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SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no

www.svk.no

Møteinnkalling – ekstraordinært møte

Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Møtedato: 06.05.2010
Møtested: Ordførers kontor
Møtetid: Kl. 09:00

I h.h.t. diskusjon i formannskapet 28.04.10 er det enighet om å sette opp ekstraordinært 
formannskapsmøte for behandling av reguleringsplan for E105 Elvenes-Storskog i forkant av 
kommunestyremøtet 06.05.10.

Det foreligger også en sak vedr. kjøp av næringstomt, som må behandles av formannskapet 
før kommunestyrebehandling. Det anmodes om at denne saken tas opp til behandling på det 
ekstraordinære møtet.

Det settes av 2 timer til avvikling av formannskapsmøtet, og kommunestyremøtet starter som 
vanlig kl. 11:00.

Ordfører oppfordrer partiene til å legge an til alternativ avvikling av gruppemøter i forkant av 
kommunestyremøtet, eksempelvis dagen i forveien.

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 97 76 00, service@svk.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Kirkenes, 29.04.10

Linda Beate Randal
ordfører
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SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Mia De Coninck
Virksomhetsleder: , tlf. 

Dato: 19.04.2010

Arkivkode: K1- Arkivsaksnr.: 09/1947
Saksordfører:

SAKSGANG
Behandling: Møtedato: Saksnr.:
Kommunestyret
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling 06.05.2010 065/10

KJØP AV NÆRINGSTOMT 27/413 - EIER IBER AS 

Vedlagte dokumenter:
Nr. Dok.dato   Tittel

1 19.04.2010 27_413.pdf

Situasjonsplan datert 19.04.2010

Dokumenter i saken:
Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel

03.08.2009 I Advokatene Rønning 
og Rønning DA

IBER AS -SEKSJONERING- BJØRN ERIK 
RIST

01.12.2009 U Advokatene Rønning 
og Rønning

FORNYET TILBUD OM OVERDRAGELSE AV 
TOMT 27/413 -  BJØRN ERIK RIST - IBER AS

09.12.2009 I Advokatene Rønning 
og Rønning DA

OVEDRAGELSE AV TOMT GNR 27 BNR 413 
BJØRN ERIK RIST/IBER AS - SØR-
VARANGER KOMMUNE

swn
Tekstboks
Leif Astor Bakken



Kort sammendrag:
Foranledningen er at eiendommene gnr 27 bnr 8 fnr 5, eid av Sør-Varanger kommune og 
festet av Iber AS og gnr 27 bnr 413, eid av Iber AS, bebygd med bilverksted og forretning, 
ikke kunne seksjoneres som ønskelig av eier/fester. 
Dette der det ikke er anledning til å seksjonere to atskilte eiendommer i samme seksjonering 
jf lov om eierseksjoner §6 3.ledd sammenholdt med §8 4.ledd.
Dersom bygget på de to eiendommene skal seksjoneres stilles det krav om sammenføying 
av tomtene forutgående for seksjonering.

Faktiske opplysninger:
For å kunne gjennomføre seksjonering må tomtene sammenføyes.
Tomt gnr 27 bnr 8 fnr 5 eies av Sør-Varanger kommune og festes bort til Sør-Varanger 
kommune. Tomt gnr 27 bnr 413 eies av Iber AS. Begge eiendommene eies/festes ikke av 
samme person/selskap og kan dermed ikke sammenføyes. 
Dette kan løses på følgende måte: enten så selger Sør-Varanger kommune sin tomt, nemlig 
gnr 27 bnr 8 fnr 5 til Iber as eller så kjøper Sør-Varanger kommune tomt gnr 27 bnr 413 av 
Iber as og inngår en festekontrakt med Iber as for tomta. Da vil sammenføyingen være mulig, 
og en etterfølgende seksjonering vil kunne godkjennes.

I henhold til vedtak i formannskapet 21.02.2007 under sak 18/07 så skal ikke kommunen 
legge til rette for salg av næringstomter.
Derfor har vi mottatt en søknad, datert 31.07.2009, på å komme med et tilbud til Iber AS om 
kommunal kjøp av tomt gnr 27 bnr 413.

Sør-Varanger kommune har gitt tilbud i brevs form og har vært på møte 10.11.2009. Endelig 
tilbud ble gitt i brev datert 30.11.2009 til Iber AS. Det var et tilbud på å overta tomta gnr 27 
bnr 413 for kr. 72.792,-, med forbehold om kommunestyrets godkjenning.
Samtidig som det da opprettes en festekontrakt for tomt gnr. 27 bnr. 413 med Iber AS. 
Festekontrakten vil ha en festeavgift på kr. 12,- per m2 og vil vare til 2050 med mulighet til 
forlengelse. Ved sammenføying av begge tomtene vil festeavgiften for gnr 27 bnr 8 fnr 5 øke 
fra kr. 11,59 til kr. 12,- per m2 per år, men samtidig vil festekontrakten forlenges til 2050, 
hvor avtalen per i dag bare gjelder til 2034.

Kjøpesummen er beregnet etter dagens festeavgift kr. 12,- per m2 og størrelsen på tomta, 
nemlig 337 m2, ganger 18. Kjøpesum for boligtomter er 20 ganger årlig festeavgift. 

Vi har mottatt aksept på tilbudet i brev datert 09.12.2009.

Administrasjonen stilte samtidig følgende vilkår som måtte være på plass forut for kjøp av 
tomta: Det skal foreligge en tinglyst erklæring på at bygget fortsatt beholder atkomst over 
ubebygd tomt gnr 27 bnr 407. Samtidig skal det på samme tomta foreligge en tinglyst 
erklæring på at 20 parkeringsplasser tilhører hele bygget på tomtene gnr 27 bnr 413, gnr 27 
bnr 8 fnr 5 og også 27/252 seksjon 3.
Ved eventuell endring av status på tomt gnr 27 bnr 407 gjennom salg eller bebyggelse, vil 
atkomst eller parkeringsplasser måtte tas hensyn til. Dermed er bygget på tomtene gnr 27 
bnr 413, gnr 27 bnr 8 fnr 5 og også 27/252 seksjon 3 sikret disse rettigheter.



Vedtaket må derfor ha oppsettende virkning inntil de tinglyste dokumentene foreligger.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:
En endring av eierforholdene ved kjøp av tomta vil ikke endre noe på utvikling av bygget i 
næringssammenheng. I dette tilfelle vil også seksjonering muliggjøres og gi uavhengig drift i 
begge seksjonene.

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:
Kjøpesummen for denne tomta vil over tid kunne tilbakebetales med festeavgiften som da vil 
være på kr 4.044,- per år i ca 18 år.

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Kommunestyret bevilger penger til kjøp av tomt gnr 27 bnr 413 for kr. 72.792,-. 
Pengene dekkes ved bruk av Investeringsfond 2545018 salg av boligområder/festetomter

Vilkår; Vedtaket gis oppsettende virkning inntil tinglyste dokumenter for atkomstrett og 
parkeringsrett foreligger.

Bente Larssen
rådmann



- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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Nr. Dok.dato   Tittel

1 27.04.2010 OVERSENDELSE AV 
MERKNADSBEHANDLING OG 
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
FOR E105 ELVENES-STORSKOG

Dokumenter i saken:
Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel

22.04.2010 I Vegvesenet SV: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 
E105 ELVENES -
STORSKOG,OVERSENDELSE AV 22.04.2010 I Vegvesenet FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 
E105 ELVENES - STORSKOG, 
OVERSENDELSE AV 

swn
Tekstboks
Lisbeth Isaksen



Kort sammendrag:
Reguleringsplanen E105 Elvenes – Storskog, gjelder den første parsellen av E105 mellom 
Bjørkheim (Hesseng) og Storskog, inkludert massetak, massedeponi, riggområder og 
anleggsbelter. 

Reguleringsplanarbeidet ble startet før og fått større fokus enn arbeidet med et helhetlig grep 
for veien i Kirkenesområdet (Grense Storskog – Jarfjord – Kirkeneshalvøya – Flyplassen –E6 
videre inn i Norge og veiforbindelse til Finland. 

Planen og prosessen som er kjørt i forbindelse med den reiser flere prinsipielle spørsmål 
omkring videreutvikling av infrastruktur i Sør-Varange kommune og vår rolle som brohode for 
Norge og EØS mot Russland. 

Det er særlig to spørsmål som bør avklares før endelig godkjenning av planen: 
- Hvilken reguleringsformål og status skal veien forbi Fredheim skal ha når den ikke 

lenger skal ha Europaveistatus. 
- Hvilket kvalitetsnivå man skal legge seg på ved rehabilitering og revegetering av 

skjæringer og fyllinger, anleggsbelter, massetak og massedeponi, og da særskilt ifht 
de nye skråningene i overkanten av Elvenesparken. 

Faktiske opplysninger:
Bakgrunn
Planen er utarbeidet av Statens Vegvesen med bakgrunn i:

 Norsk-Russisk samarbeid om transportløsninger i grenseområdene
 Bevilgning på Kr 5 mill til å planlegge opprustning av E105 og vegløsninger i 

Kirkenesområdet over statsbudsjettet i 2009
 Nordområdemeldingen
 Nasjonal transportplan 2010-2019
 Handlingsprogram 2010-2013 (2019)

Oversikt
Reguleringsplanen E105 Elvenes – Storskog, gjelder den første parsellen av E105 mellom 
Bjørkheim (Hesseng) og Storskog, og omfatter følgende områder: 

 strekningen fra østsiden av Elvenes bru ved Gnr/Bnr 28/58 til og med veien over 
Gnr/Bnr 29/48. 

 et massedeponi på Gnr /Bnr/Fnr 28/1/5 ved østsiden av Bøkfjorden ved Elvenes 
 Et område for massetak ved Kongsgamdalen
 Midlertidig riggområde rett øst for Elvenes bru (tidligere område for tankanlegg). 

Planen har sin avgrensing blant annet fordi det er usikkerhet om det skal bygges ny 
grensestasjon ved Storskog og hvilken løsning som vil bli anbefalt for opprustning av E105 
fra Elvenes til Bjørkheim. 

Formål med planarbeidet
Ikke utarbeidet pga tidsnød

Prosessen
Det er avholdt møter med Sør-Varanger kommune i prosessen, og Vegvesenet har orientert 
FUSU om planarbeidet ved to anledninger. 
Det er avholdt folkemøter i prosessen hvor direkte berørte naboer og gjenboere har vært 
spesielt invitert. 
Planen er lagt ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens §3-7 og §12-10 i seks uker 
fra 26. februar til 9. april. 
Frist for innspill og merknader til planlagt tiltak var satt til 9/4-2010



Ved fristens utløp var det kommet innspill/merknader fra: 
- Sametinget
- Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga
- Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark
- Tollregion Nord-Norge
- Politiet, Øst-Finnmark politidistrikt
- Norges vassdrags- og energidirektorat
- Varanger kraftnett AS
- Leif Kristensen, eiendom Gnr/bnr 28/5
- Finnmarkseiendommen
- Håkon Jarl Eriksen, Gnr/Bnr 28/53
- Kjell Vidar Ryeng, beboer Elvenes (vestsiden av Bøkfjorden/Pasvikelva).
- Turid og Jørgen Holmberg, Gnr/Bnr 28/57
- Arild Pedersen, Gnr/Bnr 28/25
- Advokatene Rønning og Rønning DA v/Stein Rønning, representant for Gnr 28/Bnr 1 

Fnr 4 i Kongsgammedalen.
- Bjørn Are Dahl, Gnr /Bnr Fnr 29/1/46
-

Merknadsbehandlingen er ryddig oppsatt og gir god oversikt over innholdet i merknadene og 
hvordan disse er behandlet i planen. Vi har på grunn av tidsnød ikke hatt mulighet til å gå 
gjennom merknadsbehandlingen, selv om vi har gått gjennom innkomne merknader. Vi antar 
at merknadsbehandlingen er tilfredsstillende da den kommer fra en statlig etat, og at de 
endringene som er foretatt er ikke av så vesentlige at planen må legges ut til nytt offentlig 
ettersyn. 

Sør-Varanger kommune har deltatt i prosessen med denne planen, men på grunn av tidsnød 
i sluttfasen har vi ikke hatt mulighet til å følge opp de merknader vi har spilt inn tidligere i 
prosessen og sikret at disse har blitt implementert i planen. 

Det antas at varsling er gjort på tilfredsstillende måte. Dette er ikke kontrollert på grunn av 
tidsnød. 

Beskrivelse av planforslaget
Ikke utarbeidet pga tidsnød. 

Om planforslaget/konsekvenser
Ikke utarbeidet pga tidsnød

ROS-vurdering
Vi antar at ROS-vurderingen i planen er tilfredsstillende da den kommer fra en statlig etat.
Vi har ikke hatt mulighet til å gå gjennom denne pga tidsnød. 

Administrasjonen har følgende merknader til planen slik den nå foreligger: 

Reguleringsplanformål forbi Fredheim
Strekningen fra ca 2100 til 3050 reguleres uten gang- og sykkelvei.  Eksisterende vei mister 
status som Europaveg og foreslås omgjort til lokalvei. Det fremkommer i planbeskrivelsen at 
man ser for seg at denne strekningen går over i kommunal eie. 

Den nye kommunale veien vil ha en lengde på godt og vel 1 Km. Ihh informasjon fra FDV-
avdelingen er årlig budsjett (i 2010) til drift og vedlikehold av kommunale veier, inklusive 
adminstrasjon og veilys, er på ca. kr. 60.000,- pr. km. I dette tilfelle ligger veien utenom 
andre kommunale veier, gjennomsnittsbeløpet på kr. 60.000,- pr. km kan derfor være for lavt. 
Det antas derfor at et beløp på kr. 75.000,- pr km/år kan passe for den strekningen det her er 
snakk om.



Vegvesenets beskrivelse av E105 sier at vegen har telehiv og setninger, noe som sikkert 
også passer for denne aktuelle strekningen. Etter en kommunal overtakelse, som eventuelt 
må komme etter ferdigstillelse av den nye vegen, vil trafikkbelastningen være minimal. Det 
er vanskelig å tallfeste et oppgraderingsbehov som er aktuell om 4 år, kanskje etter en 
periode med hard anleggtrafikk. 

KS har i en rapport om kommunale veier, estimert oppgraderingskostnader. KS (og 
Multiconsult) anslår en oppgraderingskostnad på kr. 860.000,- pr km for å komme opp på 
godt nivå. 

Det prinsipielle spørsmålet er så langt administrasjonen kan se om Sør-Varanger kommune 
må ta stilling til, er om man aksepterer forslaget fra Statens vegvesen om å gjøre strekningen 
til en kommunal vei, med de økonomiske forpliktelser dette medfører. Dersom man 
aksepterer forslaget vil det være en fordel å forhandle seg frem til en avtale om at Statens 
vegvesen setter vegen i god stand, dvs at vegen inkl belysning etter oppgradering fremstår 
som 100% tilfredstillende rent teknisk, før en kommunal overtakelse av strekningen. 

Det ble i FUSU-møte i fjor forespeilt forhandlinger mellom SVK og SVV ifht denne 
strekningen sett opp i mot høyere kvalitet på lyssetting for de deler av gang- og sykkelveien 
langs Pikevann man antar vil bli hyppigst brukt av turister og vernepliktige. Det er så langt 
ikke kjent at man har startet disse forhandlingene. Det er i planbeskrivelsen sagt at det ikke 
er krav om belysning langs strekningen, selv om det etableres gang- og sykkelvei. Endelig 
beslutning om belysning er sagt å bli gjort i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for 
opprustning av E105. 

Kryssing av Pikebekken
NVE varslet i utgangspunktet innsigelse til planen da løsningen for kryssning av Pikebekken 
ville skape hinder for vandring av fisk mellom Pikevann og Svartakslavann. Innsigelsen er 
trukket da det er tatt inn i planens bestemmelser at NVE godkjenner løsning for kryssing av 
Pikebekken. 

Gang- og sykkelvei langs Pikevann
Det ble vurdert at det i stedet for ordinær gang- og sykkelvegløsning kan være akseptabelt å 
etablere en gruset sti på terrengnivå (tilpasset terreng og vegetasjon). Utforming av 
belysning langs strekningen er ikke med i planen. 

Skjæringer og fyllinger
For å sikre at skråninger og skjæringer ikke blir varige sår i landskapet som konsekvens av 
kontinuerlig utglidning, er det viktig å utforme og vegetere dem på en måte som sikrer en 
holdbar rehabilitering av landskapsformene, fortrinnsvis med stedegen vegetasjon. Dette vil 
være viktigere på enkelte strekninger enn andre. Ut i fra vår vurdering er dette: 
 Skjæringer akse 350-400, 975-1200, 1850-2225, 3100-3450, 
 Fyllinger akse 350 – 1000 (langs Elvenesparken se eget pkt), prinsipp for veien utenom 

Fredheim, Kryssing av Pikebekken (se eget pkt), prinsipp langs pikevann, Motfylling på 
Karikoskimyra, 

 For å ivareta opplevelsen i Elvenesparken må det legges til rette for at skråningen opp 
mot ny E105 glir best mulig inn i landskapet både ifht form og vegetasjonstyper. En 
mulighet for å oppnå dette er å sette krav om at det skal utarbeides en plan for dette, 
som skal godkjennes av virksomhetsleder for Plan og byggesak. 

 Generelt: Landskapsplan i 1:200 skal godkjennes av Virksomhetsleder for Plan og 
byggesak før tiltaket på den aktuelle strekningen iverksettes. 

Det anbefales at plan for opparbeidelse av skråningene skal godkjennes av virksomhetsleder 
for Plan og byggsak før tiltaket på den aktuelle strekningen iverksettes.



Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Alternative løsninger:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, fastsetter Kommunestyret i Sør-Varanger 
kommune idnr 2010001 “Reguleringsplan for Elvenes – Storskog i Sør-Varanger kommune”. 

Melding om vedtaket sendes høringsinstansene samt privatpersoner og offentlige organ som 
har gitt merknader og innspill til forslag til planprogram.

Forslag til innstilling:

FUSUs forslag til innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, fastsetter Kommunestyret i Sør-Varanger 
kommune idnr 2010001 “Reguleringsplan for Elvenes – Storskog i Sør-Varanger kommune”, 
med følgende endringer/tilføyelser i reguleringsplanens dokumenter: 

Reguleringsbestemmelsene:

§ 2 FELLESBESTEMMELSER

Pkt 2.1 tilføyelse: Det skal i størst mulig utstrekning brukes stedegen vegetasjon ved 
rehabilitering og revegetering av omkringliggende terreng. 

Pkt 2.5 Nytt punkt: Tiltak innenfor planområdet skal være universelt utformet i den grad dette 
er praktisk mulig. 



§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Pkt 3.1.2 – maksimal 5 meter?

Pkt 3.1.11 Endring: Før byggetillatelser til tiltak innenfor område FT1-FT3 må det utarbeides 
en situasjonsplan i målestokk 1:200 som skal godkjennes av virksomhetsleder for plan og 
byggesak i Sør-Varanger kommune. 

Pkt 3.1.13 Nytt pkt: Bygninger med tilhørende uterom skal være universelt utformet, jfr. 
Miljøverndepartementets temaveileder Universell utforming og planlegging etter Plan- og 
bygningsloven av 25.09.2009 og T-5/99 – Tilgjengelighet for alle, T-1468 – Universell 
utforming, Begrepsavkling og T-1472 – Universell utforming som kommunal strategi.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Pkt 4.2 – Endring: Det forutsettes at Statens vegvesen opprettholder sitt ansvar for 
strekningen mellom område Veg 6 og Veg 8. 

Pkt 4.7 - Tilføyelse: Det skal utarbeides landskapsplaner for istandsetting av skjæringer og 
fyllinger som skal godkjennes av Virksomhetsleder for Plan og byggeska i Sør-Varanger 
kommune før tiltaket iverksettes. Dette gjelder: 

o Skjæringer akse 350-400, 975-1200, 1850-2225, 3100-3450, 
o Fyllinger akse 350 – 1000, prisnipp for motfylling på Karikoskimyra og for veien 

utenom Fredheim, prinsipp Kryssing av Pikebekken og prinsipp langs pikevann. 
o For fylling langs Elvenesparken (akse 350-1000), gjelder i tillegg følgende: 

 planen utarbeides i målestokk 1:200
 det skal i all hovedsak brukes stedegen vegetasjon av samme type som 

vegetasjonen i parken for øvrig ved rehabilitering og revegetering av 
arealet. 

 De estetiske kvalitetene til sråningen skal vektlegges. 

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
Pkt 7.2 Endring: I forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for anleggsvirksomheten skal 
det utarbeides forprosjekt for hvordan E105 skal krysse Pikebekken. Forprosjektet skal 
godkjennes av NVE og Virksomhetsleder for Plan og byggesak i Sør-Varanger kommune før 
tiltaket iverksettes. 

§ 8 HENSYNSSONER

Pkt 8.3 tilføyelse: … Det skal utarbeides en egen avslutningsplan for massedeponiet 
(område A13) som skal godkjennes av virksomhetsleder for Plan og byggesak i Sør-
Varanger kommune.

Planbeskrivelsen: 
Det forutsettes at punkter ifht kommunal eierstatus i planbeskrivelsen fjernes. 

Dokumentasjon:
Det forutsetter av Sør-Varanger kommune mottar fullstendig dokumentasjon for planen 
snarest, og senest innen 30.04.2009: 

- Digitalt plankart i SOSI-format



- Kopi av kunngjøringsannonser og varslingsbrev.
-

Melding om vedtaket sendes høringsinstansene samt privatpersoner og offentlige organ som 
har gitt merknader og innspill til forslag til planprogram.

.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
























































































































