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Vedlagte dokumenter:
Nr. Dok.dato   Tittel

1 28.10.2010 disp porsveien.pdf
2 28.10.2010 oversiktskart Porsveien.pdf
3 08.02.2010 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

REGULERINGSPLAN FOR TOMT I 
PORSVEIEN

4 22.06.2010 ANGÅENDE TOMT I PORSVEIEN
5 05.07.2010 KLAGE PÅ VEDTAK OM 

DISPENSASJON FOR 
BOLIGBYGGING PÅ UREGULERT 
TOMT

6 30.07.2010 VEDRØRENDE SØKNAD OM 
DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN FOR TOMT I 
PORSVEIEN

7 11.08.2010 VEDRØRENDE SAK 09/93 -
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN FOR TOMT I 
PORSVEIEN

8 12.10.2010 HØRINGSUTTALELSE- SØKNAD 
OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE 
NY BOLIGTOMT I PORSVEIEN 
HESSENG

9 28.10.2010 08-00643-4 Uttalelse til 
reguleringsendring for gnr 25-2-407 
Porsveien Furuholtet Hessen Sør-



Varanger kommune 451490.pdf

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

27.11.2009 I Terje Johansen SØKNAD OM TOMT PORSVEIEN ELLER 
KRØKEBÆRVEIEN

18.12.2009 U Terje Johansen SVAR PÅ SØKNAD OM TOMT PORSVEIEN 
ELLER KRØKEBÆRVEIEN

01.02.2010 I Terje Johansen SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN FOR TOMT I 
PORSVEIEN18.06.2010 U Saksbehandler Bernt 

Kvamme
MELDING OM VEDTAK FRA 
FORMANNSKAPET 17.06.2010: SØKNAD OM 
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 21.06.2010 I Gunnar Øvergaard ANGÅENDE TOMT I PORSVEIEN

22.06.2010 I Ingvald Wickstrøm og 
Bjørg Bekkeli

VEDRØRENDE BYGGING PÅ UREGULERT 
TOMT I PORSVEIEN

02.07.2010 I Ingvald Wickstrøm og 
Bjørg Bekkeli

KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON 
FOR BOLIGBYGGING PÅ UREGULERT 
TOMT23.07.2010 U Terje Johansen SØKNAD OM DISPENSASJON  - PORSVEIEN 
- MELDING OM VEDTAK

26.07.2010 I Jon Andre Aronsen VEDRØRENDE SØKNAD OM 
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 
FOR TOMT I PORSVEIEN01.08.2010 I Kjerstin og Hans 

Møllebakken
VEDRØRENDE SAK 09/93 - SØKNAD OM 
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 
FOR TOMT I PORSVEIEN15.09.2010 U Adresseliste SØKNAD OM DISPENSASJON - PORSVEIEN, 
HESSENG, SØR-VARANGER. SØKNAD TIL 
HØRING29.09.2010 I Fylkesmannen i 

Finnmark
HØRINGSUTTALELSE- SØKNAD OM 
TILLATELSE TIL Å ETABLERE NY 
BOLIGTOMT I PORSVEIEN HESSENG19.10.2010 I Terje Johansen TOMT I PORSVEIEN

Kort sammendrag:
Terje Johansen søker om dispensasjon fra reguleringsplan ”Furuholtet” og Kommuneplanens 
arealdel. Dispensasjonssaker behandles etter PBL kapittel 19. I sak 080/10 innvilget 
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling denne søknaden, med begrunnelse at 
fordelene ved å dispensere syntes større enn ulempene. I saksframlegget til saken foreslo 
administrasjonen å ikke innvilge dispensasjonssøknaden med motstridende begrunnelse. 

Etter vedtaket til FUSU er det kommet inn fire klager/merknader fra naboer/gjenboere i 
området. Klagene bringer nye vektige momenter inn i saken. I tillegg har Fylkesmannen i 
Finnmark gitt høringsuttalelse med anbefaling om å ikke gi dispensasjon.

Faktiske opplysninger:
I brev av 27.12.09 søker Terje Johansen om boligtomt i Porsveien (1.prioritet) og 
Krøkebærveien.

I brev fra Sør-Varanger Kommune av 18.12.09 opplyses det om at omsøkte tomt ligger 
utenfor reguleringsplanen og at området er regulert til bolig/LNF i Kommuneplanen. Det vises 



til tidligere søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen i samme område, sak 006/06, der 
søknaden ble avslått. Søker ble henvist til ledige tomter kommunen og opplyst om at det 
eventuelt kunne søkes dispensasjon fra reguleringsplanen.

Terje Johansen søker 01.02.10 om dispensasjon fra reguleringsplan ”Furuholtet” for tomt i 
Porsveien, Hesseng mellom husnr. 12 og 14.

Omsøkte tomt er i henhold til søknaden 750m2 (25 * 30m), med adkomst fra Porsveien, 
beliggende på fastmark mellom Porsveien 12 og 14, like på nedsiden av en liten høyde 
(”høyde 82”). Omsøkte tomt ligger i utkanten av reguleringsområdet for ”Furuholtet”. Ca. 
halve arealet av omsøkte tomt berører område avsatt til LNF-område i Kommuneplanen, 
andre halvpart ligger innenfor boligområde i Kommuneplanen.

Administrasjonen befarer 19.05.10 omsøkte tomt. Det registreres at det er opparbeidet en sti 
over omsøkte tomt, som knytter boligfeltet i Porsveien til friluftsområder, stien fungerer også 
som snarvei til/fra Hesseng barnehage. 

I saksframlegg av 26.05.10 innstiller administrasjonen negativt i saken, da ulempene ved 
tiltaket synes større enn fordelene. I saksframlegget trekkes det særlig fram at omsøkte tomt 
er et lekeområde for barn i nærområdet og at dispensasjon vil undergrave utarbeidelsen av 
reguleringsplanen.

I brev av 15.06.10 hevder Jill og Terje Johansen at saksopplysningene inneholder feil. De 
hevder på bakgrunn av samtaler med naboer i området at omsøkte område ikke er 
lekeområde for barn. Videre viser de til befaring med entreprenør Helander Anlegg AS, der 
det framgår at utbygging er gjennomførbart i praksis.

Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling vedtar den 17.06.10 sak 080/10, og innvilget 
dispensasjon fra reguleringsplan for ”Furuholtet”, begrunnelse: etter er samlet vurdering 
framstår fordelene som større enn ulempene.

Vedtaket ble kunngjort i brev av 25.06.10 med kopi til naboer i henhold til kvittering for 
nabovarsel. Etter vedtaket er det kommet inn én klage innenfor fristen der klager er 
klageberettiget:
1: Beboerne i Porsveien 12 klager, i brev av 02.07.10, på vedtaket til FUSU, de hevder at 
egen boligverdi vil falle ved evt. salg, og at det ved ny tomt i området vil bli trangt mellom 
boligene.

Etter fristens utløp er det kommet inn to klager der klagerne er klageberettiget, det tas opp 
her opp følgende vektige momenter:
2: Beboer i Porsveien 16 klager, i brev av 26.07.10 på vedtaket til FUSU. Den 
klageberettigede opplyser at det omsøkte området rundt ”høyde 82” har vært brukt, og 
brukes av barn som lekeplass året rundt. Det opplyses videre om nåværende 
trafikkproblemer langs veien, med mange biler og få oppstillingsplasser.

3: I brev av 01.08.10 klager beboerne i Porsveien 14 på vedtaket til FUSU. De 
klageberettigede opplyser at omsøkte område benyttes av barn som lekeområde, hele året, 
og viser til foto av lekende barn i området. I tillegg opplyses det om at det går en ca 1m bred 
sti gjennom området, som bl.a. benyttes som snarvei til/fra Hesseng barnehage. Videre 
trekkes det fram nåværende problemer med mye trafikk langs Porsveien. Klager trekker 
også fram at omsøkte tomt ligger høyere i terrenget enn kringliggende tomter, og dette kan gi 
problemer med innsyn.

Det er i tillegg kommet inn klage fra en uberettiget part, utenfor fristen:
4: I brev av 21.06.10 viser Gunnar Øvergård til avslag på tidligere søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplan i samme område, sak 006/06. Vedkommende er ikke klageberettiget.



I forhold til områdets bruk som lekeområde for barn, er Barn og ungdom et av de Særlige 
satsningsområdene i Kommuneplanens samfunnsdel. I kulepunkt under mål i planperioden 
står det at kommunen skal: ”Legge til rette for egenaktivitet ved å anlegge gode leke- og 
fritidsareal i nærmiljøet”. 

I punkt 3.10 Snarveier i bestemmelsene til Kommuneplanens arealdel går det fram at ”Ved 
Planlegging og tiltak skal påses at etablerte snarveier og tråkk ikke forsvinner, med mindre 
det skaffes erstatning”.

15.09.10 ble dispensasjonssøknaden sendt på høring til offentlige instanser. Det er i 
høringsperioden kommet høringsuttalelse fra Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i 
Finnmark og Areal og kulturvernavdelinga hos Finnmark Fylkeskommune.
Fylkesmannen anbefaler at søknaden avslås. Det legges vekt på den opparbeidede stien 
over omsøkte tomt, og betydningen av stien som adgang til friluftsområder og som snarvei 
til/fra barnehage. Videre trekker Fylkesmannen fram retningslinjer fra 
Miljøverndepartementets rundskriv T-2/2008 om å styrke barn og unges interesser i 
planlegging, særlig punkt 5d i retningslinjen. Fylkesmannen ber om å bli orientert om 
kommunens vedtak i saken.

Finnmark Fylkeskommune har ingen særskilte merknader til dispensasjonssøknaden.

I brev av 19.10.10 stiller søker Terje Johansen seg undrende til Fylkesmannens uttalelse, det 
tas her ikke opp nye vektige momenter som ikke allerede er vurdert.

Vurderinger:
Omsøkte tomt berører reguleringsområdet for ”Furuholtet” og områder avsatt til bolig og 
LNF-områder i Kommuneplanen, og er således i strid med bestemmelsene i 
reguleringsplanen for ”Furuholtet” og Kommuneplanens arealdel. Administrasjonen anser 
dermed saken som en dispensasjonssøknad fra både reguleringsplan ”Furuholtet” og 
Kommuneplanens arealdel, saken behandles dermed etter PBL kapittel 19, dispensasjon.

Dispensasjon 
Søknad om dispensasjon reguleres etter PBL 2009 av §§ 19-1 til og med 19-4, og er noe 
endret i forhold til PBL 85, § 7. 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er rettslig avgrenset. Det kreves at hensynene bak 
den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg skal det foretaes 
en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må 
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det 
normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det 
søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldene med styrke. Lovgiver har i lovkommentaren 
til ny plandel i PBL utdypet hvilke hensyn og vurderinger som skal foretas; 

- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. 

- Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 

- Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, 
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

- Nasjonale eller regionale rammer og mål
- Om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig 

vekt
- Om det dispenseres fra saksbehandlingsregler

Hvis vurderingen etter første, andre og siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke 
er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst være 
aktuelle skjønnsmomenter i vurderingene etter første og andre strekpunkt.



Om konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er 
anledning til å gi dispensasjon - så skal det i tilfelle foretas en vurdering om det finnes grunn 
til å dispensere. Det er således en forutsetning at kommunen må ha en saklig grunn både for 
å innvilge og ikke innvilge dispensasjon. Grunner for ikke å gi dispensasjon kan for eksempel 
være at kommunen ønsker å se saken i en større sammenheng, at det har vært mange nok 
dispensasjoner i området, og at det eventuelt bør utarbeides ny plan før det gis tillatelse til 
flere tiltak.

I tillegg reiser dispensasjoner fra reguleringsplaner og Kommuneplanen særlige spørsmål. 
Dette fordi planene er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av 
kommunens øverste organ – kommunestyret. Det skal derfor ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldene plan. 

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planen som informasjons- og 
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, 
er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles 
etter reglene om reguleringsplaner.

Etter administrasjonens vurdering må også de klager som er innkommet etter fristen bli 
prøvd, da klagene har medhold i Forvaltningslovens § 31 b og andre ledd.
Ulemper i saken utover det overnevnte er, slik administrasjonen ser det, og ut i fra 
opplysninger som er kommet fram fra klagende (naboer/gjenboere) og offentlige instanser, 
følgende: 
1: Over det omsøkte området er det opparbeidet en sti, som benyttes av beboerne i området 
som tilgang til friluftsområder og som snarvei til/fra Hesseng barnehage. Punkt 3.10 
Snarveier i Kommuneplanes arealdel gir føringer for hensyn til etablerte snarveier. Utbygging 
i området vil tvinge brukerne av stien til å gå langs en mindre egnet trasé, over, eller langs 
kanten av ”høyde 82”. Dette vil trolig medføre at stien blir mindre brukt i framtiden, noe som 
er negativt for både miljø og trivsel i området.

2: Det omsøkte området brukes som lekeområde for barn i området. Rikspolitiske 
retningslinjer pålegger kommunen å vurdere konsekvensene for barn og unge i plan- og 
byggesaksbehandlingen etter PBL. Utbygging i området vil ramme lekeområde for barn, 
barnas trivsel er viktig for å opprettholde attraktiviteten til boligområdet. Det er i området 
vanskelig å finne et område som fullverdig kan erstatte det nåværende. Dette med tanke på 
helning, himmelretning (sol) og nærhet til boligområdet. Barn og ungdom er et av de særlige 
satsingsområdene i Kommuneplanens samfunnsdel, og området gir barn muligheten til å 
bedrive egenaktivitet i nærmiljøet.

3: Dersom omsøkte tomt ligger høyere i terrenget enn kringliggende boliger, kan utbygging 
her gi uønsket innsyn til naboer. Innsyn til evt. naboer kan være til ubehag for berørte part.

4: Det nevnes at kommunen i sak 006/06 ikke innvilget dispensasjon i samme område.

Fordeler i saken, slik administrasjonen ser det, er at man får fortetting i et allerede bebygd 
område. Således får man utnyttet nåværende infrastruktur som vei og vann. Innfestningssum 
må også betales på vanlig måte.

Etter en samlet vurdering ut i fra overnevnte punkter synes ulempene ved å dispensere klart 
større enn fordelene.

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:

Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:

Barn og unges interesser, som er et av de særlige satsningsområdene i Kommuneplanens 
samfunnsdel berøres i denne sak. Å gi dispensasjon vil være i strid med første setning i 13. 
kulepunkt: ”Legge til rette for egenaktivitet ved å anlegge gode leke- og fritidsareal i 
nærmiljøet. Utnytte skolebygg som møteplass i fritiden”. Øvrige satsingsområder kan ikke 
ses å bli berørt i saken.

Alternative løsninger:
Med medhold i Plan- og bygningslovens § 19-2 opprettholder Formannskapet/utvalg for 
strategi og utvikling eget vedtak i sak 080/10 og innvilger søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan ”Furuholtet” og Kommuneplanens arealdel. 

Begrunnelse: Etter er samlet vurdering synes fordelene ved å dispensere større enn 
ulempene. Formannskapet vektlegger fordelene med fortetting av nåværende boligområde, 
og ser bort i fra ulempene i form av nye momenter som er innbrakt saken fra klagende 
naboer/gjenboere og offentlige instanser.

Forslag til innstilling:
Med medhold i Plan- og bygningslovens § 19-2 opphever Formannskapet/utvalg for strategi 
og utvikling eget vedtak i sak 080/10 og innvilger ikke søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan ”Furuholtet” og Kommuneplanens arealdel.

Begrunnelse: Etter en samlet vurdering ut i fra de overnevnte punkter synes ulempene ved å 
dispensere klart større enn fordelene. Formannskapet vektlegger de nye momenter som er 
kommet inn fra klagende naboer/gjenboere og offentlige instanser. Her nevnes spesielt 
områdets bruk som lekeområde for barn og bruk av opparbeidede sti. Fordeler om fortetning 
av eksisterende boligfelt vektlegges i mindre grad.



Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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Uttalelse til reguleringsendring for  gnr 25/2/407 Porsveien Furuholtet 

Hesseng Sør-Varanger kommune 
 

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 15.09.2010 

 

Areal- og kulturvernavdelinga koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.  

Vi har ingen særskilte merknader til den foreslåtte reguleringsendringen. 

 

Vi vurderer potensialet for funn av automatisk freda kulturminner i det aktuelle planområdet 

som så lavt at vi ikke ønsker å befare området. 

 

Vi vil likevel minne om aktsomhetsplikten: 

“Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer 

eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark 

fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som skal 

utføre arbeidet”. 

 

Dette er kun en uttalelse fra Finnmark fylkeskommune og det må hentes inn en egen uttalelse 

fra Sametinget, avdeling for rettigheter, næring og miljø.  

 

 

 

med hilsen 

 

Stein Tage Domaas 

areal- og kulturvernsjef 

 

 

Roy-Åge Jensen Ugseth 

saksbehandler 

 

 

 

Kopi til:  

 

- Fylkesmannen i Finnmark 

- Sametinget 
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