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Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. 
 
I tillegg til den ene saken som er til behandling, er tema:   
 

- Orientering fra virksomhetsleder FDV og virksomhetsleder plan og byggesak 
om virksomhetene 

- Folkevalgtopplæring ”Plan og bygningsloven ” del 1 ”Plan og prosess” 
 
Tidsramme 2 ½- 3 timer 
 
 
Varamedlemmer bes møte. 
 
  
 
 
 

Kirkenes,16.12.2011   
 

 
 

 
Kurt Wikan 

Utvalgsleder 
 
 
 
 
 
 
 

         SMW 
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SØKNAD OM DISPENSASJON PBL § 19 - KIRKENES 
AVLØPSRENSEANLEGG 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 18.11.2011 d-1, e1-e12 

2 18.11.2011 SØKNAD OM TILLATELSE TIL 
TILTAK, B1, B2, C1 

 

 
 
Dokumenter i saken: 

Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

03.06.2011 
 

I Sweco Norge AS BYGGESØKNAD 

29.06.2011 U Alta Sweco as FØLGESKRIV TIL BYGGESAK 27/567 

13.07.2011 I Sweco Norge AS SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 
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16.09.2011 I Arbeidstilsynet VEDTAK OM SAMTYKKE PÅ VILKÅR OG 
GEBYR 

05.10.2011 I Sweco Norge AS SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE - 
IGANGSETTING GRUNNARBEIDER 

07.10.2011 I Arkitektkontoret 
Amundsen 

SITUASJONSPLAN - TEGNINGS-
/DISTRIBUSJONSLISTE 

19.10.2011 U Sweco Norge AS VEDTAK, IGANGSETTINGSTILLATELSE 
GRUNNARBEIDER GBNR 27/567 KIRKENES 
AVLØPSRENSEANLEGG PRESTØYA 31.10.2011 I Sweco Norge AS ARBEIDSTEGNINGER-KIRKENES 
AVLØPSRENSEANLEGG 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Sør-Varanger kommune ved FDV har i forbindelse med etablering av avløpsrenseanlegg 
engasjert Sweco Norge AS til å ta seg av utferdigelse av bygge søknad. Bygget som skal 
inneholde avløpsrenseanlegget og garasje har en gesimshøyde på ca 9,5 meter, og ønskes 
oppført uten heis og bygningstekniske krav til universell utforming. Lokaliseringen av 
renseanlegget ble vedtatt i kommunestyret 6.mai 2009 sak 32/09. I tillegg så har tiltakets 
plassering vært gjenstand for dispensasjonsbehandling tidligere i år da plasseringen var i 
strid med gjeldende reguleringsplan for området. Arealet var ihht reguleringsplan avsatt til 
offentlig parkering – sak 038/11. Dispensasjonssøknaden ble innvilget. 
 
Faktiske opplysninger: 
Sweco Norge AS søker om dispensasjon fra PBL § 29-4 (høyde) og TEK 10 §§12-1 og 12-3 
(universell utforming / heis) for oppføring av aktuelle bygning. PBL § 29-4 beskriver at det 
ikke er tillatt å oppføre bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter 
med mindre dette er hjemlet i plan. Gjeldende reguleringsbestemmelse for Prestøya 
industriområde inneholder ikke hjemmel til å oppføre et bygg med gesimshøyde over 8 
meter. Gjennomføringen av tiltaket slik omsøkt vil derfor være avhengig av at det blir 
innvilget dispensasjon fra PBL § 29-4 da renseanleggets prosesstekniske installasjoner 
krever en bygning slik omsøkt. Hva angår søknad om dispensasjon fra Teknisk forskrift, så 
beskriver ansvarlig søker at omsøkte bygning ikke skal ha faste arbeidsplasser, og at 
arbeidsprosessene som skal utføres på renseanlegget ikke passer for personer med 
funksjonsnedsettelse. 
 
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: 
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Ingen negativ betydning. 
 
Infrastruktur: 
Ingen negativ betydning. 
 
Barn og ungdom: 
Ingen negativ betydning. 
 
Kompetansebygging: 
Ingen negativ betydning. 
 
Økonomi: 
Ingen negativ betydning. 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
Med hjemmel i Plan- og Bygningsloven § 19-2 avslår Utvalg for Plan og Samferdsel 
dispensasjonssøknaden, og gir ikke tillatelse til oppføring av bygning for renseanlegg slik 
omsøkt. 
 
Utvalget begrunner selv vedtaket. 
 
 
Forslag til innstilling: 
Med hjemmel i Plan- og Bygningsloven § 19-2 innvilger Utvalg for Plan og Samferdsel 
dispensasjonssøknaden, og gir tillatelse til oppføring av bygning for renseanlegg/garasje 
med gesimshøyde på 9,5 meter. 
 
Begrunnelse: Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig 
tilsidesatt, og fordelene ved gjennomføringen av tiltaket er etter en samlet vurdering større 
enn ulempene da etablering av dette renseanlegget vil gi miljømessige fordeler. 
 
 
 
Behandling 30.11.2011  Utvalg for plan og samferdsel  
Saksordfører: Roger Bruer 
 
 
 
Utvalg for plan og samferdsels vedtak i sak 004/11: 
Saken ble vedtatt oversendt formannskapet. 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 
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