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Vedtak av planforslag for Kystsoneplan for Varanger 
 
 
Sak: 01/22 
Vedtak av planforslag for Kystsoneplan for Varanger 
 
 
Vedtak: 
Styringsgruppa vedtar høring og offentlig ettersyn av planforslag for Kystsoneplan for 
Varanger som seg forelagt 20.05.2022. 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 11-14 og forskrift om konsekvensutredninger 
§ 25, jfr. plan- og bygningsloven § 9-3. 
 
Styrets behandling, 20.05.2022: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppa vedtar høring og offentlig ettersyn av planforslag for Kystsoneplan for 
Varanger som seg forelagt 20.05.2022. 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 11-14 og forskrift om konsekvensutredninger § 
25, jfr. plan- og bygningsloven § 9-3. 
 
Saksutredning: 
Planprogram til Kystsoneplan for Varanger ble fastsatt 10.12.2020. 
 
Plankonseptet har vært behandlet av styret i møte 16.11.2021. Etter dette har det vært 
gjennomført regionalt planforum (09.12.2022). På bakgrunn av styrevedtak og innspill i 
planforum er det utarbeidet et planforslag som er konsekvensutredet. 
 
Planforslaget: 
Planforslaget består av plankart og bestemmelser for hver kommune. I tillegg kommer 
planbeskrivelse med konsekvensutredninger: 
 
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: 
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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 (endelig). 
 
Sammendrag: 
Planbeskrivelse og konsekvensutredning beskriver innholdet i og virkninger av planforslaget 
som fremmes for offentlig ettersyn og høring. Planbestemmelser og plankart utgjør den 
juridisk bindende delen av planforslaget. 
 
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. 
 
 
Det vises til vedlagte dokumenter. 
 
Vedlegg: 
Plankart og bestemmelser for hver av kommunene Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og 
Vardø. 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning og vedlegg. 
(se Dropbox, følg lenken) 
 
 
 
Vegar Nilsen Trasti 
Prosjektansvarlig 
Kystsoneplan for Varanger 

 

https://www.dropbox.com/sh/s0op3ix8si7919a/AABLsfXdeNp31mU4OxqOT5c-a?dl=0
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