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HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL 

OMRÅDEREGULERING FOR GAMVIK HAVN 

Gamvik kommune ved Teknisk- og miljøutvalget (TMU) vedtok 09.10.2018 å 

legge forslag til områderegulering for Gamvik havn (planid 2017.03) ut på 

offentlig ettersyn og sende planforslaget på høring i henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-10. Rambøll bistår kommunen med kunngjøring og høring. 

Dere har nå mulighet til å komme med innspill til planforslaget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Beskrivelse av planforslaget 

Planforslaget omfatter området innenfor svartstiplet grense på kartet under: 

 

 

 

Reguleringsplanen har til formål å legge til rette for en framtidsrettet arealbruk 

innen havneområdet fra Kåvkjosen til Flintodden, herunder tilrettelegging for 

nødvendige havnetiltak som mudring og deponering i Kystverkets regi. Dagens 



 

 

butikk og gjestgiveri forslås regulert til kombinasjonsformål av bolig, forretning og næringsvirksomhet. 

For øvrig legger planen opp til ny boligbebyggelse i form av fortetting og en ny boligvei mot Kåvneset 

(inntil 12 nye boligtomter). Kommunen ønsker en fleksibel styring med arealbruken, og planforslaget 

inneholder derfor arealformål med flere kombinasjoner av bebyggelse og anlegg. Innkomne innspill ved 

oppstart og høring av planprogrammet er vurdert i planbeskrivelsens kap. 8.  

 

Dere kan uttale dere til planforslaget innen onsdag 12. desember 

Planforslaget, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning kan 

leses sammen med sakens øvrige dokumenter på http://www.gamvik.kommune.no/teknisk/plan/. 

Planforslaget er også lagt ut på papir på rådhusets servicetorg i Mehamn. 

 

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes innen onsdag 12. desember 2018 til:  

Gamvik kommune, boks 174, 9770 MEHAMN eller på e-post til: postmottak@gamvik.kommune.no 

 

Vi gjør oppmerksom på at innsigelser fra myndigheter med innsigelsesrett også må sendes innen 

fristen. 

 

Hva skjer videre i saken? 

Når høringsfristen er utløpt, vil kommunen i samarbeid med plankonsulenten behandle alle innkomne 

merknader og ta stilling til om planforslaget bør endres. Dersom planforslaget foreslås vesentlig endret, 

legges det ut til nytt offentlig ettersyn og høring. I øvrige tilfeller, fremmes ev. revidert planforslag for 

politisk vedtaksbehandling. Når kommunestyret har fattet endelig planvedtak, vil vedtaket kunngjøres i 

Finnmarken og naboer og berørte parter varsles skriftlig. Det er mulig å klage på vedtaket. 

 

Ny reguleringsplan gjelder fra vedtaksdato og vil erstatte alle gjeldende reguleringsplaner i området 

som omfattes av ny plan (overlappende areal). 

 

Har dere spørsmål? 

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål. Dere kan kontakte plankonsulent Andreas Foss Westgaard i 

Rambøll (kontaktinfo under) eller kommunens saksbehandler Geir Hansen på telefon 78 49 63 00 eller 

e-post til geir.hansen@gamvik.kommune.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Andreas Foss Westgaard 

 

areal- og samfunnsplanlegger 

 

M +47  48899377 

andreas.westgaard@ramboll.no 

________________________________________ 
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