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Endring av detaljregulering for E105 parsell 1 B - justering av 

arealavgrensing 

  

Vi viser til utsendte forslag til endring av detaljregulering for E105 parsell 1B, med 

høringsfrist 21. november. 

 

I planforslaget ble det uttrykt at man primært ikke ønsket å gå ut over arealavgrensningen som 

ble gjort i gjeldende detaljregulering. I dokumentet som belyser behovet for endring ble det 

nevnt at: «Primært ønsker vi å ikke utvide arealplangrensen. Dette avhenger imidlertid av 

hvor vi kan sette fyllingsfoten. Det er ikke tilstrekkelig utredet nå, men en eventuell endring 

av arealplangrensen blir varslet så tidlig som mulig i høringsperioden.» 

 

Det er mulig for oss å holde oss innenfor det arealet som opprinnelig var avsatt som 

Friluftsområde i sjø (FOS). Da vil vi ikke kunne utforme fyllingen på en slik måte at den 

framstår som en «naturlig øy» i landskapet. Det vil da være tydelig at det er en fylling, og den 

visuelle virkningen blir deretter. 

 

Sjøbunnstopografien er en viktig faktor for å vurdere hvor vi kan sette fyllingsfoten. Dette 

bestemmer også arealbehovet. Etter sjøbunnsmålinger har vi nå detaljprosjektert området slik 

at vi vet hvilket arealbehov vi har. 

 

Vi foreslår derfor at arealavgrensingen på plankart R204 endres slik som framgår av vedlegg. 

Arealgrensen vil være en del større enn det som planlegges bygget. 

 

Vi har laget en visualisering av området slik vi mener det vil framstå på fjære sjø, det vil si i 

det tidsrommet hvor den visuelle virkningen blir størst. 

 

Den fyllingen som er tegnet inn på plankartet blir fjernet når endelig planforslag sendes til 

kommunen for sluttbehandling. 
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Dette brev sendes kun som e-post. 

 

 

Vegavdeling Finnmark, seksjon plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Oddbjørg Mikkelsen 

Seksjonsleder 

 Bjarne Mjelde 
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Fylkesmannen i Finnmark;Miljøvernavdelingen;9815 VADSØ; 

Sør-Varanger kommune;Plan og byggesak;9900 KIRKENES; 

Norges vassdrags- og energidirektorat;Region nord;Kongensgate 14-18;8514 NARVIK; 

Finnmark fylkeskommune;Henry Karsens plass 1;9815 VADSØ; 

Sametinget;Ávjovárgeidnu 50;9730 KARASJOK; 

Finnmarkseiendommen;Postboks 133;9815 VADSØ; 

Kystverket;Postboks 1502;6025 ÅLESUND; 

Elvenes Velforening;v/ Nina Karin Skogan;Elvenes;9900 KIRKENES; 

 


