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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

Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Møtedato: 03.11.2010
Møtested: Møterom Viksjøen/Ellenvatn
Møtetid: Kl. 11:00

Ved eventuelt forfall er representanten selv ansvarlig for å innkalle varamedlem.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Sak 134/10 – KLAGESAK – TOMT I PORSVEIEN (SØKER: TERJE OG JILL 
JOHANSEN) vil bli ettersendt på epost. Saksordfører: Cecilie Hansen.

I møtet vil følgende orienteringer bli gitt:

1. Om Kila-prosjektet (Slambanken) v/prosjektleder Navjord
2. Status nye Kirkenes barneskole og ungdomsskole v/Ivar Kaski
3. Samhandlingsavtalen mellom Kirkenes sykehus og Sør-Varanger kommune v/Bente 

Larssen

Til dette møtet legges det også opp til en diskusjon rundt fradeling/erverv av grunn i 
Førstevannslia. Møtet vil da bli vurdert lukket etter kommunelovens § 31 nr. 3.

Kirkenes, 22.10.2010

Linda Beate Randal
Ordfører

SMW
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SAKSLISTE:

Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID:
129/10 BYGGESAK 25/51 MYRULLSVINGEN 1A -

INNKJØRSEL TIL TOMTEN - KLAGE OVER 
VEDTAK 22.06.2010 - SØKERE: RUTH OG VIGGO 
NILSEN
Saksordfører: Tove Alstadsæter, tlf. 482 80 810

09/2585

130/10 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE -
ARKEOLOGISKE FUNN - LEVENDE FORMINNER 
I NEIDEN 
Saksordfører: Cecilie Hansen, tlf. 906 34 702

09/2202

131/10 KIRKENES IDRETTSFORENING - SENIOR 
FOTBALL - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 
TIL OPPRYKKSKAMPENE
Saksordfører: Anita Brekken, tlf. 934 87 154

10/2013

132/10 PAPIRFAKTURAGEBYR - UTSENDING AV 
FAKTURA
Saksordfører: Tove Alstadsæter, tlf. 482 80 810

10/2224

133/10 SØR-VARANGER MENIGHET - BUDSJETT 2011 -
INVESTERINGSPLAN 2011-2014
Saksordfører: Leif Astor Bakken, tlf. 928 83 169

10/2261
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                          SØR-VARANGER KOMMUNE        
Boks 406, 9915 Kirkenes

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

www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist
Virksomhetsleder: , tlf. 

Dato: 19.10.2010

Arkivkode: K2-L42 Arkivsaksnr.: 09/2585
Saksordfører:
Tove Alstadsæter

SAKSGANG
Behandling: Møtedato: Saksnr.:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling 03.11.2010 129/10

BYGGESAK 25/51 MYRULLSVINGEN 1A - INNKJØRSEL TIL 
TOMTEN - KLAGE OVER VEDTAK 22.06.2010 - SØKERE: RUTH OG 
VIGGO NILSEN

Vedlagte dokumenter:
Nr. Dok.dato   Tittel

1 06.10.2010 dokument til byggesak
2 14.10.2010 Klage på avslag situasjonsplanendring 

03.08.2010.docx
3 22.06.2010 SØKNAD OM ENDRING AV 

SITUASJONSPLAN FOR 
BYGGESØKNAD

4 07.10.2010 VEDRØRENDE DERES KLAGE -
SVK AVSLAG PÅ SØKNAD OM 
ENDRING AV SITUASJONSPLAN

5 15.06.2010 SØKNAD OM ENDRING AV 
SITUASJONSPLAN FOR 
BYGGESØKNAD

6 19.11.2009 SØKNAD OM OPPFØRING AV HUS



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

29.10.2009 I Ingen SØKNAD OM OPPFØRING AV ENEBOLIG

10.11.2009 U FakProkuria as FØLGESKRIV TIL BYGGESAK 25/51-
MYRULLSVINGEN 1A

11.11.2009 U Ruth P. Nilssen BYGGESØKNADEN

13.11.2009 I Fiskebeck Prosjekt 
AS

SØKNAD OM OPPFØRING AV ENEBOLIG PÅ 
25/51

08.12.2009 I Viggo Nilssen NABOVARSEL FOR TILTAK ETTER PLAN-
OG BYGNINGSLOVEN

19.01.2010 I Viggo Nilsen KVITTERING FOR NABOVARSEL

22.04.2010 U Fiskebeck Prosjekt 
as

MELDING OM VEDTAK -SØKNAD OM 
TILLATELSE TIL TILTAK-OPPFØRING AV 
BOLIG BRA 318M207.06.2010 I Fiskebeck Prosjekt 

as
SØKNAD OM ENDRING AV 
SITUASJONSPLAN FOR BYGGESØKNAD

22.06.2010 U Fiskebeck Prosjekt 
as

AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV 
SITUASJONSPLAN FOR GNR/BNR 25/47

11.08.2010 I Ruth P Nilssen OVERSENDELSE AV KLAGE - TEKNISK FEIL 
MED E-POST

11.08.2010 U Ruth P Nilssen BEKREFTELSE AV E-POSTADRESSE

05.10.2010 I Fiskebeck Prosjekt VEDLEGG TIL BYGGESAK

08.10.2010 U Fiskebeck Prosjekt 
AS

VEDRØRENDE DERES KLAGE - SVK 
AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV 
SITUASJONSPLAN

Kort sammendrag:
Ruth P. og Viggo Nilsen, ved Fiskebeck Prosjekt AS, søkte om byggetillatelse for enebolig i 
Myrullsvingen 1A 13.11.2009, hvor vedlagt situasjonsplan viste innkjørsel fra Myrullsvingen. 
De fikk tillatelse i henhold til søknaden, men det ble i etterkant bygd vei via 
parkeringsområde til Tangenlia. De søkte deretter om endret situasjonsplan i henhold til 
reguleringsplan og allerede bygd vei. Kommunen avslo søknaden som grunneier med 
bakgrunn i at en slik vei ville ødelegge mulighetene for utnyttelse av den kommunale 
grunnen. Dette avslaget ble påklaget.

Faktiske opplysninger:
Ruth P. og Viggo Nilsen ble tildelt tomt 25/51 30.03.2009. De, ved Fiskebeck Prosjekt AS, 
søkte om byggetillatelse for oppføring av enebolig i Myrullsvingen 1A 13.11.2009. I 



søknaden var det inntegnet avkjørsel fra Myrullsvingen. 22.04.2010 ga kommunen søker 
tillatelse til oppsett av eneboligen i henhold til søknaden.

Fiskebeck Prosjekt AS søkte 07.06.2010 om endring av situasjonsplanen slik at avkjørselen 
vil være over parkeringsområde på tomt 25/10 i henhold til reguleringsplanen for området. 
Begrunnelsen var at avkjørselen som var inntegnet på situasjonsplanen ikke var den nye 
avkjørselen, men den eksisterende til naboen. Søker mente at en slik avkjørsel ville bli for 
bratt, og viste til trafikksikkerheten i område, informasjon gitt av plan- og 
byggesaksavdelingen på et møte.

22.06.2010 ble det gitt avslag på søknaden, med den begrunnelse at ved å legge 
avkjørselen over den kommunale tomten 25/10, ville det forringe kommunens muligheter til 
optimale løsninger for det pågående prosjektet ”Tangenlia”. Man viste også til at deres 
anførsel om at den inntegnede avkjørselen på den første situasjonsplanen ikke var deres, 
ikke kunne bli hørt da det var tegnet på innkjørselspil og inngangspil til boligen. På dette 
tidspunktet var innkjørsel fra parkeringsområde til Tangenlia allerede anlagt.

Tiltakshavere ved søker påklaget vedtaket 03.08.2010, med den begrunnelse at den vedtatte 
reguleringsplanen for området måtte gjøres gjeldende. Det ble igjen vist til møte med plan-
og byggesaksavdelingen der de var blitt informert om at dersom de skulle ha en innkjørsel 
fra Myrullsvingen, og ikke i følge reguleringsplanen, ville dette kreve dispensasjon, og at det i 
den sammenheng ville en slik avkjørsel kunne skape en farlig trafikksituasjon i 
Myrullsvingen.

I brev av 08.10.2010 ble søker informert om at vedtaket som ga avslag på endring av 
situasjonsplanen, var truffet etter forvaltningslovens bestemmelser og ikke plan- og 
byggeloven. Kommunen hadde som grunneiere nektet dem tillatelse til å etablere en 
adkomstvei over tomten 25/10, da dette ville gi utnyttelsesmessige begrensninger for denne 
tomten. Det ble videre vist til at i den opprinnelige søknaden om tillatelse til oppføring av 
bolig, inneholdt situasjonsplan som viste at adkomstveien skulle anlegges direkte fra 
Myrullsvingen fram til boligen, samt at det på skjema ”opplysninger om tiltakets ytre rammer” 
var beskrevet at adkomst til tomt skulle skje fra kommunal vei. Byggetillatelsen som var gitt 
22.04.2010 var gitt på bakgrunn av denne søknaden.

Problemstillingen blir i første omgang om søker har klagerett over kommunens vedtak av 
22.06.2010.

Kommunen har i brev til søker vist til at avslaget ikke var gitt etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Den klageadgangen som ble gitt ved formidlingen av vedtaket, var dermed en 
feil. Vedtaket vil dermed ikke kunne behandles videre ved Fylkesmannen.

I brevet datert 08.10.2010 ble det vist til at vedtaket var gjort i henhold til forvaltningslovens 
bestemmelser. Dersom kommunen fatter et enkeltvedtak i sin rolle som et forvaltningsorgan, 
vil dette kunne påklages og vil måtte bli behandlet i klagenemnden. Denne informasjonen var 
dessverre også feil. En eventuell videresending av klagen til klagenemnda vil derfor måtte 
føre til avvisning av saken.

Vedtaket ble gjort av kommunen som grunneier, med grunneiers rettigheter. Kommunen som 
grunneier har på lik linje som private grunneiere rett til å nekte andre å utnytte eiendommen 
sin. Et slikt vedtak gir dermed ingen klageadgang.

Klagen må derfor avvises.

Neste problemstilling blir om søker hadde rett til å anlegge vei over kommunal grunn.

Søker viser til at reguleringsplanen har anvist hvor innkjørselen skal være, og at de har fulgt 
reguleringsplanen når veien har vært anlagt. Reguleringsplanen for området ble utarbeidet 



da denne tomten skulle være med i Ungbo-prosjektet, og man dermed så utnyttelsen av 
denne i sammenheng med Tangenlia. Slik situasjonen er i dag, vil en vei slik det er anført 
føre til at store deler av parkeringsområde til Tangelia ikke vil kunne benyttes, samt arealer 
rundt. Kommunen har lenge vært i en prosess gjennom Stiftelsen Boligbygg for å endre 
reguleringsplanen. Dersom en slik vei skulle gjøres gjeldende, vil kommunen måtte nedlegge 
bygge- og deleforbud over området til reguleringsprosessen ville være avklart. 
Byggetillatelse ble dermed gitt med utgangspunkt i en avkjørsel fra Myrullsvingen.

Anførselen til søker om at man fra plan- og byggesaksavdelingen har anført at en ny 
avkjørsel fra Myrullsvingen ville kunne gi farlige trafikksituasjoner, kan neppe høres ved da 
omtrent alle hus langs Myrullsvingen har avkjørsel fra den kommunale veien.

I tillegg er utgangspunktet at enhver som vil bruke kommunal grunn, for vei eller lignende, 
må søke særskilt om dette til vårt eiendomskontor. Vi kan ikke se at dette har skjedd i dette 
tilfellet, så da veien ble anlagt forelå det ingen tillatelse for bruk av kommunal grunn. Søkers 
anførsel om at de fulgte reguleringsplanen, gir ikke noen automatisk rett til å bruke 
kommunal grunn.

Kommunen finner det derfor mest hensiktsmessig at avkjørselen anlegges fra Myrullsvingen i 
henhold til den opprinnelige situasjonsplanen og tillatelse. Tiltakshavere har urettmessig tatt i 
bruk kommunal grunn, noe som vil føre til en uhensiktsmessig utnyttelse av tomten 25/10. 
Kommunen kan heller ikke se at en avkjørsel fra Myrullsvingen vil gi økt trafikkfare. 

Resultatet av dette er at klagen må avvises endelig og veien må fjernes for søkers regning.

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:



Forslag til innstilling: Formannsskapet avviser klagen fra Ruth og Viggo Nilssen, og 
vedtaket av 22.06.2010 er det endelige vedtaket i saken.

Bente Larssen
rådmann

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



________________________________________________________________ 

Fra:  Trond Marthinussen 
Sendt: 05.10.2010 
Til:  Postmottak 
Kopi: 
Emne: dokument til byggesak 
________________________________________________________________ 

 Hei.
Ber om at denne mail og vedlegg journalføres på saksnr 09/2585

Mvh Trond

  _____  

Fra: Håvard Lund 
Sendt: 5. oktober 2010 12:57
Til: Trond Marthinussen
Emne: VS: Ruth Nilssen

  _____  

Fra: Jens Åge Mikkola / Fiskebeck Prosjekt [mailto:prosjekt@fiskebeck.no] 
Sendt: 5. oktober 2010 12:53
Til: Håvard Lund
Emne: Ruth Nilssen

Klage på vedtak.

Jens-Åge Mikkola

E-post: prosjekt@fiskebeck.no

Mobil: +4791784922



Fiskebeck Prosjekt AS

telefon: 78991000 

telefax: 78991231



                                      SØR-VARANGER KOMMUNE         
            PLAN- OG BYGGESAKSAVDELINGEN

Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: www.svk.no
Boks 406
9915 KIRKENES

Sentralbord
78 97 74 00

78 97 76 81 4930.13.83281 postmottak@svk.no

Fiskebeck Prosjekt as
Pasvikveien 2
9900 KIRKENES

Vår ref.: 
Arkivkode: K2-L42
Saksnr.: 09/2585/9

Deres ref.: Dato:
22.06.2010

Saksbehandler:
I. Katharina Granmo

Direkte innvalgsnr.: 
Tlf.: 78 97 74 91        Faks: 78 97 76 81

Epostadresse:
postmottak@svk.no

AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV SITUASJONSPLAN FOR GNR/BNR 25/47

Vi viser til deres søknad om endring av situasjonsplan for byggesøknad om bolig for Viggo 
Nilsen og Ruth Peder Nilsen – Gnr/Bnr 25/47 av 7/6-2010. 

Byggetillatelse er gitt ut i fra situasjonsplan vedlagt søknad om byggetillatelse. 
Det er på situasjonsplanen markert både innkjørselspil og inngangspil til boligen. 
Det er ikke mulig å se av godkjent situasjonsplanen at innkjørselen ikke er ment for Gnr/Bnr 
25/47. 

Avkjørsel iht situasjonsplan av 7/6-2010 vil kreve kjøring over Gnr/Bnr 25/10.
Sør-Varanger kommune innehar eiendomsretten til Gnr/Bnr 25/10. 
Sør-Varanger kommune gir ikke tillatelse til kjøring over eiendommen, da man ikke ønsker å 
redusere mulighetene for optimale løsninger for det pågående prosjektet med ”Tangenlia”. 

Det gis avslag på søknad om endring av situasjonsplan for Gnr/Bnr 25/47. 

Med vennlig hilsen

Håvard Lund
Virksomhetsleder

I. Katharina Granmo
arealplanlegger



                                      SØR-VARANGER KOMMUNE         
            PLAN- OG BYGGESAKSAVDELINGEN

Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: www.svk.no
Boks 406
9915 KIRKENES

Sentralbord
78 97 74 00

78 97 76 81 4930.13.83281 postmottak@svk.no

Fiskebeck Prosjekt AS
Pasvikveien 2

9900 KIRKENES

Vår ref.: 
Arkivkode: K2-L42
Saksnr.: 09/2585/13

Deres ref.: Dato:
08.10.2010

Saksbehandler:
Trond Marthinussen

Direkte innvalgsnr.: 
Tlf.: 78 97 74 89        Faks: 78 97 76 81

Epostadresse:
postmottak@svk.no

VEDRØRENDE DERES KLAGE - SVK AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV 
SITUASJONSPLAN

Viser til tlf samtale med tiltakshaver og søker vedr denne sak, samt nå mottatte klage datert 
3.aug 2010 hvor det klages på vedtak utført av SVK 22.juni 2010 i saksnr 09/2585/9.

Overnevnte vedtak er truffet etter forvaltningslovens bestemmelser. Begrunnelsen som ble 
gitt i avslaget var at Sør-Varanger kommune som grunneier av eiendom med Gnr.25 Bnr.10, 
ikke kunne gi tillatelse til å etablere en adkomstvei over denne pga de utnyttelsesmessige 
begrensninger et slikt tiltak ville ha medført.

Som en følge av overnevnte vedtak, er det ikke grunnlag for byggesaksavdelingen til å 
behandle den nå innkomne klage etter PBL bestemmelser. Deres opprinnelige søknad om 
tillatelse til oppføring av bolig, inneholdt situasjonsplan som viste at adkomstveien skulle 
anlegges direkte fra Myrullsvingen fram til boligen, samt at det på skjema ”opplysninger om 
tiltakets ytre rammer” er beskrevet at adkomst til tomt skulle skje fra kommunal vei. 
Byggetillatelsen som ble gitt 22.april var på basis av innsendte søknad fra dem.

Denne sak vil derfor bli behandlet av eiendomskonsulent Ellen Lindkvist, og vi ber derfor om 
at evnt framtidige henvendelser vedr denne sak rettes til henne.

Med vennlig hilsen

Trond Marthinussen
byggesaksbehandler









































                          SØR-VARANGER KOMMUNE        
Boks 406, 9915 Kirkenes

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

www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen
Virksomhetsleder: , tlf. 

Dato: 20.08.2010

Arkivkode: K1- Arkivsaksnr.: 09/2202
Saksordfører:
Cecilie Hansen

SAKSGANG
Behandling: Møtedato: Saksnr.:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling 03.11.2010 130/10

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - ARKEOLOGISKE FUNN -
LEVENDE FORMINNER I NEIDEN - NÄÄTÄMÖ.

Vedlagte dokumenter:
Nr. Dok.dato   Tittel

1 18.08.2010 SØKNAD OM STØTTE TIL 
ARKEOLOGISK ARBEID

2 02.07.2010 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 
TIL GJENNOMFØRING AV 
FELTSTUDIER - NY BEHANDLING

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

02.09.2009 I Kåre Sivertsen SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE FOR 
GJENNOMFØRING AV FELTSTUDIE

02.10.2009 U Kåre Sivertsen FORELØPIG SVARB REV - SØKNAD OM 
PROSJEKTSTØTTE TIL FELTSTUDIE

13.10.2009 I Varanger museum 
IKS

VEDR. SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE 
FOR GJENNOMFØRING AV FELTSTUDIE

20.10.2009 U Til saksbehandler 
Nils-Edvard Olsen for 
oppfølging

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - KÅRE 
SIVERTSEN

21.10.2009 U Kåre Sivertsen SØKNAD OM STØTTE TIL GJENNOMFØRING 
AV FELTSTUDIER

26.03.2010 I Kåre Sivertsen SØKNAD OM STØTTE TIL ARKEOLOGISK 
ARBEID



22.06.2010 I Kåre Sivertsen SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE FOR 
GJENNOMFØRING AV FELSTSTUDIE

30.08.2010 I Kåre Sivertsen SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE -
FORELØPIG  SVARBREV

13.09.2010 U Kåre Sivertsen SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE -
FORELØPIG SVARBREV

Kort sammendrag:
Viser til sak 032/10 fra Utvalg for levekår – møte den 17.08.10 – hvor en behandlet for 2. 
gang søknad fra Kåre Sivertsen  om midler til gjennomføring av feltstudier.
Vedtaket lyder:
Saken oversendes formannskapet for behandling. (Henviser til kommunestyremøtet i Neiden 
17.06.2009). Utvalget har ikke midler til formålet.

17.08.10 ble det journalført en ny søknad (datert 26.03.10) fra Kåre Sivertsen. Her blir 
prosjektet utdypet samt at det har fått en økonomisk ramme på kr 810.000,- hvor en søker 
om støtte på kr 500.000,- fra Sparebank1 Nord-Norge s gavefond, Sør-Varanger kommune, 
Forskningsrådet, Fritt Ord og EU-midler.
Barentssekretariatet har preliminært bevilget kr 200.000,- til organiseringen av det første 
møtet i Neiden. Egenandelen er satt til kr 100.000,-.

Sør-Varanger kommune har ingen midler avsatt til denne type arkeologisk arbeid. 
Rådmannen kan ikke se at den nye søknaden endrer realiteten i saken.
Rådmannen innstiller på avslag.

Faktiske opplysninger:
Viser til sak 032/10 fra Utvalg for levekår – møte den 17.08.10 – hvor en behandlet for 2. 
gang søknad fra Kåre Sivertsen  om midler til gjennomføring av feltstudier.
Vedtaket lyder:
Saken oversendes formannskapet for behandling. (Henviser til kommunestyremøtet i Neiden 
17.06.2009). Utvalget har ikke midler til formålet.

17.08.10 ble det journalført en ny søknad (datert 26.03.10) fra Kåre Sivertsen. Her blir 
prosjektet utdypet samt at det har fått en økonomisk ramme på kr 810.000,- hvor en søker 
om støtte på kr 500.000,- fra Sparebank1 Nord-Norge s gavefond, Sør-Varanger kommune, 
Forskningsrådet, Fritt Ord og EU-midler.
Barentssekretariatet har preliminært bevilget kr 200.000,- til organiseringen av det første 
møtet i Neiden. Egenandelen er satt til kr 100.000,-.

Søknaden som dannet grunnlag for sak 032/10. hadde en kostnadsramme på kr 250.000,-  
med følgende finansieringsplan: Egeninnsats 50.000 kr, 100.000 kr fra Barentssekretariatet 
og 100.000 kr fra SVK.

Av søknaden av 26.03.10 fremgår det av prosjektmålet er:
1.2.1 Fase 1. Arkeologiske mål

- starte og organisere samarbeide med norske, finske, svenske og russiske  
arkeologer i hht de registrerte funn

- få på plass nødvendige tillatelser for analyser i Norge og Finland
- Preliminært kartlegge og aldersbestemme bosetningen langs vassdraget med 5 

funn i Norge og 5 funn i Finland.
- Få frem lokal kunnskap om funnene og kartlegge de observasjoner privatpersoner 

har gjort, ved feltarbeid.



- Samle inn nødvendig materiale for aldersanalyser
- Analysere funnene med C 14-analyser

1.2.2 Fase 2. Mål innen reiseliv
- Skape muligheter til utvikling av reiselivstjenester
- Skape nødvendig arkeologiske rammer og dokumentering til bruk i reiselivet.

Rapporter og dokumenteringen forutsettes å være ferdig februar 2011.

Viser videre til vedlagte søknad samt saksfremlegget i sak 032/10 – Utvalg for levekår.

Rådmannens vurdering/konklusjon:
Sør-Varanger kommune har ingen midler avsatt til denne type arkeologisk arbeid. 
Rådmannen kan ikke se at den nye søknaden endrer realiteten i saken.

Den første søknaden var også forelagt Varanger Museum IKS som skrev i sitt tilsvar: VM IKS 
har dessverre ikke midler til å støtte slike prosjekter. Vi har heller ikke den arkeologiske 
kompetansen som er nødvendig for å kunne vurdere det faglige innholdet. Kanskje 
instansene som må godkjenne prosjektet, Sametinget og Finnmark Fylkeskommune, har 
midler til denne type undersøkelser.

Den forrige søknaden er to ganger behandlet i Utvalg for levekår – 1. gang i møte den 
20.10.09 i sak ufl 057/09 hvor følgende vedtak ble fattet:
Utvalg for levekår avslår søknad om støtte til gjennomføring av feltstudier i Gallok/Neiden-
omådet, jfr søknad av 02.09.09 fra Kåre Sivertsen.
Utvalget støtter Kåre Sivertsen i hans arbeid med feltstudier i Gallok/Neiden. Utvalget 
henviser søker til å søke Tana/Varanger museumssiida eventuelt 
sametinget/Fylkeskommunen.

Rådmannen innstiller på avslag.

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:
Kommunens budsjett gir ikke rom for delfinansiering av slike type prosjekter.

Alternative løsninger:
Søknaden kan innvilges helt eller delvis, men det krevet budsjettdekning.

Forslag til innstilling:
Formannskapet avslår søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av prosjektet 
Arkeologiske funn – levende fornminner i Neiden – Näätämö, jfr søknad datet den 26.03.10 
fra Kåre Sivertsen.

Søker oppfordres til å kontakte Tana og Varanger museumssiida, Sametinget og Finnmark 
Fylkeskommune m fl i sitt videre arbeid med finansiering.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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Saksordfører:
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Behandling: Møtedato: Saksnr.:
Utvalg for levekår 17.08.2010 032/10

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV 
FELTSTUDIER - NY BEHANDLING

Dokumenter:
Nr. Dok.dato   Tittel

1 02.07.2010 FW: Søknad fra Kåre Sivertsen
2 22.06.2010 Kåre Sivertsen.doc

Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel

02.09.2009 I Kåre Sivertsen SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE FOR 
GJENNOMFØRING AV FELTSTUDIE

02.10.2009 U Kåre Sivertsen FORELØPIG SVARB REV - SØKNAD OM 
PROSJEKTSTØTTE TIL FELTSTUDIE

13.10.2009 I Varanger museum 
IKS

VEDR. SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE 
FOR GJENNOMFØRING AV FELTSTUDIE

20.10.2009 U Til saksbehandler 
Nils-Edvard Olsen for 
oppfølging

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - KÅRE 
SIVERTSEN

21.10.2009 U Kåre Sivertsen SØKNAD OM STØTTE TIL GJENNOMFØRING 
AV FELTSTUDIER

22.06.2010 I Kåre Sivertsen SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE FOR 
GJENNOMFØRING AV FELSTSTUDIE



Kort sammendrag:
I mail av 18. juni 2010 til Ordføreren ber Terje Hansen, FrP, om at søknaden fra Kåre 
Sivertsen tas opp til ny behandling, jfr vedlegg av mailen.

Utvalg for levekår behandlet saken 1. gang i møte den 20.10.09 i sak ufl-057/09 og gjorde 
følgende enstemmige vedtak:
Utvalg for levekår avslår søknad om støtte til gjennomføring av feltstudie i Gallok/Neiden-
området, jfr søknad av 02.09.09 fra Kåre Sivertsen.
Utvalget støtter Kåre Sivertsen i hans arbeid med feltstudier i Gallok/Neiden. Utvalget 
henviser søker til å søke Tana/Varanger museumssiida evt sakmetinget/Fylkeskommunen.

I brev av 02.09.09 søker Kåre Sivertsen om økonomisk støtte på kr 100.000,- til 
gjennomføring av feltstudie i Gallok/Neiden-området. Totalkostnad er kr 250.000,-. 
Barentssekretariatet har i følge søknaden sagt ”ja” til støtte på kr 100.000,- forutsatt at SVK 
gjør det samme. De siste 50.000 kr er egeninnsats.
Sør-Varanger kommune har ingen midler avsatt til slike feltstudier i sitt budsjett.
Søknaden har også vært oversendt Varanger Museum IKS avd Sør-Varanger Museum. I 
deres svar heter det:
Varanger Museum IKS har dessverre ikke midler til å støtte slike prosjekter. Vi har heller ikke den 
arkeologiske kompetansen som er nødvendig for å kunne vurdere det faglige innholdet. 
Kanskje instansene som må godkjenne prosjektet, Sametinget og Finnmark Fylkeskommunen, har 
midler til denne type undersøkelser?

Rådmannen kan ikke se at det foreligger nye argumenter i saken.
Rådmannen innstiller på avslag på søknaden.

Faktiske opplysninger:
I mail av 18. juni 2010 til Ordføreren ber Terje Hansen, FrP, om at søknaden fra Kåre 
Sivertsen tas opp til ny behandling, jfr vedlegg av mailen.

Utvalg for levekår behandlet saken 1. gang i møte den 20.10.09 i sak ufl-057/09 og gjorde 
følgende enstemmige vedtak:
Utvalg for levekår avslår søknad om støtte til gjennomføring av feltstudie i Gallok/Neiden-
området, jfr søknad av 02.09.09 fra Kåre Sivertsen.
Utvalget støtter Kåre Sivertsen i hans arbeid med feltstudier i Gallok/Neiden. Utvalget 
henviser søker til å søke Tana/Varanger museumssiida evt sakmetinget/Fylkeskommunen.

Her følger Rådmannens saksfremlegg med innstilling og vedtak fra forrige behandling:

I brev av 02.09.09 søker Kåre Sivertsen om økonomisk støtte på kr 100.000,- til 
gjennomføring av feltstudie i Gallok/Neiden-området. Totalkostnad er kr 250.000,-. 
Barentssekretariatet har i følge søknaden sagt ”ja” til støtte på kr 100.000,- forutsatt at SVK 
gjør det samme. De siste 50.000 kr er egeninnsats.

Søknaden lyder:





Rådmannens vurdering/konklusjon:
Sør-Varanger kommune har ingen midler avsatt til slike feltstudier i sitt budsjett.
Søknaden har også vært oversendt Varanger Museum IKS avd Sør-Varanger Museum. I 
deres svar heter det:
Varanger Museum IKS har dessverre ikke midler til å støtte slike prosjekter. Vi har heller ikke den 
arkeologiske kompetansen som er nødvendig for å kunne vurdere det faglige innholdet. 
Kanskje instansene som må godkjenne prosjektet, Sametinget og Finnmark Fylkeskommunen, har 
midler til denne type undersøkelser?

Rådmannen innstiller på avslag på søknaden.

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:
Kommunens budsjett gir ikke rom for å delfinansiere slike typer prosjekter.

Alternative løsninger:
1. Søknaden innvilges helt eller delvis, men det krever budsjettdekning.

Forslag til innstilling:
Utvalg for levekår avslår søknad om støtte til gjennomføring av feltstudier i Gallok/Neiden-
området, jfr søknad av 02.09.09 fra Kåre Sivertsen.

20.10.2009  Utvalg for levekår

BEHANDLING:
Saksordfører: Reidun Kolpus, utvalgsleder Ulf Dæhlin orienterer utvalget.

Forslag fra Utvalg for levekår:
Utvalg for levekår avslår søknad om støtte til gjennomføring av feltstudie i Gallok/Neiden-
området, jfr søknad av 02.09.09 fra Kåre Sivertsen.
Utvalget støtter Kåre Sivertsen i hans arbeid med feltstudier i Gallok/Neiden. Utvalget 
henviser søker til å søke Tana/Varanger museumssiida evt sakmetinget/Fylkeskommunen.

Votering:
Forslag fra utvalg for levekår ble enstemmig vedtatt.

ufl-057/09 VEDTAK:
Utvalg for levekår avslår søknad om støtte til gjennomføring av feltstudie i Gallok/Neiden-
området, jfr søknad av 02.09.09 fra Kåre Sivertsen.
Utvalget støtter Kåre Sivertsen i hans arbeid med feltstudier i Gallok/Neiden. Utvalget 
henviser søker til å søke Tana/Varanger museumssiida evt sakmetinget/Fylkeskommunen.

Behandling: 17.08.2010  Utvalg for levekår
Saksordfører: Arve Buljo

Forslag fra H:
Saken oversendes formannskapet for behandling. (Henviser til kommunestyremøtet i Neiden 
17.06.2009) Utvalget har ikke midler til formålet.

Forslaget til H blir satt opp mot forslag til innstilling. Forslag fra H ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for levekårs vedtak i sak 032/10:
Saken oversendes formannskapet for behandling. (Henviser til kommunestyremøtet i Neiden 
17.06.2009) Utvalget har ikke midler til formålet.



Rådmannens vurdering/konklusjon til ny behandling:

Sør-Varanger kommune har ingen midler avsatt til slike feltstudier i sitt budsjett.
Søknaden har også vært oversendt Varanger Museum IKS avd Sør-Varanger Museum. I 
deres svar heter det:
Varanger Museum IKS har dessverre ikke midler til å støtte slike prosjekter. Vi har heller ikke den 
arkeologiske kompetansen som er nødvendig for å kunne vurdere det faglige innholdet. 
Kanskje instansene som må godkjenne prosjektet, Sametinget og Finnmark Fylkeskommunen, har 
midler til denne type undersøkelser?

Rådmannen kan ikke se at det er kommet inn nye argumenter i saken.
Rådmannen fremlegger Utvalg for levekårs vedtak av 20.10.09 som sin innstilling.

Forslag til innstilling:
Utvalg for levekår avslår søknad om støtte til gjennomføring av feltstudier i Gallok/Neiden-
området, jfr søknad av 02.09.09 fra Kåre Sivertsen.
Utvalget støtter Kåre Sivertsen i hans arbeid med feltstudier i Gallok/Neiden. Utvalget 
henviser søker til å søke Tana/Varanger museumssiida evt sakmetinget/Fylkeskommunen.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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KIRKENES IDRETTSFORENING - SENIOR FOTBALL - SØKNAD OM 
ØKONOMISK STØTTE TIL OPPRYKKSKAMPENE

Vedlagte dokumenter:
Nr. Dok.dato   Tittel

1 16.09.2010 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE
2 18.10.2010 VS: Vedr. ad søknaden fra KIF - flere 

opplysninger i finansieringsplanen.

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

13.09.2010 I Kirkenes 
Idrettsforening

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

18.10.2010 I Roger Bruer VEDR. AD SØKNADEN FRA KIF - FLERE 
OPPLYSNINGER I FINANSIERINGSPLANEN.

Kort sammendrag:



I brev av 13.09.10 søker KIF Senior fotball kommunen om 30.000 kr i økonomisk støtte i 
samband med kvalifiseringskamper for opprykk til 2. divisjonen høsten 2010 – hjemmekamp 
9. el 10. oktober og bortekamp 16. eller 17.10.
Budsjettsituasjonen for kommunen gir ikke rom for å bidra med økonomisk støtte for 2010.
Rådmannen innstiller på avslag.

Faktiske opplysninger:
I brev av 13.09.10 søker KIF Senior fotball kommunen om 30.000 kr i økonomisk støtte i 
samband med kvalifiseringskamper for opprykk til 2. divisjonen høsten 2010 – hjemmekamp 
9. el 10. oktober og bortekamp 16. eller 17.10.
Kostnadene totalt er satt til 97.500 kr for de to kampene. Tilsvarende bortekamp i 2009 
kostet 78.671 kr.
Den 18.10.10 har KIF lagt frem følgende finansieringsplan:
Budsjett inntekter kvalikk 2010

Inntekter 
Kamp inntekter 37500
Sponsorer 30000
Tilskudd Sør Varanger 
Kommune 30000

97500

Rådmannens vurdering/konklusjon:

Rådmannen vurderer det som positivt at KIF senior fotball 2. året på rad spiller 
kvalifiseringskamper for en høyere divisjon etter å ha vunnet 2. divisjon Finnmark.

Budsjettsituasjonen for kommunen gir ikke rom for å bidra med økonomisk støtte for 2010.

KIF har mottatt kr 27.526,- for 2010.

I 2009 fikk KIF Senior fotball en bevilgning på kr 30.000,- - formannskapsvedtak i sak 123/09 
den 30.09. Inndekning fra Formannskapets disposisjonskonto.

Rådmannen innstiller på avslag.

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:
Det er ikke budsjettmessig dekning for slike tilskudd i 2010.

Alternative løsninger:
Søknaden kan innvilges helt eller delvis, men det krever budsjettmessig inndekning.

Forslag til innstilling:
Formannskapet avslår søknad fra Kirkenes Idrettsforening Senior fotball i samband med 
kvalifiseringskamper høsten 2010, jfr søknad av 13.09.10.

Bente Larssen
rådmann

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







________________________________________________________________ 

Fra:  Nils Edvard Olsen 
Sendt: 18.10.2010 
Til:  Postmottak 
Kopi: 
Emne: VS: Vedr. ad søknaden fra KIF - flere opplysninger i finansieringsplanen. 
________________________________________________________________ 

 Hei.
Denne mailen skal legges til sak 10/2013.
Takk!
mvh
neo

Nils-Edvard Olsen
Spesialrådgiver Allmenn kultur
Sør-Varanger kommune
tilf 78977440
www.svk.no <http://www.svk.no/>
mail: neo@svk.no <mailto:neo@svk.no>

  _____  

Fra: Roger Bruer [mailto:rogerbruer@yahoo.no] 
Sendt: 18. oktober 2010 08:39
Til: Nils Edvard Olsen
Kopi: Bente Larssen
Emne: Vedr. ad søknaden fra KIF - flere opplysninger i finansieringsplanen.

Hei 
Vi var ikke klar over at vi måtte legge ved inntektsbudsjett når vi søkte om økonomisk 
støtte den 16. september. Vedlagt følger inntekts budsjett som gjelder søknad.

Budsjett inntekter kvalikk 2010

Inntekter 
Kamp inntekter 37500
Sponsorer 30000
Tilskudd Sør Varanger Kommune 30000

97500

Roger bruer

--- Den man 2010-10-18 skrev Nils Edvard Olsen <Nils-Edvard.Olsen@sor-
varanger.kommune.no>:



Fra: Nils Edvard Olsen <Nils-Edvard.Olsen@sor-varanger.kommune.no>
Emne: ad søknaden fra KIF - flere opplysninger i finansieringsplanen.
Til: "Roger Bruer" <rogerbruer@yahoo.no>
Kopi: "Bente Larssen" <Bente.Larssen@sor-varanger.kommune.no>
Dato: Mandag 18. oktober 2010 06.31

Hei Roger.
Viser til KIFs søknad om økonomisk støtte i samband med opprykkskampene.
Før saken kan fremlegges politkerne ber Rådmannen om inntektssiden i budsjett/finansieringsplan. 
Dette for at politikerne skal ha det samme innsyn i denne finansiering som det som er normalt for 
andre søkere.

Vennligst send den til meg - jo før jo heller!
mvh
Nils-Edvard

Nils-Edvard Olsen
Spesialrådgiver Allmenn kultur
Sør-Varanger kommune
tilf 78977440
www.svk.no <http://www.svk.no/>
mail: neo@svk.no <http://de.mc266.mail.yahoo.com/mc/compose?to=neo@svk.no>
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PAPIRFAKTURAGEBYR - UTSENDING AV FAKTURA

Vedlagte dokumenter:

Dokumenter i saken:

Kort sammendrag:
Rådmannen har alltid fokus på reduksjon av kostnader ved å ta i bruk ny teknologi. I den 
sammenheng ønsker rådmannen at flere skal velge å betale sine kommunale regninger via 
efaktura eller avtalegiro. 

Faktiske opplysninger:
I dag faktureres de fleste regninger til kommunens innbyggere på papirfaktura via ordinær 
postgang. Årlig sender kommunen ut i overkant av 18 000 papirfaktura. Om lag 10 000 
faktura går via efaktura og avtalegiro. Rådmannen ønsker at flere skal benytte efaktura og
eller avtalegiro ved betaling av kommunale regninger, da dette sparer både 
trykking/utskriving av faktura samt portoutgifter. I tillegg sparer dette miljøet –
efaktura/avtalegiro er et miljøvennlig betalingsalternativ. 

Det er blitt mer og mer vanlig at bedrifter pålegger papirfaktureringsgebyr, som varier noe i 
størrelse. De fleste vi har sjekket tar 39,- pr. papirfaktura. 

Rådmannen foreslår at Sør-Varanger kommune innfører papirfaktureringsgebyr på kr. 30,- pr 
faktura gjeldende fom 01.01.2011. Rådmannen vil igangsette en kampanje for at flere skal 
gå over til efaktura og avtalegiro. 

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:
Besparelse på portoutgifter og trykking. 

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar et papirfaktureringsgebyr på kr. 30,- pr faktura gjeldende fom 
01.01.2011. Gebyret skal fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettvedtaket. 

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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	Hei 
	Vi var ikke klar over at vi måtte legge ved inntektsbudsjett når vi søkte om økonomisk 
	støtte den 16. september. Vedlagt følger inntekts budsjett som gjelder søknad.
	Budsjett inntekter kvalikk 2010
	Roger bruer
	--- Den 1ats0/2/.2/.23siTlgms HeisDnmalnskeigts Hei.Dnmalsmkgi.t10./sD
	Fra: Nils Edvard Olsen <Nils-Edvard.Olsen@sor-varanger.kommune.no>
	Emne: ad søknaden fra KIF - flere opplysninger i finansieringsplanen.
	Til:\"Roger\Bruer"\<rogerbruer@yahoo.no>
	Kopi:\"Bente\Larssen"\<Bente.Larssen@sor-varanger.kommune.no>
	Dato:\Mandag\18.\oktober\2010\06.31
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