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 Oppstartsmøte - regulering av moloer i Vardø – Vardø kommune 

Dato: 2019-12-05 Sted: No/Skype Tid: 09.00 - 10.00 

Møteleder:  Referent: Siri BøTimestad 
Virksomhet:  Navn/Init.:  Rolle/Ansvar:  Tilstede:  Kopi:  

Vardø kommune Halgeir Sørnes Rådmann – 
kontaktperson 
reguleirngsplan 

x  

Norconsult Guro Ranum Oppdragsmedarbeider x  

Norconsult Siri Bø Timestad Oppdragsleder x  
Neste møte:   Sted:   Tid:   

 

Punkt: Sak: Frist/Utført: Ansvar: 

 Formålet med møtet 

Møtet er et oppstartsmøte for regulering av moloer Vardø havn  

  

 

 

2.        Vardø – moloer mm. 

Ny ytre molo og mudring av indre Vestvågen medfører behov for å se på en større del av 

havneområdene i Vardø by. Det er behov for å innlemme noe arealer på land langs 

havneområdene i plangrensen. 

Gammel plan er fra 1952, er enkel og klar på at det kun skal være havneretta virksomheter    

langs Vestervågen. I ny plan skal dette følges opp. 

 Forslag til formål regulering av molo mm 

Det skal utvikles en framtidsretta havn for havnenæring og havretta virksomhet som gir et   

godt grunnlag for videre vekst i Vardø. 

  Plassering av molo 

  Plassering av ytre molo er ikke helt bestemt, men følgende er foreslått: 
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  Plangrense 

  Følgende skal innlemmes i plangrensen: 

• Ny ytre molo 

• Veiadkomst til molo langs gammel veg og fra veg til moloen. 

• Strekningen fra Ny ytre molo og inn til innerst i Vestervågen 

• Innerst i Vestervågen – både på vest og sørside. Viktig pga av mudring gis nye 

muligheter til bruk av arealet innerst i Vågen. 

NO utarbeider forslag til plangrense som sendes Vardø kommune til diskusjon. 

Prosessen videre 

• NO utarbeider forslag til plangrense. 

• NO forbereder varsel om oppstart, annonse til lokalavis og brev til berørte grunneiere og 

myndigheter. 

• Forberede folkemøte i samarbeid med Vardø kommune. 

  Arbeidsdager med folkemøte i Vardø 8- 10/01 2020 

Norconsult arbeider i Vardø 7-9/01 2020. Hensikten er befaringer, å arbeide sammen med  

kommunen om  innhold i planen og å bistå på folkemøte.  

 

         

 

 


