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Klubben- område A:
Unntatt egengodkjenning etter
Plan- og bygningslovens § 20-5,
Jfr. bystyrets vedtak i sak 0035/02
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I medhold av § 20-5 i plan- og bygningsloven av 14.6.85 nr. 77 med senere endringer, har Vadsø bystyre i
møte den 19.06.02, sak 0035/02, vedtatt denne kystsoneplanen som en del av kommuneplanens arealdel m/
tilhørende retningslinjer og planbeskrivelse.
Sk

Planen er opptegnet på dette kartet slik den er vedtatt av bystyret.
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Vadsø, den 29.september 2002

Anne Strifeldt
Ordfører

Svein Tore Dørmenen
Rådmann

Kort informasjon om kystsoneplanen
Hovedmålet med kystsoneplanen:

VADSØ KOMMUNE
Kystsoneplan

Planen skal samordne bruk og vern av kommunens sjøareal med sikte på en bærekraftig næringsutvikling på
grunnlag av areal- og naturressursene i kystsonen.
I tillegg har planen for sjøarealene følgende delmål :
• Planen skal være nyttig styringsverkty for å oppnå en ønsket utvikling i kommunen.
• Planen vil gi informasjon til befolkningen og næringsliv om hvordan sjøarealene i fremtiden skal disponeres.
• Gjennom planlegging vil forvaltningsspørsmål innen planlagte områder få en raskere
saksbehandling enn tilfellet er i dag.
• Planen skal sikre interesser som friluftsliv, kulturminner og naturvern.
• Planen vil bli styrende for arealbruken i sjø og skal sikre en balansert bruk mellom fiske, akvakultur, ferdsel og
fritidsbruk.

TEGNFORKLARING PBL. § 20 - 4
2. Landbruks-, natur- og friluftsområder LNF
Nåværende

Framtidig

(PBL §20-4, 1. ledd nr.2)

LNF uten bestemmelser om spredt utbygging

4. Områder som er båndlagt eller skal båndlegges (§20-4, 1. ledd nr.4)
Område vernet etter naturvernloven

Munningsfredning - lakseførende vassdrag

•
•
•

5. Områder forsærskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag (§20-4, 1. ledd nr.5)
Vannareal for almenn flerbruk, unntatt akvakultur. (NFFF-område)
A

A

Akvakultur

Ferdselsområde

Ferdselsområde

Låssettingsplass

Låssettingsplass

Friluftsområde

Friluftsområde i sjø

Fiskeområde

Fiskeområde

Dumpeplass
for mudder

Arealbehov:

Største delen av kommunens sjøarealer er for allmenn flerbruk med unntak av akvakultur som fortrinnsvis er planlagt innenfor egne områder.

6. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (§20-4, 1.ledd nr.6)

For brukerne av kystsonen generelt og havbruksnæringen spesielt innebærer en vedtatt arealplan forutsigbarhet om
arealdisponeringer. Gevinsten vil blant annet være en effektiv saksbehandling, samtidig som det gis signaler om
hvilke områder det vil være problematisk å få godkjent.

Hovedvei
Samlevei
Skipsled

Andre kartsymbol:

Fiske:

Planavgrensing
Grense for arealbruk
Avgrensning havneområde

I kommunen er det rike tradisjoner på ulike former for kystfiske. Fiske utgjør en egen arealbrukskategori fordi
kommunen ser det som viktig at hensynet til fiskerinæringen kan ivaretas i forhold til annen virksomhet. Dernest
vil det være behov for å sikre befolkningen rett til fortsatt fiske – noe som betyr at bruken av sjøarealene (Kibygrunn) kan fortsette som før.

Område med stor sjøfuglebestand
Grense for gjeldende reguleringsplanar

Kartgrunnlag: N50

Lakseplass på statsgrunn

Målestokk: 1:60 000

Lakseplass på privatgrunn
Kommunegrense

Tillatelsesnr: LOT11042-FI01/001

KOMMUNEDELPLANEN FOR KYSTSONE
FORSLAG TIL PLANUTKAST

PLANDATO: 02.04.02

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAKSNR.

DATO

SIGN.

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra 19.04.02- 20.05.02
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

0026/02

12.04.02

M.L.

0041/02

11.06.02

M.L.

Kommunestyrets vedtak

kystsone11.indd

Arealplankart som viser arealbrukskategorier , jf Plan og bygningsloven § 20-4 første ledd.
Planbestemmelser jf. Plan og bygningsloven § 20-4 andre ledd.
Beskrivelser med supplerende opplysninger og generelle retningslinjer

0035/02

19.06.02

Friluftsliv:

I Vadsø er det gode muligheter til å gjennomføre friluftsaktiviteter av ulike slag, og tradisjonelt utfører store deler
av befolkningen en eller annen form for friluftsaktivitet. For befolkningen i Vadsø kommune er kyst- og strandsonen ved Ekkerøya sentral for friluftsliv. Det er derfor ønskelig at utbygging ikke svekker verdien av dette området. Dette gjelder også i forhold til ulike havbruksaktiviteter som til en viss grad vil kunne svekke områdenes verdi
for friluftsaktiviteter.

Akvakultur/havbruk - A

•
•

1. Områder som er båndlagt for nærmere angitte formål i medhold av
særlov, jf. PBL 20-4, nr. 4.

Retningslinjer

Fiskeområder
Retningslinjer

Båndlegging av områder innebærer vanligvis at offenlige myndigheter fastsetter en arealdisponering som innskren- •
ker grunneiers eller rettighetshavers muligheter for økonomisk utbytte. Båndleggingen kan også innskrenke den rett
•
allmennheten normalt har til ferdsel innenfor området.

Området er forbeholdt fiske. Etablering og drift av akvakulturanlegg skal unngås. Andre aktiviteter kan skje fritt
så lenge de ikke er i strid med planformålet.
Låssettingsplassene inngår i fiskeområdet

Friluftsområde

(Lov av 19.juni 1970 nr. 63)

Områdene Ekkerøya og Storelvneset er vernet eller lov om naturvern. Verneområdet omfatter strandlinja rundt
Ekkerøya, samt området ved Storelvmunningen. For øvrig vises det til kommuneplanens arealdel.

(gitt i felles forskrift av fylkesmannen med hjemmel i Lov

•
•

av 15.mai 1992 nr. 47). Rundt lakseførende vassdrag er det innført munningsfredninger.

•

M.L.

01.11.2002, 09:30

bestemte formål. Dette er områder hvor det ikke foreligger spesielle planer om aktivitet utover dagens
bruk, eller at det ikke er behov for å avsette områder til planlagt aktivitet.
Forholdet mellom de ulike interessene er uavklart. Ved vurdering av utbyggingsinteresser skal temakart til
kommuneplanens arealdel legges til grunn.
Forvaltning av disse områdene fortsetter som før enten gjennom plan- og bygningsloven eller gjennom
aktuell sektorlovgivning.
Tiltak av betydning i ”ikke planlagt sjøområder” som grenser til nabokommuner skal forelegges kommunene for uttalelse

Innenfor områder avsatt til akvakultur vil kommunen tillate etablering av nye oppdrettsanlegg forutsatt at anleg- •
gene ikke kommer i konflikt med gjeldende lovverk. Det vil ikke bli gitt tillatelse til oppdrett av anadrome fiskearter i lokaliteten ved Klubben.
•
Områder avsatt til akvakultur skal prioriteres ved framtidige valg av oppdrettslokaliteter.
Ny og/eller utvidet oppdrettsvirksomhet og lokalitetsvalg må avklares i hvert enkelt tilfelle gjennom de prosedyrer og regler som gjeldende lovverk krever, selv om arealene er avsatt til formålet i planen.
I områder avsatt til akvakultur, hvor det ikke er etablert oppdrettsanlegg, kan det tillates annen bruk av området
dersom dette ikke er til hinder for framtidig akvakultur.
3.
Når tiltak planlegges i eller i nærheten av hvitsektor, skal havnemyndighetenes uttalelse innhentes.

Retningslinjer

Området er forbeholdt friluftsliv. Etablering og drift av akvakulturanlegg skal unngås. Andre aktiviteter kan skje
så lenge de ikke er i strid med planformålet
Tiltak som kan bli til hinder for utøvelse av friluftslivet eller redusere områdets kvaliteter som friluftsområde, tillates ikke.

Dumpeplass for mudder

1

• Vannarealer for allmenn flerbruk, unntatt akvakultur, omfatter resterende sjøarealer som ikke er avsatt til
•

Det er ikke anledning til å knytte bestemmelser til arealbrukskategorier etter § 20-4, 1. ledd nr. 5. Arealbrukskatego•
riene som benyttes på plankartet innenfor rammen av § 20-4, 1. ledd kan suppleres med bestemmelser etter samme
paragrafs 2. ledd slik at bestemmelsene utfyller og utdyper den fastsatte arealbruk. Bestemmelsene fastsetter i tekst
forhold som ikke er mulig eller hensiktsmessig å framstille på plankartet. Bestemmelsene etter pbl. § 20-4, 2. ledd
•
er uttømmende fastlagt. Bestemmelsene består av arealbrukskategorier og retningslinjer, mens øvrige tekst er av
•
orienterende karakter. Gjeldende reguleringsplaner gjelder også for denne planen.

Lov om laksefisk og innlandsfisk

Retningslinjer

Omfatter områder avsatt til akvakultur og områder som er egnet for akvakultur.

Gjelder for kommunens sjøarealer

Vern etter naturvernloven

Vannarealer for allmenn bruk, untatt akvakultur (NFFF-områder)

2. Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag
(PBL § 20-4, nr. 5)

Kystsoneplanen består av:

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende når planen er godkjent. Beskrivelser og retningslinjer er ikke
juridisk bindende, men vil være retningsgivende for forvaltning og kommunal saksbehandling og benyttes som
grunnlag for beslutninger.

Dumpeplass for mudder

AREALBRUKSKATGORI MED BESTEMMELSER , RETNINGSLINJER
OG OPPLYSNINGER AV ORIENTERENDE KARAKTER

Retningslinjer

Området er forbeholdt dumping av mudder. Det tillates ikke inngrep eller aktiviteter i mudringsområdet som kan
påvirke bunnforholdene

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (PBL § 20-4, nr. 6)

Kommunikasjon
Omfatter sjøverts kommunikasjonssystem

Retningslinjer
•
•

Det må i eller i nærheten av slike led ikke etableres anlegg/installasjoner som kan være til hinder eller
fare for vanlig sjøverts ferdsel.
Når tiltak planlegges i eller i nærheten av hvitsektor, skal havnemyndighetenes uttalelse innhentes.

4. Opplysninger av orienterende karakter
•
•
•
•
•

Lakseplassene på stats og privat grunn er vist på kartet
Allmen ferdsel, fiske- eller friluftsliv kan fortsette som før.
Bystyret har i sak 82/98 14. desember 1998 vedtatt en Beredskapsplan mot akutt forurensning for ØstFinnmark (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning).
Den nordlige grense for hvitsektor i Varangerfjorden er vist på plankartet med striplet linje.
Låssettingsplass ved Lille Vadsøya er vist på plankartet .

