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VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR VESTERELV 

AVLØPSSONE I VARANGERBOTN, NESSEBY KOMMUNE 

 
Figur 1. Oversiktskart med planavgrensning 

 

Bakgrunn 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Nesseby 

kommune har igangsatt planarbeid for Vesterelvnes avløpssone i Varangerbotn, 

med sikte på utbedring av avløpsanlegget i området. Konkret består planlagte 

tiltak av nytt silrenseanlegg, to avløpsstasjoner (nord og sør for renseanlegg) 

og mellomliggende ledningstraseer. Fra renseanlegget vil det gå utslippsledning 

til sjø (lengde ca. 2020 m). Eksisterende anlegg vil saneres i størst mulig grad. 

 

Plantiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om 

konsekvensutredninger (KU) av 2017. Forslagsstiller vurderer at tiltaket ikke 

skal konsekvensutredes, jf. forskriftens § 8. Dette begrunnes med at tiltaket vil 

medføre en betydelig forbedring (rensing) av utslippssituasjonen for spillvann 
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og heller ikke komme i konflikt med eller medføre økt belastning for noen av punktene a – h jf. § 10. 

Kommunen har i oppstartsmøtet sagt seg enig i denne vurderingen. 

 

Planområdet 

Planområdet som varsles er på ca. 312 daa, hvorav ca. 76 daa er på land. Planområdet vil reduseres før 

offentlig ettersyn av planforslaget, og da særlig bredden på området i sjø. 

 

Følgende eiendommer berøres: 

I planområdet: Gnr. 10 bnr. 12, 13, 23, 25, 80. 

Nabo/gjenboere: Gnr. 10 bnr. 76, 77, 78, 79, 81, 86, 90, 96, 101, 104, 107, 112, 136, 145, 147, 155. 

 

Planstatus 

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel 2011-21 hvor arealet er avsatt til 

byggeområde på land samt FS (jf. Forskrift om fredningssoner ved munninger, Finnmark) og FFNF i sjø. 

Planområdet berører dessuten båndlagt område omfattet av Varangerbotn naturreservat (vernet 1991) 

jf. grønt omriss på oversiktskartet på forrige side. I tillegg omfatter planområdet areal avsatt til 

skibakke og ballbane på land. Kommunen oppgir dessuten at reguleringsplaner for boligfeltene 

Tangnesveien og Soltunveien fortsatt gjelder, og som planområdet kommer i berøring med. 

 

Innspill til planarbeidet og videre prosess 

Gjennom dette brevet varsles berørte parter om at planarbeidet startes opp, slik at de som har innspill 

får mulighet til å fremme disse før planutformingen tar til. Uttalelser og innspill til planarbeidet sendes: 

Rambøll, Kongleveien 45, 9510 Alta, eller på e-post til: alta@ramboll.no innen 12.11.2017. 

 

Dette varslingsbrevet, eiendomskart og planstatuskart kan leses på Nesseby kommunes nettsider: 

www.nesseby.kommune.no. Ved spørsmål i saken, ta kontakt med undertegnende. 

 

Etter varslingsperiodens utløp utarbeides det forslag til reguleringsplan. Denne sendes inn til kommunen 

for utlegging til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er min. seks uker. Berørte parter blir 

underrettet ved eget brev. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens hjemmeside og i 

lokalpressen.  

 

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres, før det fremmes for 

sluttbehandling i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort i lokalpressen og på 

kommunens hjemmeside. Det blir også sendt brev til berørte parter, herunder myndigheter, registrerte 

grunneiere/festere i planområdet, samt naboer til dette. Underretningen vil inneholde informasjon om 

klageadgang og frister. 
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