosetting i Varanger har til alle tider 

vært knyttet til aktivitet i og ved sjø. 

Kunnskapen i dag om kulturminner er størst 

om det som befinner seg på land. Likevel er 

regionen pekt på som et satsingsområde i 

marinarkeologisk sammenheng. Kunnskapen 

om kjente kulturminner i konsekvens-

utredningen, er den som er tilgjengelig i 

Askeladden. I tillegg utgjør innspill som er 

mottatt ved varsel om oppstart og høring av 

planprogrammet en kunnskapsbasis. 
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5.7.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

Ny arealbruk med størst påvirkning som 

planforslaget åpner for finner en i 

strandsonen, da først og fremst i form av 

havne- og småbåtanlegg. Der dette er foreslått 

inngår kulturminner og kulturmiljø i KU. 

Automatisk freda kulturminner i strandsonen 

har et eget vern som gjelder uavhengig av 

kystsoneplanen. Likevel er det et mål å 

planlegge tiltak etter planen med minst mulig 

negativ påvirkning på verneverdier fra eldre 

tids kystkultur. En konkret avsetting til 

småbåtanlegg i Jarfjorden inneholder forslag til 

avbøtende tiltak i form av å redusere 

avsettingen. 

Samlet sett vurderes planforslaget ikke bidra til 

forringing av kulturminneverdier langs 

Varangerfjorden. Forslaget til ny kystsoneplan 

er utarbeidet med fokus på 

kulturminneverdiene i regionen og hvordan 

arealbruken kan planlegges med minst mulig 

negativ påvirkning. Slik sett ivaretar man 

kystkulturen også for kommende 

generasjoner. 

5.8 Landskap og kulturlandskap 

5.8.1 Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet dekkes av to landskapsregioner 

slik de ble kartlagt av NIBIO i det nasjonale 

referansesystemet for landskap i Norge1; 

kystbygdene i Øst-Finnmark (39) og fjordene i 

Finnmark (40). 

Hele sørsiden av Varangerfjorden og nordsiden 

så langt øst som til og med Komagvær 

defineres til region 40. Landskapsregionen 

karakteriseres med fjorden som det mest 

markante elementet. Som oftest grenser selve 

fjordløpet mot halvøyenes flatere 

viddelandskap eller mot mer storkupert hei. 

Den oppvarmede Golfstrømmen sveiper 

innom fra Austhavet, og holder fjordene isfrie 

 
1 
https://www.nibio.no/tema/landskap/landskapskar
t/nasjonalt-referansesystem-for-
landskap/landskapsregioner 

gjennom vinteren. Bare de innerste 

fjordbotner er tidvis islagte.  

I landskapsregion 39 ligger Austhavet tett på, 

ett av verdens mest fiskerike havområder, og 

for bosettingene på land har livet i havet alltid 

vært bestemmende. Opplevelsen av storhavet 

fra regionens forrevne strandlinje er mektig, 

både i storm og stille og til alle årstider. 

5.8.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

Omfanget av planlagt ny arealbruk i 

planforslaget er relativt lite. I størrelse er 

ankring og opplag av fartøy det som visuelt vil 

tilføre planområdet størst nye elementer. 

Samlet sett vurderes det at planforslaget ikke 

medfører nevneverdig negativ påvirkning av 

landskap og kulturlandskap langs 

Varangerfjorden. 

5.9 Marine ressurser og fiskeri 

I konsekvensutredningstemaet inngår 

planforslagets påvirkning av gyteområder, 

fiskefelt, fiskerihavner, fiskehelse og ev. 

mineralske ressurser på sjøbunnen. 

5.9.1 Situasjonsbeskrivelse 
Varangerfjorden er uten tvil en rik fiskefjord 

som både historisk og i dag sysselsetter mange 

fiskere og gir ringvirkninger for lokalsamfunn 

på land. Fiske som tradisjonsnæring er også av 

betydning lokalt da området har sterke 

samiske interesser. Fiske i fjorden som matauk 

er også anerkjent. 

Tabell 6. Fiskermanntallet for 2021 per kommune etter 
blad (hoved-/biyrke) og kjønn. Kilde: Fiskeridirektoratet 

 
Hoved-
yrkefisker 

Bi-
yrkefisker 

 

 
K M K M Tot. 

Sør-
Varanger 

2 45 2 4 53 

Nesseby 3 21 0 9 33 

Vadsø 2 48 0 8 58 
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Vardø 5 93 1 15 114 

Totalt 12 207 3 36 258 

 

Fangstatistikk (perioden 2016–2020 for 

landinger fra fartøy inntil 15 m) viser at 

nordøstarktisk torsk (skrei) og hyse dominerer, 

så sei, kongekrabbe og reker. Totalt ble det 

landet følgende antall tonn for de 

dominerende artene: 

• Skrei: ca. 8000 t 

• Hyse: ca. 5000 t 

• Sei: ca. 750 t 

• Kongekrabbe: ca. 500 t 

• Reker: ca. 500 t 

 

Figur 15. Temakart fiskeplasser (også vedlagt 
planbeskrivelsen) 

De neste fire figurene viser tetthet av 

fiskeriaktivitet første kvartal perioden 2016–

2019. Kartene illustrerer hvordan fisket flytter 

seg fra år til år etter hvor ressursen kan 

høstes. 

 

 

 

Figur 16. Linjetetthetsplott over fiskeriaktivitet for 
fiskefartøy over 15 meter i første kvartal 2016. Kilde: 
Fiskeridirektoratet  

 

Figur 17. Linjetetthetsplott over fiskeriaktivitet for 
fiskefartøy over 15 meter i første kvartal 2017. Kilde: 
Fiskeridirektoratet 

 

Figur 18. Linjetetthetsplott over fiskeriaktivitet for 
fiskefartøy over 15 meter i første kvartal 2018. Kilde: 
Fiskeridirektoratet  
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Figur 19. Linjetetthetsplott over fiskeriaktivitet for 
fiskefartøy over 15 meter i første kvartal 2019. Kilde: 
Fiskeridirektoratet 

Figuren under illustrerer summen av registrert 

fiskeriaktivitet i Varangerfjorden fra 2011, 

fordelt fargemessig etter redskap. 

 

Figur 20. Fiskeriaktivitet etter redskap fra 2011 til i dag. 
Kilde: Fiskeridirektoratet 

 

Figur 21. Temakart gyteområder (også vedlagt 
planbeskrivelsen) 

Som temakartet over gyteområder viser, er 

Varangerfjorden en viktig gytefjord. Gode 

gytebetingelser er en forutsetning for senere 

høsting av fisk. 

5.9.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

I planarbeidet er fiskeriinteressene inkludert 

og lyttet til i konseptfasen. Både ressurs- og 

høstingsområder for fisk er hensyntatt så langt 

som mulig. 

Samlet sett vurderes det at fiskerinæringens 

særverdiområder er ivaretatt i planforslaget, 

samt at næringen har gode betingelser for 

framtidig bruk. 

Det er ikke til å unngå at enkeltavsettinger til 

andre formål kan ekskludere eller forringe 

fiske, jamfør vedlagte KU for enkeltområder. 

Omfanget av disse avsettingene vurderes 

likevel som relativt lavt, slik at 

fiskeriinteressene samlet sett ikke er anses for 

vesentlig negativt påvirket av planforslaget. 

5.10 Naturgrunnlaget for samisk 

kultur, næringsutøvelse og 

samfunnsliv 

5.10.1 Situasjonsbeskrivelse 
Varanger hører til det tradisjonelle samiske 

området. Kulturminner, reindrift, tradisjonelt 

fiske og utmarksbruk har en samisk historie og 

eksistens i kommunene i planområdet. 

Sametinget uttalte til planoppstarten at det 

ikke bør skilles mellom hva som er samiske 

eller ikke-samiske interesser fordi planområdet 

i stor utstrekning har samfunn og en historie 

som er samisk. Både kommersielt fiske, fiske 

for matauke, laksefiske i elv og på land og 

utmarksbruk vil kunne være samiske interesser 

når utøvere og samfunn lokalt står for 

bruksutøvelsen. Det vil være uheldig å havne i 

en diskusjon om etnisitet. Sametinget ba 

derfor om at planarbeidet ser helhetlig på 

samiske interesser og innspill i planområdet, at 

lokal verdi for bruk vektlegges og at 

muligheten for framtidig tradisjonell bruk av 

området for samfunn og utøvere sikres. 
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Figur 22. STN-området og tettsteder i Norge nord for 
Saltfjellet per 2011. STN står for Sametingets 
tilskuddsordninger til næringslivet. Kilde: Statistisk 
sentralbyrå og St.meld.  

Norge er folkerettslig forpliktet til å ivareta 

muligheten til å utøve samisk tradisjonell 

næring og kultur. Dette kan innbefatte hinder 

for muligheten til å utøve fjordfiske eller 

laksefiske og benytte tradisjonelle fiskeplasser. 

Det følger av deltakerloven at fartøyregistrerte 

båter under 11 meter i kommuner med 

sjøsamisk og historisk innslag, har rett til å 

fiske torsk, hyse og sei med konvensjonelle 

redskaper. Kommunene i Varanger omfattes 

av denne bestemmelsen i deltakerloven.  

Reindrifta i kystsonen rundt Varangerfjorden 

er fordelt på ulike årstidsbeiter og innehar 

flere særverdiområder som f.eks. trekk- og 

flyttleier samt oppsamlingsområder. 

Reinbeitedistrikt rundt Varangerfjorden er: 

• 6 Varjjatnjarga 

• 5A/5C Beahceveai 

• 4/5B Cizášnjarga–Sállan 

• 1/2/3 Nuortat Matta Varjjat 

 

Figur 23. Reinbeitedistrikt i Varanger (jf. fargebakgrunn) 
samt kartlagte anlegg, gjerder, trekk-/flyttleier og 
oppsamlingsområder. Kilde: NIBIO 
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Figur 24. Reindriftas årstidsbeiter i Varanger. Kilde: NIBIO 

5.10.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

Plan- og bygningsloven pålegger kommunene 

å sikre det materielle grunnlaget for samisk 

kultur gjennom planleggingen. I tillegg har 

Samtinget utarbeidet en planveileder som 

blant annet vektlegger behovet for 

medvirkning fra samiske aktører i 

planprosessen. 

Planarbeidet har benyttet eksisterende 

kunnskapsgrunnlag om gyte- og fiskeområder, 

og supplert dette med innspill og vurderinger 

som formidlet i drøftingsmøter med 

kommunene og folkemøter lokalt. I 

folkemøtene har lokale fiskere vært godt 

representert.  

Det vurderes at planprosessen har vært egnet 

til å fange opp brukerperspektiver og ivareta 

lokale fiskeriinteresser i kommunene. Samlet 

sett vurderes det at planforslaget sikrer 

naturgrunnlag for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv på en god 

måte. Hensynet til tradisjonell samisk bruk av 

sjø og strandsone er sikret med egen 

retningslinje til planen. Det vurderes at 

muligheten til å utøve samisk tradisjonell 

næring og kultur ikke reduseres, jamfør Norges 

folkerettslige forpliktelser. Planforslaget 

avsetter heller ingen nye akvakulturområder. 

5.11 Naturmangfold 

5.11.1 Situasjonsbeskrivelse 
Varangerfjorden byr på et rikt og varierende 

naturmangfold. Kort vei fra fjord til fjell med 

arktisk villmark, samt et yrende fugleliv langs 

kysten, har gitt regionen ry som et verdifullt 

område for natur og naturopplevelser. Fjorden 

er fiskerik og gir grunnlag for høsting av 

verdifull sjømat. Men også fremmedarter har 

gjort seg gjeldende i regionen. Først og fremst 

kongekrabben som høstes kommersielt, men 

også pukkellaks i senere tid som særlig er et 

problem i laksevassdragene. 

For nærmere beskrivelse av marint 

naturmangfold, vises det til kap. 5.13 om 

vannmiljø. 

 

Figur 25. Temakart verneområder og lakseelver (også 
vedlagt planbeskrivelsen). 
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Temakartet under viser kartlagte 

naturtypelokaliteter på land og i sjø, der flere 

er kategorisert med svært viktig verdi. 

 

Figur 26. Temakart naturtyper (også vedlagt 
planbeskrivelsen). 

5.11.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

Vurderingen av planforslagets konsekvenser 

her, er den samme som for vannmiljø (kap. 

5.13.2). 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være 

utilstrekkelig i alle vannforekomster med 

unntak av én. I enkelte tilfeller mangler hele 

vannforekomsten undersøkelse med tanke på 

tilstandsklassifisering, men oftest er det selve 

enkeltområdene i KU som er vurdert til å være 

for lite undersøkt for naturtyper og 

funksjonsområder. 

For det meste av planlagt ny arealbruk, er 

påvirkning og konsekvens vurdert som 

forholdsvis liten. Mindre steinmoloer og 

ankringsplasser vurderes å ikke føre til 

betydelig negativ påvirkning av 

vannforekomster, dersom det ikke er direkte 

arealbeslag av viktige naturtyper eller 

funksjonsområder. Imidlertid er det i enkelte 

tilfeller vurdert at et stort antall tiltak i en og 

samme vannforekomst kan resultere i en 

samlet belastning som er betydelig. I tillegg 

vurderes selve aktiviteten med båter å kunne 

føre til langvarige forstyrrelser og potensiell 

forurensning av miljøgifter. For enkelte 

vannforekomster er det også forskjell på de 

ulike tiltakenes påvirkning. Planlagt arealbruk 

som i seg selv ikke vurderes problematisk, kan 

risikere å vurderes som mer negativt i 

kombinasjon med andre tiltak i samme 

vannforekomst. Eksempler på dette er 

ABA210, ABA216 samt flere av de foreslåtte 

avsettingene til småbåtanlegg i Jarfjorden. 

Se egen KU-rapport for naturmangfold og 

vannmiljø vedlagt KU enkeltområder (vedlegg 

1) for mer informasjon om verdier og 

konsekvenser per vannforekomst i 

planområdet. 

5.12 Risiko og beredskap 

5.12.1 Situasjonsbeskrivelse 
Til alle enkeltområdene i 

konsekvensutredningen er det inkludert en 

overordnet ROS-analyse der følgende temaer 

inngår: 

• Skred- og rasfare, herunder grunnforhold 

• Vær- og strømforhold, herunder sterk vind 

og ising 

• Havnivåstigning og stormflo 

• Forurensning, brann- og eksplosjonsfare, 

oljevern mv. 

• Farled og ferdsel, sjøulykker 

• Skyte- og øvingsområder samt flytrafikk 

• Støy og lysforurensning 

Det vises til vedlagte KU for enkeltområder for 

nærmere redegjørelser. 

 

Figur 27. Elektronisk sjøkart med farledsdata. Kilde: 
Kystinfo 

5.12.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

På bakgrunn av ROS-analysen for områdene i 

KU for enkeltområder, kan det konkluderes 
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med at det er få eller ingen problematiske 

risiko- og sårbarhetsforhold for flertallet av 

planlagte arealbruksområder. Utover dette 

generelle bildet trekkes følgende funn fram: 

• 5-6 av områdene ligger utsatt til vurdert 

opp mot aktsomhetsområder for 

skred/ras/steinsprang og som derfor må 

vurderes nærmere av fagkyndige for å 

avklare om det er snakk om reell fare. 

• 5-6 av områdene er kartlagt med stor eller 

svært stor mulighet for marin leire og som 

derfor må vurderes nærmere av 

fagkyndige. Krav om reguleringsplan jf. 

bestemmelsene omfatter også områder på 

sted med mulig marin leire. Reell fare skal 

avklares på siste plannivå. 

• Arealbruksområder utenfor Vardø ligger av 

naturlige årsaker mest utsatt til med tanke 

på storm/uvær. 

• Områder i indre deler av fjordstrøkene i 

Nesseby og Sør-Varanger ligge rav 

naturlige årsaker mest utsatt til med tanke 

på fjordis. 

• Planlagt arealbruk som småbåtanlegg, 

havneområder i sjø og ankrings-

/opplagsområder kan erfaringsmessig 

medføre noe uønskede utslipp lokalt. Det 

er derfor viktig at det etableres gode 

ordninger for avfall, drivstoff mm. ved 

anlegg der flere fartøy har hjemmehavn 

eller trafikkerer. 

Samlet sett vurderes det at planforslaget har 

akseptable konsekvenser for risiko, sårbarhet 

og samfunnssikkerhet i planområdet. Det tas 

forbehold om områder der reell fare må 

avklares nærmere. 

5.13 Vannmiljø og forurensning 

5.13.1 Situasjonsbeskrivelse 
Varangerfjorden er stor, og planområdet 

dekker 35 såkalte vannforekomster. Disse er i 

varierende grad påvirket av menneskelig 

aktivitet, alt fra helt urørte områder med 

villmarkspreget natur til sterkt påvirkede 

områder med byer, havner og gruveindustri. 

Planområdet grenser til i alt 18 vassdrag som 

er regnet som anadrome (lakseførende). 

Tilstanden til villaks og sjørøye i disse elvene er 

varierer noe, der enkelte har betydelige 

utfordringer med innblanding av rømt 

oppdrettslaks.  

Alle vannforekomster i planområdet (se kart i 

figur under) er vurdert å ha svært store 

verdier. Det er oftest funksjonsområder 

knyttet til sterkt eller kritisk truede fuglearter, i 

kombinasjon med forekomst av naturtyper 

med svært stor verdi, som resulterer i 

verdisettingen. Flere vannforekomster er i 

tillegg i nasjonal laksefjord. Også verdien som 

villmarkspreget natur kan ha i 

tiltaksområdene, er inkludert i vurderingen. 

 

Figur 28. Kommunegrenser i rødt og vannforekomster i 
planområdet med svart avgrensning. Kilde: Rambøll 

5.13.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være 

utilstrekkelig i alle vannforekomster med 

unntak av én. I enkelte tilfeller mangler hele 

vannforekomsten undersøkelse med tanke på 

tilstandsklassifisering, men oftest er det selve 

enkeltområdene i KU som er vurdert til å være 

for lite undersøkt for naturtyper og 

funksjonsområder. 

For det meste av planlagt ny arealbruk, er 

påvirkning og konsekvens vurdert som 

forholdsvis liten. Mindre steinmoloer og 

ankringsplasser vurderes å ikke føre til 

betydelig negativ påvirkning av 

vannforekomster, dersom det ikke er direkte 
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arealbeslag av viktige naturtyper eller 

funksjonsområder. Imidlertid er det i enkelte 

tilfeller vurdert at et stort antall tiltak i en og 

samme vannforekomst kan resultere i en 

samlet belastning som er betydelig. I tillegg 

vurderes selve aktiviteten med båter å kunne 

føre til langvarige forstyrrelser og potensiell 

forurensning av miljøgifter. For enkelte 

vannforekomster er det også forskjell på de 

ulike tiltakenes påvirkning. Planlagt arealbruk 

som i seg selv ikke vurderes problematisk, kan 

risikere å vurderes som mer negativt i 

kombinasjon med andre tiltak i samme 

vannforekomst. Eksempler på dette er 

ABA210, ABA216 samt flere av de foreslåtte 

avsettingene til småbåtanlegg i Jarfjorden. 

Se egen KU-rapport for naturmangfold og 

vannmiljø vedlagt KU enkeltområder (vedlegg 

1) for mer informasjon om verdier og 

konsekvenser per vannforekomst i 

planområdet. 

5.14 Verdiskapning og 

næringsutvikling 

5.14.1 Situasjonsbeskrivelse 
Sjømatnæringen har størst andel av 

sysselsettingen i privat sektor i Troms og 

Finnmark. Samlet var verdiskapningen i 

sjømatnæringen i fylket på 12,7 mrd. kr i 2019. 

Verdien av fanget villfisk og kongekrabbe i 

Varangerfjorden er betydelig. I tillegg skaper 

fangsten ringvirkninger på land i form av varer 

og tjenester, for eksempel i samband med 

landing og videreforedling av råstoff. Flere 

fiskerihavner og -mottak fins i Varanger. De 

statlige fiskerihavnene som er operative i dag 

er: 

• Grense Jakobselv 

• Bugøynes 

• Nesseby 

• Vestre Jakobselv 

• Vadsø 

• Golnes stø 

 
2 https://www.ifinnmark.no/sier-nei-til-oppdrett-
her-na-jubler-are/s/5-81-1496430 

• Ekkerøy 

• Kiberg 

• Svartnes 

• Vardø 

Havbruksnæringen har stor betydning for 

verdiskapning langs kysten mange steder. 

Direkte inntekter til kommunene fra 

oppdrettsnæringen fordeles gjennom et 

havbruksfond (opprettet i 2016). Målet med 

fondet er å stimulere kommunene til å legge til 

rette for havbruksnæringen. Innbetaling til 

Havbruksfondet kommer fra salg av ny 

produksjonskapasitet i havbrukssnæringen. 

Tabell 7. Utbetalinger fra Havbruksfondet 2018–2021. 
Tall i mill. kr. Kilde: Fiskeridirektoratet 

 
2018 2019 2020 2021 

Nesseby 
kommune 

7,6 0,6 6 1,9 

Sør-Varanger 
kommune 

12,9 1 10,2 5,5 

  

I en sak publisert i Fiskeribladet i 2019 oppga 

selskapet Lerøy Aurora at virksomhetene sine i 

Varanger omsetter for vel 440 millioner 

kroner. Årlig innkjøp i alle kommuner i 

Varanger om lag 50 mill. kr. Selskapets 

oppgitte verdiskapning i Varanger: 157 mill. kr. 

I en sak publisert i iFinnmark2 i november 2021 

uttaler selskapet at de de gjennom 

havbruksvirksomhet i Varanger og Jarfjorden 

har 22 ansatte. I tillegg skaper fisken produsert 

i regionen 30 arbeidsplasser ved Kirkenes 

Processing, med fire faste og 28 

sesongarbeidsplasser. Lerøys havbruks-

virksomhet genererer samlet over 50 

arbeidsplasser i Varanger-regionen. Selskapet 

uttaler til iFinnmark at de trenger lokaliteter i 

Varanger-regionen for å utvikle regionen til å 

bli en selvstendig havbruksregion på sikt med 

60–70 helårlige arbeidsplasser. 

Sysselsettingseffekten av dette, anslår 

selskapet til 150–200 arbeidsplasser i form av 
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ringvirkninger og sysselsetting i tilknyttede 

virksomheter. 

Sjørettet reiseliv og turistfiske er også en 

næring i vekst. Representanter for denne 

næringen har engasjert seg i planarbeidet på 

vegne av rammevilkårene for virksomheten 

sin. Denne er ofte i nær sammenheng med 

anlegg på land, f.eks. overnattingssted, 

bevertning mm. 

5.14.2 Vurdering av planforslagets 
konsekvenser 

Det vurderes at planforslaget legger 

forholdene til rette for fortsatt god 

verdiskapning i sjømatnæringen. Antall mulige 

havbrukslokaliteter endres ikke vesentlig fra 

gjeldende plan, men vekstpotensial vurderes 

likevel som til stede. Planforslaget åpner også 

for næringsutvikling innen annen maritim 

sektor, f.eks. ankringsområder i tilknytning til 

havnene i regionen og reiselivsvirksomhet 

tilknyttet småbåtanlegg mv. 

5.15 Overordnet vurdering av 

konsekvenser for miljø og 

samfunn 

Planforslaget oppdaterer opptil 20 år gamle 

kystsoneplaner for et par av kommunene. 

Behovet for en planrevisjon var stort, og 

planforslaget vurderes samlet sett ha tatt 

tilfredsstillende hensyn til mottatte innspill og 

interessene som fins i Varangerfjorden. Som i 

all planlegging er hensynet til bruk og vern 

vektet og vurdert i hvert konkrete tilfelle. 

Samlet sett vurderes ikke belastningen på 

miljøet bli vesentlig forverret sammenliknet 

med dagens situasjon. Planforslaget bidrar, 

sammenliknet med planene fra rundt år 2000, 

med en mer realistisk og kunnskapsbasert 

tilnærming til arealbruk i sjø. Det kan her 

nevnes at areal avsatt til flerbruk med 

akvakultur reduseres vesentlig sammenliknet 

med gjeldende plan. For øvrig vurderes 

grunnlaget for økt verdiskapning i utnyttelsen 

av marine ressurser og maritim næring å være 

godt sikret i dette planforslaget for 

Varangerfjorden. 

5.15.1 Vurdering av klimakonsekvenser 
Planforslaget legger til grunn at den beste 

praksis og mest miljø- og klimavennlige 

teknologien benyttes i tiltak og virksomhet 

etter planen. På grunn av skillet mellom plan- 

og bygningsloven og sektorlov, så legger 

planforslaget ikke opp til konkrete miljøkrav 

som tiltakshavere må holde seg innenfor. Det 

er heller ikke gjort beregninger av påregnelige 

klimagassutslipp som følge av planlagt 

arealbruk, da omfanget vurderes som 

beskjedent størrelsen på planområdet tatt i 

betraktning. 

Planlagt arealbruk er vurdert opp mot 

sannsynlige konsekvenser av klimaendringer 

som havnivåstigning i ROS-analysen. Da i all 

hovedsak planlagt arealbruk i kystsoneplanen 

utgjøres av flytende anlegg og fartøy, 

konkluderes det med at sårbarheten for 

klimaendringer er liten og at tiltak etter planen 

har god robusthet for et endret klima i 

framtida. 
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6 Forholdet til andre arealplaner 
Tabell under kap. 6.1. og 6.2 oppsummerer hvordan planforslaget forholder seg til sjødelen i 

gjeldende kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner i sjø i de involverte kommunene. 

6.1 Kommuneplanens arealdel 

Tabell 8. Gjeldende kommuneplanens arealdel og håndtering i kystsoneplanen 

Kommune Vedtaksdato 
arealdel 

Håndtering i kystsoneplanen 

Nesseby 24.06.2011 Kystsoneplanen erstatter areal i sjø i arealdelen fra 2011. 
Arealdelen for øvrig, herunder bestemmelsene, gjelder ved siden 
av kystsoneplanen. 

Sør-Varanger 14.02.2018 Kystsoneplanen erstatter areal i sjø i arealdelen fra 2018 med 
unntak av der kystsoneplanens planavgrensning er lagt på 
utsiden av bygge- eller anleggsformål i sjø, jf. plankartet. 
Arealdelen for øvrig, herunder bestemmelsene, gjelder ved siden 
av kystsoneplanen. 

Vadsø 19.06.2002 Kystsoneplanen erstatter kommunedelplan for kystsonen fra 
2002. Arealdelen for land (vedtatt 07.06.12), herunder 
bestemmelsene, gjelder ved siden av kystsoneplanen. 

Vardø 07.11.2001 Kystsoneplanen erstatter areal i sjø i arealdelen fra 2001. 
Arealdelen for øvrig, herunder bestemmelsene, gjelder ved siden 
av kystsoneplanen. 

 

6.2 Reguleringsplaner i sjø 

Tabell 9. Gjeldende reguleringsplaner i sjø og håndtering i kystsoneplanen 

Kommune Planid Plannavn Håndtering i kystsoneplanen 

Nesseby 1978001 Gazzanjarga/Kløvnes Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. 

2017002 Detaljregulering for 
Vesterelvnes avløpssone 

Kystsoneplanen følger innergrense for Varangerbotn 
naturreservat og avsetter regulert linje for 
avløpsledning til sjø. Reguleringsplanen tilsidesettes 
ikke. 

2016001 Detaljregulering for Nyelv 
industriområde 

Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. Forslag om 
avsetting til havneområde i sjø i kystsoneplanen 
utenfor regulert næringsområde med kai. 

2015001 Detaljregulering for 
smoltanlegg i Gandvik 

Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. 

Sør-
Varanger 

2005107 Bugøynes Blå Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. 

2007003 Deler av Korsfjorden og 
Bøkfjorden 

Kystsoneplanen viderefører reguleringsplanen for 
alle arealformål i sjø og på land foruten 
omlastingspunkt SS1 inntil Skogerøya og SA2 ved 
Gamnes. Disse områdene avsettes i stedet til 
allmenn flerbruk uten akvakultur. Ved regulert 
omlastingspunkt SS5 (ANK101 i kystsoneplanen), 
tillates kun omlasting av gass. Kystsoneplanen går 
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foran reguleringsplanen i de nye avsettingene 
ANK201, ANK205, OP201 og #4–7. 

2011011 KILA Kystsoneplanen går foran reguleringsplanen i 
ankringsområde ANK202, innenfor regulert 
havneområde i sjø. Ellers ligger kystsoneplanens 
avgrensning i ytterkant av regulerte 
utbyggingsformål (utfyllingsområder mm.). 

1999102 Kirkenes lufthavn 
Høybuktmoen 

Kystsoneplanen viderefører sikringssone for 
restriksjoner av hensyn til flysikkerheten ved 
Kirkenes lufthavn, jf. H130_1. 

2012015 Jentoftbukta Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. 

1983100 Sandnesdalen Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. 

1978100 Friområde Sandnes Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. 

2005106 Haga, 30_5 Jarfjord Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. Forslag til 
småbåtanlegg-avsetting ABA222 muliggjør 
forlengelse av regulert småbåtanlegg PSH1. 

1986102 Ropelv industriområde Kystsoneplanen følger kystkontur og tilsidesetter 
reguleringsplanens virkning i sjø. Sjøareal avsettes til 
allmenn flerbruk uten akvakultur. Dette vurderes 
samsvare med vedtatt (analogt) plankart fra 1986. 

1984106 Jakobsnes industriområde Kystsoneplanen overlapper areal i sjø og har 
sammenfallende arealbruksformål med 
reguleringsplanen; allmenn flerbruk i sjø. 
Kystsoneplanens avgrensning følger ytterkant av 
avsetting til havn i arealdelen. 

2011017 E105 parsell 1B Kystsoneplanen overlapper areal i sjø og har 
sammenfallende arealbruksformål med 
reguleringsplanen; friluftsområde i sjø. 

Flere Reguleringsplaner ved 
Kirkenes havn og Prestøya 

Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil 
avgrensing for byplan for Kirkenes. Alle relevante 
reguleringsformål i planer i området blir liggende 
innenfor byplanens avgrensning og utenfor 
kystsoneplanens virkeområde. Havneområde i sjø 
ved Kirkenes forutsettes avsatt i byplanen. 

2013010 Områderegulering for 
Norterminal – 
Omlastningsterminal på 
Gamnes 

Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. 

2019005 Mortensanden Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. 

Vadsø 1983001 Indre Krampenes Kystsoneplanen overlapper areal i sjø og har 
sammenfallende arealbruksformål med 
reguleringsplanen; friluftsområde i sjø. 

2014003 Ekkerøy Kystsoneplanen overlapper ikke med 
reguleringsplanen, men legger seg i kystkonturen og 
i ytterkant av regulert molo og havneområde i sjø 
ved Ekkerøy. 

1974001 Kiby Kystsoneplanen overlapper areal i sjø og har 
sammenfallende arealbruksformål i ABA105 
(småbåtanlegg) med tilliggende molo. Øvrig regulert 
areal til småbåthavn ved Kiby tilsidesettes av 
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kystsoneplanen og avsettes til allmenn flerbruk (uten 
småbåthavn). 

2007001 Restriksjonsområde Vadsø 
lufthavn 

Kystsoneplanen viderefører sikringssone for 
restriksjoner av hensyn til flysikkerheten ved Vadsø 
lufthavn, jf. H130_2. 

Flere Reguleringsplaner i og ved 
havneområdet i sentrum og 
Vadsøya 

Kystsoneplanen følger kystkontur eller ytterkant av 
regulert utbyggingsformål i reguleringsplaner i og 
ved Vadsø havn, med unntak av regulert 
industriareal i sjø ved Indrebyen (plan 1946001). 
Dette arealet tilsidesettes og avsettes til 
havneområde i sjø (HOS103) med begrunnelse at 
reguleringen anses her for utdatert.  

1978001 Vestre Jakobselv sentrum Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. 
Kystsoneplanens avsetting i sjø sammenfaller med 
dagens arealbruk; havneområde i sjø. 

Vardø 1976001 Persfjord Kystsoneplanen overlapper areal i sjø og har 
sammenfallende arealbruksformål med 
reguleringsplanen; friluftsområde i sjø. 

2011001 Områderegulering for 
Svartnes–Bussesundet og 
deler av Vardø øy 

Kystsoneplanen overlapper regulert areal i sjø og 
har, med unntak av ABA201 (småbåtanlegg), 
sammenfallende arealbruksformål med 
reguleringsplanen; allmenn flerbruk, havneområde i 
sjø, molo og friluftsområde i sjø. ABA201 gjelder 
foran reguleringsplanen. 

Flere BSR-reguleringsplaner for 
Vardøya ved havneområdet 
i sentrum 

Kystsoneplanen overlapper areal i sjø og har, med 
unntak av SH201 (småbåthavn), sammenfallende 
arealbruksformål med reguleringsplanene; 
friluftsområde i sjø. SH201 gjelder foran 
reguleringsplanen. 

1985002 Kiberg øst Kystsoneplanen overlapper areal i sjø og har 
sammenfallende arealbruksformål med 
reguleringsplanen; friluftsområde i sjø. 

1985001 Kiberg vest Kystsoneplanen overlapper areal i sjø og har 
sammenfallende arealbruksformål med 
reguleringsplanen; friluftsområde i sjø. 

2020001 Detaljregulering for Vardø 
havn – ytre molo 

Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. 

2020002 Detaljregulering for Kiberg 
havn 

Kystsoneplanens avgrensning er lagt inntil, men ikke 
over, reguleringsplanens avgrensning. 

 


