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Bakgrunn for prosjektet

● Konseptvalgutredning (KVU) for Kirkenes

– Lagt fram sommeren 2015

– Vestsiden av Tømmerneset

• Høybukta vest som foretrukket alternativ

– Utbedring av E6 Høybuktmoen – Hesseng

– Sentrumstiltak

● Samferdselsdepartementet, desember 2016

– Høybukta er det foretrukne alternativ.

● Kommunestyrevedtak februar 2017

– Tar departementets tilrådning til etterretning

– Ønsker å utvikle en internasjonal Barentshavn
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Prosessen i korte trinn

● Oppstartsmøte med kommunen – plansamarbeid

● Oppstartvarsel. Forslag til planprogram sendes ut på høring

● Informasjonsmøte

● Innspill gjennomgås

● Oversendelse til kommunen

● Kommunestyret fastsetter planprogrammet.

● Reguleringsarbeid og utredninger

● Forslag til reguleringsplan sendes ut på høring

● Informasjonsmøte

● Innspill gjennomgås

● Oversendelse til kommunen

● Kommunestyret vedtar reguleringsplanen
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Planområdet
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Influensområdet (område som kan bli påvirket)
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Detaljregulering for Høybukta vest

● Vegvesenet og Kystverket gjennomfører 
planarbeidet for veg til havna og havna i 
samarbeid med Sør-Varanger kommune.

● Tiltaket vil ha store konsekvenser for miljø 
og samfunn. Derfor kreves det 
konsekvensutredning. Denne skal 
gjennomføres etter en bestemt metode.

● Planprogrammet skal beskrive hva som skal 
utredes.

16.08.2017



Forslag til planprogram

● Et planprogram er en plan for prosessen og 
planleggingen

– Skal beskrive formålet med planarbeidet

– Skal beskrive planprosessen med frister og 
deltakere

– Opplegget for medvirkning.

– Viser hva vi foreslår skal utredes

– Hvilke problemstillinger skal vi løse i planarbeidet

– Hvilke utredninger er nødvendige

● Formålet er å ha nok kunnskaper til å gjøre gode 
beslutninger
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Konsekvensutredninger i forslag til planprogram

● Gjennomføre konsekvensutredning for:

– Naturmangfold (plante- og dyreliv på land og i sjø, 
naturtyper, laksefjord mv)

– Kulturmiljø (kulturminner)

– Landskap (hvordan påvirkes landskapet av 
utbyggingen)

– Nærmiljø (hvordan påvirkes bomiljøene)

– Friluftliv (bl.a. fritidsboliger)

– Reindrift
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Andre temaer som skal utredes

● Framkommelighet og trafikksikkerhet

● Samfunnsmessige forhold

● Samfunnssikkerhet

● Forsvarets bruk av området

● Elforsyning, vann og avløp

● Naboskap, berørt bebyggelse

● Fiskeri og havbruk

● Samisk bruk av utmark

● Støy og vibrasjoner

● Massehåndtering
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Hva skjer videre

● Avklare hvor atkomsten fra E6 til 
havneområdet skal gå

● Gjennomføre konsekvensutredning for 
utvalgte tema

● Gjennomføre grunnundersøkelser på land og 
i sjøen

● Planlegge havnearealer (kaier, bakareal, 
godshåndtering, kombinasjon med jernbane)
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Tidsplan

● Planprogrammet: Frist for innspill 25. 
august

● Fastsettes av kommunestyret: Tidligst 
i oktober.

● Forslag til reguleringsplan: Mai 2018.

● Vedtak i kommunestyret: Høsten 
2018.
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Organisering

● Prosjekteier: Avd.dir. Oddbjørg Mikkelsen, vegavd. 
Finnmark

● Prosjektleder: Elisabeth Jomisko, vegavd. Finnmark

● Planleggingsleder: Bjarne Mjelde

● Prosjektgruppe: Fagansvarlige + havnesjefen og rep. fra 
Kystverket.

● Styringsgruppe: 

– Regionvegsjef

– Regiondirektør Kystverket

– Leder i hovedutvalg for kultur og samferdsel 

– Tre fra Sør-Varanger kommune
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