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DETALJREGULERING FOR BERLEVÅG INDUSTRIPARK - 
PLANFORSLAG TIL FØRSTE GANGS BEHANDLING 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Framlagte forslag til detaljregulering for Berlevåg industripark legges ut til høring og 
offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. Det forutsettes 
gjennomført et åpent informasjonsmøte om planforslaget i løpet av høringsperioden. 
 
Vedlegg:  
Planbeskrivelse 
Planbestemmelser 
Plankart 
Fastsatt (vedtatt) planprogram 
Konsekvensutredning – Støyvurdering 
Konsekvensutredning – Landskapsbilde 
Konsekvensutredning – Naturmangfold 
Flom- og vannlinjeberegninger (fra kommunedelplanen) 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Concept risk assessment 
Geoteknisk vurdering 
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Saksframstilling: 
 
 
Bakgrunn: 
 
Vedlagte planforslag for Berlevåg industripark legges fram til første gangs behandling 
i hovedutvalget. Behandlingen skal avklare om planforslaget er i tråd med kart- og 
planforskriften, og med planprogrammet som ble fastsatt av kommunestyret. 
Planforslaget består av 1) Plankart, 2) Planbestemmelser som utdyper plankartet, og 
3) Planbeskrivelse som redegjør for bakgrunn, utredninger og prioriteringer. Til 
planbeskrivelsen hører også egne utredninger innenfor viktige temaer. Disse er listet 
opp nedenfor: 

Konsekvensutredning – Støyvurdering 
Konsekvensutredning – Landskapsbilde 
Konsekvensutredning – Naturmangfold 
Flom- og vannlinjeberegninger (fra kommunedelplanen) 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Concept risk assessment 
Geoteknisk vurdering 
 

I tillegg er revidert planprogram, fastsatt 11.01.2022, vedlagt saken. 
 
Den videre behandlingen er: 

- Høring i seks uker 
- Behandling av innkomne merknader 
- Andre gangs behandling i hovedutvalget 
- Behandling i kommunestyret 

 
Dersom det kommer innsigelser til planforslaget, må disse avklares før planforslaget 
kan sluttbehandles. Det er bare fylkeskommunen, Sametinget og statlige 
sektormyndigheter som kan fremme innsigelse. Innsigelse løses enten ved at den 
helt eller delvis imøtekommes gjennom endring av planen etter forhandling eller 
mekling, at innsigelsen trekkes, eller at kommunen oversender planen til Kommunal- 
og distriktsdepartementet for endelig vedtak. 
 
Det skal også gjennomføres konsultasjon etter sameloven kap. 4. 
 
 
Merknader: 
 
Detaljreguleringen skal legge til rette for to konkrete industrietableringer, og for 
framtidige kommunale og private prosjekter på Revnes og i Revnesbukta. 
Detaljreguleringen tar utgangspunkt i overordnet plan, som er kommunedelplan for 
Berlevåg industripark, vedtatt i januar 2021. 
 
Planområdet er innskrenket i forhold til den opprinnelige planavgrensningen. Hele 
Revnesbukta samt strandområdene er tatt ut. Grunnen til dette er at det vil ta lengre 
tid å gjennomføre de undersøkelsene som er nødvendige for å få god nok kunnskap 
om viktige forhold i bukta. Særlig gjelder dette vandringsmønsteret for sjørøye. 
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Det betyr at dette planforslaget er begrenset til å gjelde tiltak som ikke vil få 
betydning for naturmangfoldet i Revnesbukta. Etableringen av GAB og Barents 
Salmon krever ikke utfylling, mudring eller nye kaiarealer i Revnesbukta. Men 
kommunen har gjennom kommunedelplanen ønsket å tilrettelegge for en videre 
industrisatsing i planområdet, og dette blir fulgt opp. 
 
Det vil derfor bli varslet oppstart av ny detaljregulering for å tilrettelegge for 
næringsetableringer og utfylling/mudring i Revnesbukta. De 
naturmangfoldsvurderingene som ble omtalt i planprogrammet vil bli tatt med videre 
til ny plan.  
 
 
Historikk: 
Det ble varslet oppstart av planarbeid 26.04.2021, og forslag til planprogram ble 
samtidig lagt ut på høring og offentlig ettersyn.  Planprogrammet ble fastsatt av 
kommunestyret 16.11.2021, mens revidert planprogram ble fastsatt 11.01.2022. 
Planprogrammet ligger som vedlegg. 
 
I planprosessen har det vært dialog med berørte grunneiere, Berlevåg jeger- og 
fiskeforening, Finnmarkseiendommen, fylkeskommunen, Statsforvalteren og 
Kystverket. I tillegg har det vært avholdt møte i regionalt planforum i april 2022 der 
alle regionale statsetater samt regionale myndigheter har hatt mulighet til å komme 
med innspill til planarbeidet. 
 
De aktuelle aktørene GAB og Barents Salmon har bidratt med beskrivelse av sine 
planer og arealbehov. 
 
For en nærmere beskrivelse av planforslaget, viser rådmannen til planbeskrivelsen. 
 
Planbestemmelser og plankart vurderes til å være i tråd med kart- og planforskriften. 
Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget kan sendes på høring og offentlig 
ettersyn. I løpet av høringen bør det avholdes et åpent møte i Berlevåg for å 
orientere nærmere om planforslaget og virkningene av det. 
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