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SAKSLISTE: 
 
Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 
044/16 DETALJREGULERING FOR SELSKAPSVEIEN 1 

- 1. GANGS BEHANDLING 
 
Saksordfører: Hanne Kalliainen 
Kyrrø, fagermogartneri@hotmail.no, tlf. 97973098 
 

15/2916  

045/16 DISPENSASJON TIL Å LEGGE JORDKABEL TIL 
HYTTE PÅ STEINNES 
 
Saksordfører: Britt Helen N. Slagtern, bsl@svk.no, 
tlf. 92202404 
 

15/736  

046/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
BYGGELINJE FOR TILTAK PÅ GBNR 25/212 
OG 25/214 
TILTAKSHAVER: SØR-VARANGER 
BILTEKNIKK AS V/STIG HJELM 
 
Saksordfører: Robert Nesje, rne@svk.no, tlf. 
91354852 
 

16/795  

047/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL LNFR - 
GBNR. 30/58 
SØKER: BRITT GADE 
 
Saksordfører: Eilif 
Johannesen, eilif.johannesen@airservice.no, tlf 
90580920 
 

16/842  

048/16 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN TIL 
LINJEFØRING AV STRØM TIL SKYTEBANE PÅ 
STRAND 
 
Saksordfører: Robert Nesje, rne@svk.no, tlf. 
91354852 
 

16/1664  

049/16 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN, 
INNLEGGELSE AV STRØM TIL HYTTER VED 
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Saksordfører: Britt Helen N. Slagtern, bsl@svk.no, 
tlf. 92202404 
 

16/1654  

050/16 DISPENSASJON FRA AREALPLAN, SPERGITT 
HAVBRUKSLOKALITET I JARFJORD 
 

16/1504  
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051/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
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Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for plan og samferdsel 044/16 
 

16.08.2016 

 
DETALJREGULERING FOR SELSKAPSVEIEN 1 - 1. GANGS 
BEHANDLING 
 
Vedlagte dokumenter: 
2015003_BESKR_Selskapsveien 1_220116 
2015003_BEST_Selskapsveien 1_020616 
2015003_PL_Selskapsveien 1_090616 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016014528 VEDRØRENDE PLANFORSLAG SELSKAPSVEIEN 1, 
PARKERINGSFORHOLD M.M 15-2916 

2016012335 KORRIGERTE DOKUMENTER FOR PLANFORSLAG OG 
PARKERINGSFORHOLD M.M GBN 23/485 

2016009103 VEDRØRENDE PLANFORSLAG SELSKAPSVEIEN 1, 
PARKERINGSFORHOLD M.M 

2016007774 DETALJPLAN SELSKAPSVEIEN 1 KORRIGERT 
2016004022 VEDRØRENDE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 

SELSKAPSVEIEN 1 
2016002404 FORSLAG DETALJREGULERING SELSKAPSVEIEN 1 
2015024933 UTTALELSE - DETALJREGULERING SELSKAPSVEIEN 1 
2015024245 INNSPILL TIL DETALJREGULERING FOR SELSKAPSVEIEN 1 -  GBN 

23/485 
2015023679 INNSPILL TIL DETALJREGULERING FOR SELSKAPSVEIEN 1 - GBN 

23/485 
2015023456 KORRIGERT VARSEL FOR OPPSTART AV PLANARBEID 
2015022780 FORSLAG TIL VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING 

SELSKAPSVEIEN 1 
2015021848 VEDRØRENDE OPPSTARTSMØTE OM DETALJREGULERING FOR 



SELSKAPSVEIEN 1 
2015019680 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE FOR OMREGULERING AV 

SELSKAPSVEIEN 1 - GBN 23/485 
2015019279 VEDRØRENDE SELSKAPSVEIEN 1 SPØRSMÅL OM 

KONSEKVENSUTREDNING 
2015015885 SPØRSMÅL OM KONSEKVENSUTREDNING - BRUKSENDRING 23/485 - 

SELSKAPSVEIEN 1 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Det er mottatt forslag til detaljregulering for Selskapsveien 1 for eiendommen GBNR 23/485, 
samt for deler av eiendommene GBNR 23/2 og GBNR 23/2/579, i Bjørnevatn. Selskapsveien 
1 er i dag regulert til offentlig formål. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Planområdet for detaljregulering for Selskapsveien 1 ligger ved Grubeveien i Bjørnevatn. 
Planområdet omfatter eiendommen Selskapsveien 1 (GBNR 23/485), en del av eiendom 
som tilhører Sør-Varanger kommune (GBNR 23/2), samt en parkeringsplass som eies av 
Coop Finnmark AS (GBNR 23/2/579) som Selskapsveien 1 deler parkeringsplass og 
innkjøring med. Tiltakshaver er Nordenstensvei 2 AS. 

Selskapsveien 1 er i dag regulert til offentlig formål i reguleringsplan for «Bjørnevatn 
Sentrum», og er registrert som legekontor, helsestasjon og ungdomsklubb. Eiendommen ble 
nylig solgt fra kommunen til Selskapsveien 1 AS. Forslagsstiller ønsker å endre formål og 
bruk av eksisterende bygningsmasse samt mulig framtidig bygningsmasse til kombinert 
formål bolig/forretning/kontorer. 

Tiltaket er vurdert til at det ikke kommer inn under krav om konsekvensutredning. 
Igangsetting av planarbeidet er kunngjort i Sør-Varanger Avis og på Sør-Varanger 
kommunes nettsider i oktober 2015. Naboer og offentlige etater er varslet pr. brev med kart. 
Det kom til sammen inn fem innspill, se planbeskrivelse. 

 

Rådmannens vurderinger: 

Rådmannen finner at forslaget til detaljregulering er i samsvar med det som ble avtalt i 
oppstartsmøte. 

Rådmannen støtter seg til forslagsstiller kommentarer vedrørende innkomne 
høringsuttalelser i forbindelse med oppstartsvarselet og finner at disse er godt ivaretatt i 
plankart og bestemmelser. 

 

Naturmangfoldloven: 

Gjennom søk i naturbase og artskart finner Rådmannen kunnskapsgrunnlaget for naturens 
mangfold for tilfredsstillende etter naturmangfoldlovens § 8. I fra kjent kunnskap er det 
planområdet ikke registrert vernede eller fredede arter eller naturtyper. Med bakgrunn i dette 



finner ikke Rådmannen at føre-var-prinsippet, jf. lovens § 9 kommer til anvendelse. 
Rådmannen kan ut i fra det overnevnte heller ikke se at den samlede belastningen på 
økosystemet vil bli påvirket av tiltaket og at lovens § 10 derfor ikke kommer til anvendelse. 
Omsøkte tiltak vil etter Rådmannens vurdering ikke være til nevneverdig skade for 
naturmangfoldet og det vurderes derfor at lovens §§ 11 og 12 ikke kommer til anvendelse. 

 

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: 
Planen legger opp til at det kan drives forretninger på eiendommen. 

Infrastruktur: 
Ikke relevant. 

Barn og ungdom: 
Ikke relevant. 

Folkehelse: 
Ikke relevant. 

Kompetansebygging: 
Ikke relevant. 

Økonomi: 
Ikke relevant. 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ikke relevant. 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Utvalg for plan og samferdsel å legge 
detaljplan for Selskapsveien 1, planID 20302015003, datert 09.06.16, med tilhørende 



bestemmelser datert 02.06.16, og beskrivelse datert 28.07.16, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.                                                                                                                             

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Planbeskrivelse for Detaljplan Selskapsveien 1, 

Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune. 
 

Planbeskrivelse 
 

Dato; 22.01.2016 

Rev: 28.07.2016 
PlanID: 20302015003 

 

1. Generelt. 
Planområdet er på ca 2 daa. Eiendommen Selskapsveien 1 ligger ved Grubeveien (fylkesveg 

885) i Bjørnevatn. Eiendommen er nabo til 23/2 som kommunen eier, og 23/2/579 som eies 

av Coop Finnmark AS, og som Selskapsveien 1 deler parkeringsplass og innkjøring med. 

Planområdet er en del av reguleringsplan ’Bjørnevatn Sentrum’. 

 

2. Bakgrunn og eierforhold. 
Denne eiendommen har vært i kommunalt eie fram til nylig. Eiendommen har i dag 1 bygg 

som er registrert som legekontor, helsestasjon og ungdomsklubb. Selskapsveien 1 AS ønsker 

å endre formål og bruk av eksisterende bygningsmasse samt mulig framtidig bygningsmasse 

til kombinert formål bolig/forretning/kontorer. 

 

3. Saksgang. 
Det er gjort en vurdering av konsekvensutredningsplikten av Sør-Varanger kommune for 

planlagte tiltak på eiendommen. Dette møtevedtaket er datert 28.09.2015 med saksnr. 

15/2916. 

Igangsetting av planarbeidet er kunngjort i Sør-Varanger Avis og på Sør-Varanger kommunes 

nettsider i Oktober 2015. Alle naboer og offentlige etater er varslet pr. brev med kart. 

Følgende innspill er kommet inn; 

- Finnmark Fylkeskommune. Datert 05.11.2015. 

- Varanger Kraft. Datert 03.11.2015. 

- Fylkesmannen i Finnmark. Datert 19.10.2015. 

- Sametinget. Datert 17.11.2015. 

- Statens vegvesen. Datert 26.10.2015. 

 

4. Forhold til eksisterende planer/vedtak. 
Planområdet er definert som område for offentlig bebyggelse i arealplan for Sør-Varanger 

kommune. Den er markert som område for lege/helsestasjon/ungdomsklubb i eksisterende 

reguleringsplan for ’Bjørnevatn Sentrum’ PlanID 1996104. 

 

5. Beskrivelse av planområdet. 
Planområdet omfatter et areal på ca 2 daa i sentrum av Bjørnevatn tettsted. Nærmeste nabo i 

vest er bygg for offentlig arbeidsplasser (kontorbygg) og dagligvarebutikk. I nord, øst og sør 

er det boligområde. Fylkesveg 885 (Grubeveien) ligger inntil planområdet i nord. 

Eiendom 23/485 har tidligere vært eid av Sør-Varanger kommune og brukt til legestasjon, 

helsesenter og ungdomsklubb. Disse funksjonene ble nedlagt av kommunen på denne 

eiendommen, og ble den lagt ut for salg. 
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6. Beskrivelse av planforslaget. 
Det er planlagt å bruke eksisterende bygning til boliger, forretninger og kontorer. 

Sammensetninger av dette er ikke fastsatt. Antall enheter for boliger, forretninger og kontorer 

begrenses av mulig plass for parkering (kommunale krav til dimensjonerende parkering) og 

maksimalt bebygd areal BYA. Planlagt bruk er naturlig ut fra beliggenhet til sentrum av 

Bjørnevatn og til boligområde. 

Planlagt bruk skal ikke utløse større miljøbelastning enn dagens tillate bruk. 

Planlagte tiltak og bruk vil ikke utløse nye krav i forhold til vegstandard eller vesentlig større 

trafikk enn det allerede er i dag for dagens utkjøring og parkeringsplass. Planlagte nye tiltak 

må følge eksisterende byggegrense mot Grubeveien. Det er ikke planlagt nye kraftlinjer i 

området. Det har aldri vært registrert snø- eller jordskred innenfor eller i nærheten av 

planområdet. Den allmenne ferdselen og miljøpåvirkningen skal ikke forringes vesentlig av 

planlagte tiltak. 

 

Planforslaget omfatter følgende hovedformål: 

- Byggeområde for bolig/forretning/kontor. 

- Område for samferdsel og teknisk infrastruktur, parkeringsplass. 

 

7. Innspill og merknadsbehandling. 
Følgende innspill kom inn og er etterfulgt; 

- Finnmark Fylkeskommune har i sitt innspill bedt oss være oppmerksomme på 

følgende; Man skal ta hensyn til universell utforming spesielt for fellesarealer 

(lekeplasser, parkeringsplasser etc). Hensynet til barn og unges oppvekstmiljø skal 

vurderes. Estetikk og grad av utnytting. Kulturminnefaglige innspill. Det er ikke 

registrert noen kulturminner i området og det er ingen spesielle tiltak som behøves 

bortsett fra aktsomhetsbestemmelse. 

I planarbeidet er det tatt hensyn til universell utforming (bestemmelser), barn og unges 

oppvekstmiljø (bestemmelser). Estetisk vurdering følger områdeplan og grad av 

utnytting følger retningslinjene. Aktsomhetsbestemmelse er lagt inn for mulige 

kulturminner. 

- Fylkesmannen i Finnmark har generelle innspill for reguleringsplan. Herunder er det 

lagt vekk på estetikk, grad av utnytting, trafikk og støy. ROS-analysen som skal 

utarbeides i forkant av reguleringen vektlegges. Forholdet til naturmangfoldloven skal 

vurderes og beskrives. 

I planarbeidet er det lagt inn føringer for estetikk, grad av utnytting, trafikksikre 

arealer og støy. Det er utarbeidet en ROS-analyse. Forholdet til naturmangfoldloven er 

belyst. 

- Sametinget minner om at det i plandelen i Plan- og bygningsloven står at man skal 

sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Det er ikke 

registrert automatiske freda kulturminner i området. 

Planarbeidet har innarbeidet aktsomhetsbestemmelse for kulturminner og det er 

vurdert hvordan samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv berøres. 

- Varanger Kraft opplyser om mulig effektuttak til eiendommen. Tiltakshavere må ta 

kontakt ved gjennomføring av tiltak i planen. 

- Statens vegvesen opplyser om følgende; 

Eksisterende avkjøring til fv. 885 skal beholdes og har vegvesenet har ingen 

merknader. Man skal være obs på trafikksikker atkomst, særlig for gående og 

syklende. Byggegrense mot fv. 885 må beholdes. 

Alle innspill vil bli ivaretatt. Avkjøring og parkeringsarealet med gangfelt beholdes 

som det er regulert tidligere til. Byggegrense beholdes som den er. 
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8. Konsekvenser av tiltaket. 
Forurensing. 
Det er offentlig vann- og avløpsnett i området. Samme tilknytning skal beholdes og ved ev. 

nye tiltak vurderes behovet for oppgradert tilknytning sammen med søknad om tiltak. 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger. 

Varanger Kraft har ingen innvendinger til kraftkapasiteten i området. Ved gjennomføring av 

tiltak skal Varanger Kraft kontaktes for planlegging av nødvendig el.krafttilgang. 

I Finnmark er det god tilgang på miljøvennlig og fornybar energi fra vannkraftverk. For øvrig 

er man nødt til følge gjeldende plan- og bygningslov hvor krav til energibruk og 

energiløsninger er behørig belyst. En økning i bruksareal for eiendommen vil nødvendigvis 

føre til noe økning av bruk av infrastruktur. Men dette er naturlig og ønsket utvikling innenfor 

by og tettsted. Man søker å fortette bygningsmassen. 

Kulturminner og kulturmiljø. 

Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner. Sametinget har derfor ingen 

merknader til søknaden. Det er lagt inn varsomhetsbestemmelse i tilfellet man ved 

gjennomføring av tiltak oppdager verneverdige kulturminner. 

Naturens mangfold (dyre- og planteliv). 

Planområdet ligger i tettbygd strøk hvor deler av området allerede er opparbeidet til 

trafikkområde (parkering, gangfelt etc.). For byggeområdet så er det noe spesielt dyre- og 

planteliv bortsett fra det som er naturlig i forbindelse med tettbygd strøk og boligområder. 

Dette vil ikke endres ved plantiltaket. 

Landskap. 

Det vil ved oppsetting av nybygg, garasje eller boder samt parkeringsplasser nødvendigvis 

gjøres noe terrenginngrep. Bebyggelse i tettbygd strøk er i samsvar med fortetningsønske fra 

myndighetenes side. Plassering av ev. nye bygninger, endring eksisterende bygg og parkering 

legges i området hvor det er best i forhold til sol, utsikt og trafikale forhold. Dette i samråd 

med Miljøverndepartementets retningslinje T-5/93. 

Sikring av jordressurser. 

Det er ikke registrert noen jordressurser innenfor planområdet. Dette er tettbygd strøk regulert 

til bebyggelse. 

Samisk natur- og kulturgrunnlag (vurdering i fht Finnmarksloven §4). 

Det har ikke vært registrert noen spesiell samisk aktivitet i området ved sentrum Bjørnevatn. 

Det har ikke vært noe som tilsier at området inngår i noen samiske næringsinteresser. 

Området er allerede regulert til område for eksisterende tettbebyggelse i kommunens 

arealplan. 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. 

Dette tiltaket berører i liten grad befolkningens helse og helsens fordeling. Det vil ikke legges 

noen spesielle føringer for dette i denne planen. 

Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvegnett. 

Det er god tilgjengelighet til gang- og sykkelvegnett fra og innenfor planområdet. Dette skal 

opprettholdes med tilpasninger for universell utforming for ev. forretninger og tilgjengelighet 

for boenheter som etableres i 1 etg. God tilgjengelighet må veies opp mot inngrep i landskapet 

og her er det ønskelig å ha minst mulig terrenginngrep. 

Kriminalitetsforebygging. 

Tiltaket er lagt inn i eksisterende område for tettbebyggelse. Det er viktig å opprettholde 

lysforhold ved gangfelt, parkeringsområder og uteområder for lek etc. Det er opp til eiere å 

gjøre vurderinger rundt dette i forbindelse med egne bygg og eiendommer. 

Beredskap og ulykkesrisiko (ROS-analyse). 

Det er gjort en risikovurdering etter skjema fra Fylkesmannen. Faktorer som kan ha 

påvirkning for planområdet er trafikkstøy, trafikkstøv og trafikkulykker. Dette i forbindelse 
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med Fv. 885 (Grubeveien) som går rett forbi. Denne veien har fartsgrense på 30 km/t og er 

asfaltert. Trafikkstøy og -støv vil derfor ikke bli noe problem. Gangfelt og sykkelveier er godt 

merket opp og markert. Det har ikke vært rapportert om problemer med denne veien fra 

beboerne langs veien. 

Risiko ved havstigning. 

Planområdet ligger langt over havnivå, ca. 50 m, og vil ikke bli påvirket av en ev. havstigning 

innenfor noe perspektiv som er relevant. 

Barn og unges oppvekstvilkår. 

Barn og unges oppvekstvilkår blir ikke tatt hensyn til spesielt i denne planen. Men det vil 

være gode forhold for både barn og unge til utfoldelse og oppvekstvilkår. Barne- og 

ungdomsskole, barnehager og lekeanlegg ligger i noen minutters gangavstand fra 

planområdet. Eiendommen har god plass i forhold til bebygd areal. Det er sikre trafikkforhold 

med lav fartsgrense og god infrastruktur. Det er også skiløyper og natur som kan brukes i 

gangavstand (5-10 min.) fra planområdet. 

Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

Nye bygninger skal utformes etter bestemmelser i kommuneplanen for arkitektonisk og 

estetisk utforming. Dvs. at de skal underordne seg landskapet på en slik måte at de ikke bryter 

med horisontlinjer (åsprofiler, bakkekanter) eller kommer i konflikt med andre markerte 

landskapstrekk. Møneretning skal følge eksisterende bebyggelse. Fargebruken skal være 

nøktern med vekt på farger som er i området (Bjørnevatn). Takflater skal være matte. 

 

 

9. Forhold til konsekvensutredning 
Sør-Varanger kommune har i notat fra oppstartsmøte datert 28.09.2015, gjort en vurdering av 

forholdet til konsekvensutredning. Kommunen kan ikke se at detaljreguleringen kommer 

innunder KU-forskriftens bestemmelser. Planen kommer ikke innunder forskriftens § 2, ei 

heller § 3 og skal således ikke behandles etter forskriften. 

 
 

10. Forholdet til naturmangfoldloven. 
Søknaden skal også vurderes etter Naturmangfoldloven og særlig etter §§ 8 – 12, 

hvor forvaltningen i sine vedtak plikter å redegjøre for og synliggjøre kunnskapen og 

virkningene tiltak kan få for naturmangfoldet. 

Gjennom søk i Artsdatabanken med tilliggende databaser og kommunens egen Biologisk 

Mangfold-registrering fra 2005, er det ikke registrert forekomst av truede arter eller 

naturtyper, eller naturmangfold for øvrig som vurderes til å ta skade av tiltaket. I 

dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig for at 

tiltaket kan gjennomføres. 

 

 

 

Forslagstiller: Selskapsveien 1 AS 

 

Planforslag: Fiskebeck Prosjekt AS 



 
Reguleringsbestemmelser til detaljplan for Selskapsveien 1,   
gnr: 23, bnr: 485, Bjørnevatn i Sør-Varanger. 
 

Dato: 22.01.2016 
Revidert: 02.06.2016 

Planid: 20302015003 

 

I 

 

Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger 

innenfor reguleringsplan ’Bjørnevatn Sentrum’ PlanID 1996104 i Bjørnevatn. 

 

II 

 

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte 

området. 

 

III 

 

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 12-5 er området regulert til: 

 

 

1 Felles bestemmelser 

2 Område for bebyggelse og anlegg, §12-5. Nr. 1. 
2.1 Generelle bestemmelser 
2.2 Bolig/forretning/kontor, B/K/B 

3 Samferdsel og teknisk infrastruktur, §12-5. Nr. 2. 
3.1 Parkeringsplass SPP (P2) 

 

 

 



IV 

 

I henhold til Plan- og Bygningslovens gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av 

arealer og bygninger innenfor planområdet: 

1 Felles bestemmelser 

 

a) Det tillates innlagt vann og elektrisitet i området. 

 

b) Det tillates ikke utfylt eller lagret løsmasser, sprengstein, materialer og lignende 

innenfor byggeområde og klimasone, hverken midlertidig eller permanent. 

 

c) Skulle det under arbeidet med tiltak i planområdet komme frem gjenstander eller 

andre spor som indikerer eldre tids aktiviteter i planområdet, må arbeidet 

umiddelbart stanses og Finnmark Fylkeskommune og Sametinget varsles, jfr. Lov 

av 9. juni 1978 nr.50 om Kulturminner (kulturminneloven) §8 andre ledd. 

 

d) Det skal sikres god tilgjengelighet for alle, herunder bevegelseshemmede, 

orienteringshemmede og miljøhemmede (allergi mv.). Bygg- og uteområder med 

allmenn tilgjengelighet skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor 

del av brukere/beboere som mulig. 

 

e) Etter at planen er vedtatt er det ikke tillatt med bygging, anleggsvirksomhet eller 

annen drift som er i strid med planen. 

 

 

2 Område for bebyggelse og anlegg, §12-5. Nr. 1. 

2.1 Generelle bestemmelser 

 

a) For byggeområdene gjelder at alle inngrep i grunnen skal gjøres så skånsomt som 

mulig. Omfanget av terrenginngrep i form av skjæringer og fyllinger skal unngås. 

Utfyllinger med større høyde en 0,75 m over eksisterende terreng er ikke tillatt. 

 

b) Med søknad om byggetillatelse skal det medfølge situasjonsplan som viser 

byggenes plassering, parkeringsplasser, ev. garasjer og lekeplasser på området. 

 

c) For nye bygninger og søknadspliktige tiltak skal følge plan- og bygningslovens 

krav om tilgjengelig boenheter, og ev. krav til universell utforming av 

forretningslokaler og kontorer. 

 

d) Det er 1 stk. eksisterende felles avkjøring for alle boenhetene til planområdet. 

Denne avkjøringen går via parkeringsplass SPP(P2) ut til Grubeveien (Fylkesveg 

885).  

 

 

 



2.2 Bolig/forretning/kontor, B/K/B 

a) Det tillates maksimalt 3 stk. bygninger innenfor formålsområdet. Formålet er å 

bruke eiendommen til boliger, forretninger og kontorer. 

 

b) Samlet Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 60% utnyttelse av eiendomsarealet. 

Samlet areal for forretning/butikk skal ikke overstige 400 m2 BRA. 

Forretning/butikk skal etableres i 1 etasje. Kontorer og bolig kan etableres i alle 

etasjer. 

 

c) Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 18 og 360. Maksimal mønehøyde 

skal ikke overstige 9,0 meter. Møneretningen skal tilpasses slik at de ikke blir 

dominerende i terrenget. 

 

d) Byggegrense gjelder for bygninger tilhørende bolig/kontor/forretning. 

 

e) Det skal tildeles 2 parkeringsplasser for hver boenhet over 50 m2 BRA, og 1 

parkeringsplass for boenhet under 50 m2 BRA. Dette er inklusive parkeringsplasser 

i garasje/carport. 

 

 

 

3 Samferdsel og teknisk infrastruktur, §12-5. Nr. 2. 

3.1 Parkeringsplass SPP (P2) 

a) Dette er eksisterende parkeringsplass, som også er regulert til samme formål (P2) i 

reguleringsplan ’Bjørnevatn Sentrum’, PlanID 1996104. Regulerte 

parkeringsplasser opprettholdes. 

 

b) Tilkomst til eiendom 23/485 (Selskapsveien 1) går via denne parkeringsplassen og 

skal opprettholdes til det.  

 

c) Parkeringsplass SPP(P2) er felles parkeringsplass for både eiendom 23/2/579 og 

23/485 (Selskapsveien 1). Dette skal opprettholdes. 
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DISPENSASJON TIL Å LEGGE JORDKABEL TIL HYTTE PÅ 
STEINNES 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BEBYGGELSESPLAN - STRØM TIL  GBN 08/1/55 
NYTT KART 
BREV OG KART FRA VARANGER KRAFT 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016011594 UTTALELSE VEDR DISPENSASJONSSØKNAD STRØM TIL HYTTE GNR 
8/1/55 

2016011280 UTTALELSE - SØKNAD OM INNLEGGELSE AV STRØM TIL HYTTE - GBN 
8/1/55 STEINNES 

2016010311 UTTALELSE : SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BEBYGGELSESPLAN 
FOR INNLEGGELSE AV STRØM TIL HYTTE 

2016010246 UTTALELSE - FRAMFØRING AV STRØM TIL FRITIDSHYTTE GNR 8/1/55 
2016009676 TIL HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BEBYGGELSESPLAN 

FOR INNLEGGELSE AV STRØM TIL HYTTE 
2016009599 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BEBYGGELSESPLAN - STRØM TIL  

GBN 08/1/55 
2016008054 ANGÅENDE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BEBYGGELSESPLAN 

FOR STEINNES HYTTEOMRÅDE NEIDEN GBN 08/1/55 
2015004808 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BEBYGGELSESPLAN FOR STEINES 

HYTTEOMRÅDE NEIDEN GBN 08/1/55 
 
 
 
Kort sammendrag: 



Det søkes om dispensasjon fra bebyggelsesplan for Steinnes Hytteområde i Neiden. 
Tiltakshaver ønsker å få fremført en ca. 160 meter lang jordkabel til sin fritidseiendom.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Det søkes om dispensasjon fra bebyggelsesplan for Steinnes Hytteområde i Neiden, Sør-
Varanger. Dispensasjonssøknaden gjelder strømføring til hytte på eiendommen GBNR 
8/1/55. Søker er Johnny Randa. Søknaden behandles etter plan- og bygningsloven kapittel 
19 om dispensasjon. 

Det omsøkte tiltaket er i strid med planens bestemmelse 1.0 i, som sier at det ikke tillates 
anlagt elektrisk strøm til hyttene i området. Det fremkommer under punkt 7. i 
planbeskrivelsen at bakgrunnen for bestemmelsen er at eksisterende høyspentlinje i området 
ikke har kapasitet til å forsyne flere hytter eller boliger. En forlengelse av høyspentlinjen ble 
ansett som så kostbart av utbygger, at det ikke ble tatt hensyn til strømforsyning i 
bestemmelsene. Utbygger var Finnmark jordsalgskontor, i dag Finnmarkseiendommen 
(FEFO). Det omsøkte tiltaket vil i all hovedsak gå over eiendommen til FEFO. 

I brev av 26.4.2011 fra Varanger kraft fremgår det at høyspentlinjen på 1000V som forsyner 
hytter/boliger i området ikke har kapasitet, men at en 22Kv linje som går gjennom området 
har ledig kapasitet.  

Total lengde på traseen vil være på ca. 160 meter, og skal følge en sti til hytta. 

 

Søknaden har vært på høring. Det er kommet inn fire uttalelser: 

Finnmark Fylkeskommune, brev av 02.6.2016 
Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i området. Videre minner de 
om den generelle aktsomhetsplikten gjennom kulturminneloven § 8. 

Sametinget, brev av 23.5.2016 
Vurderer ut fra beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold at det ikke ser ut for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med fredete samiske kulturminner. Ved funn av eldre 
aktivitet i området så må arbeidet stanses og Sametinget på kontaktes omgående, jf. 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. Videre minner Sametinget om at alle samiske kulturminner 
eldre enn 100 år er automatisk fredet, jf. kulturminneloven § 4, 2. ledd. 

Reinbeitedistrikt 4/5 B/5 C Skogerøya/Spurvneset, brev av 18.5.2016 
Reinbeitedistriktet gir sitt samtykke til fremføring av strøm som omsøkt og kartfestet. 

Finnmarkseiendommen (FeFo), brev av 09.5.2016 
FeFo viser til vedtak i styremøte 16.-17. september 2008 om fremføring av strøm til 
fritidshytter. FeFo mener fremføring av strøm til hyttefelt er et spørsmål som bør avgjøres av 
sentrale myndigheter og kommunen. De mener fremføring av strøm bør skje gjennom bruk 
av jordkabel. Videre nevner FeFo at de anser det som fordelaktig at det utarbeides en felles 
plan for tiltaket, dersom flere hytteeiere i Steinnes hyttefelt ønsker strøm. Dette for at tiltaket 
skal kunne behandles samlet og ikke som flere enkeltsaker. FeFo forutsetter at tiltakshaver 
tar kontakt med FeFo og søker grunneiers tillatelse til fremføring av strøm til GBNR 8/1/55, 
evt. samlet søknad fra de som ønsker fremført strøm til sine hytter. 



 

Vurderinger 

Tiltakshavers vurderinger: 

Steines hytteområde er de eneste fritidsboliger som ikke har tillatelse til å installere strøm, da 
det i 2005 ble vurdert at linjekapasiteten til Varanger Kraft ikke var tilstrekkelig. Kostnader 
med oppgradering av linjekapasitet ble også vurdert i 2005 til forholdsvis høye. Varanger 
Kraft har kommet med en uttalelse vedrørende kapasiteten og oppgradering av 
strømforsyningen, ref. søknad og kart av 25.02-2015. 

Kostnader i forbindelse med oppgradering av linjekapasiteten vil bli belastet eiere av 
fritidsboligene. 

Pr. dags dato har de fleste fritidsboligene i Steinnes hytteområde innlagt strøm med 
bensin/diesel aggregat som kraftkilde. Fra et miljømessig hensyn er det fortrukket å benytte 
kraft fra eksisterende strømnett i område, både med hensyn på forurensing og sjenerende 
støy. 

 

Rådmannens vurderinger: 

I pbl § 19-2 står det følgende: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

Rådmannen vil først vurdere forholdet til hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller om hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Deretter vil rådmannen 
vurdere om fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Hensynet til bestemmelsene det dispenseres fra: 
Bestemmelse 1.0 i, er som tidligere nevnt satt med bakgrunn i at utbygger mente det var for 
kostbart å legge inn strøm til hyttene. Ut fra det rådmannen ser, tar denne bestemmelsen 
hensyn til utbygger (FEFO). I høringsuttalelsen fra FEFO fremkommer det at de mener 
kommunen og sentrale myndigheter bør avgjøre saker om strømtilførsel til hytter. Hvis 
dispensasjonssøknaden blir innvilget av kommunen ønsker de som grunneier å få tilsendt 
søknad om tillatelse til strømføring på deres eiendom. Ut over dette kommer de ikke med 
noen negative uttalelser. Tiltakshaver fremholder at det er eierne av fritidsboligene som vil bli 
belastet for tiltaket. Ut fra dette kan ikke rådmannen se at hensynet bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt. 

 

Hensynet til formålsbestemmelsen: 
Strømtilførselen skal legges i jordkabel. Dette medfører at tiltaket vil ha minimal innvirkning 
på omgivelsene. Ut i fra dette mener rådmannen at tiltaket ikke er i strid hensynene bak 
formålsbestemmelsen (§ 1-1) i plan- og bygningsloven. 



 

Samlet vurdering av fordeler og ulemper med tiltaket: 
Tiltakshaver begrunner søknaden blant annet med at strømtilførsel vil være mer gunstig 
miljømessig enn dagens løsning med bensin/diesel-aggregat. En jordkabel vil medføre 
inngrep i naturen, men er likevel relativt skånsomt. Uansett hvilken løsning man går for vil det 
ha en viss negativ betydning for miljøet. Når det gjelder støy vil jordkabel være et bedre 
alternativ enn aggregat. 

Jordkabel til fritidsboligene vil nok ikke medføre stor samfunnsmessig nytte, men vil være 
mest til personlig nytte for tiltakshaver. Likevel kan ikke rådmannen se at tiltaket strider med 
verken hensynet til planbestemmelsen eller formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Ut 
fra dette ser ikke rådmannen noen grunn til å skulle avslå 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: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 



 

 
 
Forslag til innstilling: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2, vedtar Utvalg for plan og samferdsel søknad om 
dispensasjon fra bebyggelsesplan for Steinnes hytteområde, datert 02.05.16 med vedlagt 
kart. Vedtaket gis med følgende vilkår: 

· All transport og graving må skje hensynsfullt og på en måte som er til minst mulig 
skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 

· Eventuelle skader på terrenget skal utbedres og revegeteres. 

Begrunnelse: Søknaden er ikke i strid med hensynene bak planbestemmelsene eller 
formålsbestemmelsen § 1-1 i plan- og bygningsloven. Strømtilførsel via jordkabel vil 
støymessig være bedre i forhold til aggregat som benyttes i dag. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN TIL LINJEFØRING AV 
STRØM TIL SKYTEBANE PÅ STRAND 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - LINJEFØRING TIL 
SKYTEANLEGG PÅ STRAND GBN 20/1/13 
KART 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016015889 UTTALELSE - LINJEFØRING  TIL SKYTEANLEGG PÅ 2030/20/1/13 
2016014529 UTTALELSE VEDR DISPENSASJONSSØKNAD LINJEFØRING TIL 

SKYTEANLEGG PÅ STRAND GBN 20/1/13 - SØR-VARANGER KOMMUNE 
2016014372 UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM LINJEFØRING TIL 

SKYTEANLEGG PÅ STRAND GBN 20/1/13 
2016013452 SVAR PÅ HØRING FREMFØRING AV PRIVAT LINJE 20/1/13 
2016013344 UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON LINJEFØRING TIL 

SKYTEANLEGG PÅ STRAND GBN 20/1/13 
2016012461 UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL GBN 20/1/13 
2016011908 TIL HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL - LINJEFØRING TIL SKYTEANLEGG PÅ STRAND GBN 20/1/13 
2016011817 VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL - LINJEFØRING TIL SKYTEANLEGG PÅ STRAND GBN 20/1/13 
2016011283 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 

LINJEFØRING TIL SKYTEANLEGG PÅ STRAND GBN 20/1/13 
 
 
 



Kort sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av ca. 520 m lang 
lavspentlinje. Bakgrunnen for søknaden er at strømtilførselen til skyteanlegget på Strand i 
dag løses via aggregat. Dette oppleves som utilfredsstillende både på grunn av 
lydforurensning og driftssikkerhet for anlegget. 

 
 
Faktiske opplysninger: 

Sør-Varanger kommune har mottatt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel, planID 2004105, til oppføring av lavspentlinje. Søker er Langfjorddalen Skytterlag.  
Søknaden vil behandles etter plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 19, dispensasjon. 

Bakgrunnen for søknaden er at strømtilførselen til skyteanlegget på Strand i dag løses via 
aggregat. Dette oppleves som utilfredsstillende både på grunn av lydforurensning og 
driftssikkerhet for anlegget. Lavspentlinja vil være på ca. 520 meter, og vil gå i bratt 
fjellterreng. 

Tiltaket ligger for det meste innenfor område avsatt til LNF, i tillegg til at noe av tiltaket ligger 
innenfor område avsatt til idrettsanlegg. Tiltaket går over eiendommene GBNR 20/188, 
GBNR 20/1, GBNR 20/1/13 i tillegg kommunal vei GBNR 20/216. 

 
Det er kommet inn fem høringsuttalelser: 

Finnmarkseiendommen, i brev av 10.06.16: 
I forbindelse med søknad fra Haneseth Kirkenes AS på vegne av Langfjorddalen Skytterlag 
om grunneiers tillatelse til linjeføring til skytebanen har FeFo hørt berørt rettighetshaver 
Reinbeitedistrikt 5A/C. Distriktet uttaler: «Det omsøkte tiltaket kan gi innvirkning på reindriften 
i området, som følge av utførelsen av byggingen. Oppføring av linjen og ryddingen av denne 
må utføres på en slik måte at dette ikke er til hinder for reindriften.» 

Utover dette har FeFo har ingen merknader til tiltaket, og vil dersom kommunen gir tillatelse 
etter plan- og bygningsloven inngå avtale med Langfjorddalen skytterlag om bruk av grunn til 
omsøkte tiltak. 

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik, i brev datert 12.06.16: 
Det omsøkte tiltaket vil ha liten negativ innvirkning på reindriften i området. Tiltaket må 
utformes og gjennomføres slik at det ikke utgjør en fare for rein eller annet vilt i området. 
Distriktet har ingen innvendinger til tiltaket. 

 

Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune, i brev datert 13.06.16: 
Skogbrukssjefen har ingen merknader til omsøkte tiltak. Oppføring av ny lavspentlinje fra 
eksisterende linje via eiendommene gnr 20, bnr 188 og 1 til gnr 20/1/13 tilrås som omsøkt jfr 
skogbrukslovens § 1 og 12. 



Vilkår: Tillatelse fra berørte grunneiere må innhentes før oppstart. 

 

Varanger kraft, i brev av 13.06.16: 
Varanger KraftNett AS har ikke linje, kabler eller planer for det aktuelle området det er søkt 
dispensasjon fra. Varanger KraftNett AS har ingen innsigelser gjeldende tiltaket. 

 

Sametinget, i brev av 27.06.16: 
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er 
fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske 
kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor 
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 
omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at 
dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Vi minner om at alle 
samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet ifølge kml. § 4 annet ledd. 

 

Finnmark fylkeskommune, i brev av 04.07.16: 
Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det aktuelle 
området og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram 
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes 
Finnmark fylkeskommune, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), 
§ 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket. 

Tiltakshavers vurdering: 

Langfjorddalen skytterlag har investert ca 1.0 mill kroner på oppgradering av lagets 
skyteanlegg på Strand.  

Strømtilførselen i dag løses via aggregat, men dette har vist seg å være utilfredsstillende hva 
gjelder lydforurensning og driftssikkerhet for anlegget. 

Ved større arrangement så som samlagsmesterskap og Finnmarksmesterskap vil det 
arrangementsmessig være en katastrofe med driftsstopp på aggregatet. 

Rådmannens vurdering: 

I pbl § 19-2 står det følgende: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 



om dispensasjonssøknaden.» 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving 
av offentlig myndighet jf. naturmangfoldloven § 7. 

Rådmannen vil først vurdere forholdet til hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller om hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Deretter vil rådmannen 
vurdere om fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Til slutt vil 
rådmannen gjøre en vurdering om naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7 er oppfylt. 

Forholdet til hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra: 
Bestemmelsene i kommuneplanen sier ikke noe om strømlinje i LNFR-sone.  

Forholdet til hensynene i formålsbestemmelsen § 1-1 i plan- og bygningsloven: 
Lavspentlinje vil medføre et synlig inngrep i landskapet, og vil ha en negativ effekt på 
omgivelsene. Dette er ikke i tråd pbl § 1-1, 5. ledd, som sier at prinsippet om estetisk 
utforming av omgivelsene skal ivaretas i planleggingen. Området linja skal gå i, fremstår ikke 
som uberørt. Den negative effekten linja vil medføre er derfor liten. 

Samlet vurdering av fordeler og ulemper med tiltaket: 
I utgangspunktet er rådmannen negativ til linjeføring i luftstrekk i LNF-områder. I dette tilfellet 
er det snakk om et område som ikke fremstår som spesielt uberørt. Både boliger, vei og det 
nevnte skyteanlegget vil være i nærheten av traseen. Søknaden omhandler strøm til en 
skytebane som kan benyttes av allmennheten. Som tiltakshaver nevner så vil strøm til 
anlegget medføre langt større forutsigbarhet enn det dagens løsning med aggregat gjør, noe 
som vil gjøre det lettere å ha arrangementer der. I tillegg fører aggregatet med seg støy. 
Rådmannen mener med bakgrunn i dette at det vil være samfunnsmessig nyttig at det blir 
lagt strøm til skyteanlegget. 

Rådmannens vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7: 
Gjennom søk i naturbase og artskart finner rådmannen kunnskapsgrunnlaget for naturens 
mangfold for tilfredsstillende etter naturmangfoldslovens § 8. I fra kjent kunnskap er det på 
strekningen ikke registrert vernede eller fredede arter eller naturtyper. Med bakgrunn i dette 
finner ikke rådmannen at føre-var-prinsippet, jf. lovens § 9 kommer til anvendelse. 
Rådmannen kan ut i fra det overnevnte heller ikke se at den samlede belastningen på 
økosystemet vil bli påvirket av tiltaket og at lovens § 10 derfor ikke kommer til anvendelse. 
Omsøkte tiltak vil etter rådmannens vurdering ikke være til nevneverdig skade for 
naturmangfoldet og rådmannen vurderer det derfor at lovens §§ 11 og 12 ikke kommer til 
anvendelse. 

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: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
 I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2, vedtar Utvalg for plan og samferdsel 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til bygging av lavspentlinje, som beskrevet i 
søknad datert 20.05.16, med vedlagt kart. Vedtaket gis med følgende vilkår: 

- All transport og graving må skje hensynsfullt og på en måte som er til minst mulig skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

- Eventuelle skader på terrenget skal utbedres og revegeteres. 

Begrunnelse: Tiltaket, som er ei lavspentlinje, vil gå gjennom et LNF-område som ikke 
fremstår som uberørt. Lavspentlinja vil medføre mer stabil strømforsyning for skyteanlegget 
på Strand. Skyteanlegget kan benyttes av allmennheten, tiltaket har derfor en 
samfunnsmessig nytte.                                                                                                                                

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 



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



Til
Sør-Varanger kommune
Rådhusplassen 3 Deres ref: Ifd686 Lh2. - '3(‘-1

9900 Kirkenes Tidl ref:

Kopi: FEFO, 9811, Vadsø Dato: 20.05.16

SØKNAD OM DISPENSASJON
Langfjorddalen skytterlag har investert ca 1.0 mill kroner på oppgradering av lagets
skyteanlegg på Strand.
Strømtilførselen i dag løses via aggregat, men dette har vist seg å være utilfredstillende
hva gjelder lydforurensning og driftsikkerhet for anlegget.
Ved større arrangement så som samlagsmesterskap og Finnmarksmesterskap vil det
arrangementsmessig være en katastrofe med driftstopp på aggregatet.
Skytterlaget tenker derfor å få bygget ei lavspentlinje fra Gnr 20 Bnr 188 (Stian Beddari),
via LNF-sone hos FEFO (Gnr 20 Bnr 1), til skytterhuset på Gnr 20, Bnr 1, Fnr 13.
Linja blir på ca 520 m og vil gå gjennom bratt fjellterreng opp til skytterhuset.
Det vises for øvrig til linjekart m.m. som er en del av søknaden og er benyttet i
korrespondansen FEFO, Haneseth Kirkenes AS og Sør-Varanger kommune

Langfjorddalen skytterlag søker herved om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven
vedrørende linjeføring gjennom LNF-sone.

Med vennlig hilsen
Langfjorddalen Skytterlag

Egil Isiaksen
Ledr;

_7

Vedlegg
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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  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Evjen, Bente Jorid 
Enhetsleder: Evjen, Bente Jorid, tlf. 78 97 74 92 

Dato: 09.08.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Slagtern, Britt Helen N. 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for plan og samferdsel 047/16 
 

16.08.2016 

 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN, INNLEGGELSE AV STRØM 
TIL HYTTER VED HORNHOLMVANNET 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM REGULERING AV HYTTEOMRÅDE FOR INNLEGGELSE AV STRØM - 
HORNHOLMVATNET 
KART MED PÅTEGNING AV KABLER , LINJER OG NETTSTASJON I MAST 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016015807 UTTALELSE - INNLEGGELSE AV STRØM TIL HYTTEOMRÅDET 
HORNHOLMVATNET/JARFJORDFJELLET - SØR-VARANGER KOMMUNE 

2016014884 UTTALELSE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN TIL UTBYGGING AV 
STRØM TIL HYTTER HORNHOLMVATN 

2016014371 VEDRØRENDE SØKNAD OM UTBYGGING AV STRØM TIL HYTTER 
RUNDT HORNHOLMVANNET 

2016012889 TIL HØRING: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN TIL UTBYGGING AV 
STRØM TIL HYTTER 

2016012574 KART MED PÅTEGNING AV KABLER , LINJER OG NETTSTASJON I MAST 
2016012135 ANGÅENDE SØKNAD OM REGULERING AV HYTTEOMRÅDE FOR 

INNLEGGELSE AV STRØM - HORNHOLMVATNET 
2016010414 SØKNAD OM REGULERING AV HYTTEOMRÅDE FOR INNLEGGELSE AV 

STRØM - HORNHOLMVATNET 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til innleggelse av strøm i hytter 
rundt Hornholmvannet. Deler av linja søkes om å gå i luftstrekk langs Tårnveien. De delene 



av linja som går ute i terrenget søkes lagt som jordkabel. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Sør-Varanger kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
til innleggelse av strøm til hytter rundt Hornholmvatnet. Anne-Lise Kristiansen Erke søker på 
vegne av 13 hytteeiere. 

Tiltaket ligger i LNF-område avsatt til spredt bolig- og fritidsbebyggelse (SFB 7) i 
kommuneplanen. Det søkes om å sette opp lavspentlinje langs Tårnveien. Fra Tårnveien og 
til hyttene søkes det om å legge jordkabel i terreng. 

 

Det er kommet inn 3 høringsuttalelser: 

Sametinget, i brev av 29.06.16: 
Ut fra vår generelle kjennskap til det aktuelle området finner vi det sannsynlig at det kan 
være samiske kulturminner som ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring 
før endelig uttalelse kan gis. Befaringa vil kunne utføres i løpet av August-September 2016. 

Tiltaket kan ikke iverksettes før vår endelige uttalelse foreligger. 

Østre Sør-Varanger Reinbeitedistrikt 1-2-3, i brev av 09.07.16: 
Distriktsstyret har ingen merknader til denne søknaden. 

Finnmarkseiendommen (FeFo), i brev av 29.06.16: 
Styret i FeFo mener fremføring av strøm til hyttefelt er et spørsmål som bør av avgjøres av 
sentrale myndigheter og kommunen som plan- og bygningslovsmyndighet. Styret mener 
også at fremføring av strøm bør skje gjennom bruk av jordkabel. 

Det forutsettes at tiltakshaver tar kontakt med FeFo og søker om grunneiers tillatelse til 
tiltaket. 

 

Tiltakshavers vurdering: 

Det søkes på vegne av 13 hytteeiere i området rundt Hornholmvatnet/Jarfjordfjellet om 
innleggelse av strøm til hyttene. Søkerne har vært i kontakt med Varanger Kraft for 
kartlegging om hvor trafo kan plasseres. Traseer for jordkabel og luftstrekk er tegnet inn med 
den nøyaktighet som mulig i planleggingsfasen. 

 

Rådmannens vurdering: 

I pbl § 19-2 står det følgende: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 



Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 
om dispensasjonssøknaden.» 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving 
av offentlig myndighet jf. naturmangfoldloven § 7. 

Rådmannen vil først vurdere forholdet til hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller om hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Deretter vil rådmannen 
vurdere om fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Til slutt vil 
rådmannen gjøre en vurdering om naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7 er oppfylt. 

Forholdet til hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra: 
Bestemmelsene for SFB 7 og LNF-områdene i kommuneplanen sier ikke noe om utbygging 
av strøm. 

Forholdet til hensynene i formålsbestemmelsen § 1-1 i plan- og bygningsloven: 
Strømtilførselen skal legges i jordkabel ute i terrenget, og i luftstrekk langs med vei. Dette vil 
medføre minimal negativ innvirkning på omgivelsene. Ut i fra dette mener rådmannen at 
tiltaket ikke er i strid hensynene bak formålsbestemmelsen (§ 1-1) i plan- og bygningsloven. 

Samlet vurdering av fordeler og ulemper med tiltaket: 
I utgangspunktet er rådmannen kritisk til å føre strøm i luftstrekk i LNF-områder. I dette 
tilfellet skal luftstrekket gå langs med en eksisterende vei. Luftstrekket vil derfor ikke gå i et 
område som fremstår som uberørt. I de områdene som fremstår som uberørt vil det gå 
jordkabel. Rådmannen anser denne løsningen som akseptabel. 

Strømtilførsel til fritidsboligene vil ikke medføre samfunnsmessig nytte, men vil være mest til 
personlig nytte for tiltakshaverne. Likevel kan ikke rådmannen se at tiltaket strider med 
verken hensynet til planbestemmelsen eller formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Ut 
fra dette ser ikke rådmannen noen grunn til å skulle avslå søknaden. 

 

Rådmannens vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7: 

Gjennom søk i naturbase og artskart finner rådmannen kunnskapsgrunnlaget for naturens 
mangfold for tilfredsstillende etter naturmangfoldloven § 8. I fra kjent kunnskap er det på 
strekningen ikke registrert vernede eller fredede arter eller naturtyper. Med bakgrunn i dette 
finner ikke rådmannen at føre-var-prinsippet, jf. lovens § 9 kommer til anvendelse. 
Rådmannen kan ut i fra det overnevnte heller ikke se at den samlede belastningen på 
økosystemet vil bli påvirket av tiltaket og at lovens § 10 derfor ikke kommer til anvendelse. 
Omsøkte tiltak vil etter rådmannens vurdering ikke være til nevneverdig skade for 
naturmangfoldet og rådmannen vurderer det derfor at lovens §§ 11 og 12 ikke kommer til 
anvendelse. 

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: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
    I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2, vedtar Utvalg for plan og samferdsel 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til bygging av strømlinje som beskrevet i søknad 
av 11.05.16, med kart datert 13.06.16. Vedtaket gis med følgende vilkår: 

- Arbeidet med tiltaket kan ikke igangsettes før etter at Sametinget har gitt sitt samtykke. 

- All transport og graving må skje hensynsfullt og på en måte som er til minst mulig skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

- Eventuelle skader på terrenget skal utbedres og revegeteres. 

Begrunnelse: Søknaden er ikke i strid med hensynene bak planbestemmelsene eller 
formålsbestemmelsen § 1-1 i plan- og bygningsloven. 

 
 
 
 



Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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



Anne-Lise Kristiansen Erke

Elvenes

9900 Kirkenes

Plan- og utviklingsavdeling
Sør-Varanger kommune
Rådhusplassen 3
9900 Kirkenes

Elvenes 11.05.16

K259

Søknad om regulering av hytteområdet Hornholmvatnet for innleggelse av
strøm.

Det søkes på vegne av 13 hytteeiere i området rundt Hornholmvatnet/Jarfjordfjellet om innleggelse
av strøm til hyttene. Søkerne har vært i kontakt med Varanger Kraft for kartlegging om hvor trafo kan
plasseres. Traseer for jordkabel og luftstrekk er tegnet inn med den nøyaktighet som mulig i
planleggingsfasen. Vedlegger kart med forslag for strømtrase utarbeidet av Varanger Kraft.
Vi håper på et positivt svar.

På vegne av:

Geir Bye 32/1/156
Bjørnar Gjetmundsen 32/1/41
Morten Salmi 32/1/50
Børge Degerstrøm 32/1/33
Ørjan Degerstøm 32/1/33
Tor Martin Dørmænen 32/1/53
Linda Lovell 32/1/59
Turid Holmberg 32/1/144
Geir Skau 32/1/xx
Audun Falle 32/1/154
Sabri Danadzhive 32/1/168
Tor Anker Sotkajærvi 32/1/199
Rune Ulvang 32/1/165
Anne-Lise Erke 32/1/89

d hilseneL

-L se Kristiansene 1\C—

Vedlegg:

Kart med forslag om strømtrase
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Evjen, Bente Jorid 
Enhetsleder: Evjen, Bente Jorid, tlf. 78 97 74 92 

Dato: 28.07.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Trasti, Frank Emil 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for plan og samferdsel 048/16 
 

16.08.2016 

 
DISPENSASJON FRA AREALPLAN, SPERGITT 
HAVBRUKSLOKALITET I JARFJORD 
 
Vedlagte dokumenter: 
Søknad dispensasjon_flytting lokalitet Spergitt_Lerøy Aurora_april 2016.pdf 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016014656 UTTALELSE FRA KYSTVERKET - HØRING - SØKNAD OM FLYTTING AV 
AKVAKULTURLOKALITET -  LOKALITETSNR 13865 - SPERGITTKLUBBEN 

2016013893 UTTALELSE - FLYTTING AV HAVBRUKSLOKALITET SPERGITT I 
JARFJORD 

2016013185 UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN FOR 
FYTTING AV HAVBRUKSLOKALITET 

2016012288 HØRINGSSVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN FOR 
FLYTTING AV HAVBRUKSLOKALITET SPERGITT 

2016012223 UTTALELSE - FLYTTING AV HAVBRUKSLOKALITET SPERGITT I 
JARFJORD 

2016012209 UTTALELSE - DISPENSASJON FRA AREALPLAN - FLYTTING AV 
HAVBRUKSLOKALITET SPERGITT 

2016012166 UTTALELSE - SØKNAD FRA LERØY OM FLYTTING AV 
HAVBRUKSLOKALITET SPERGIT JARFJORD 

2016012096 UTTALELSE - FLYTTING AV HAVBRUKSLOKALITET SPERGITT I 
JARFJORD 

2016011366 UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN FOR 
FLYTTING AV HAVBRUKSLOKALITET SPERGITT I JARFJORD 

2016011206 HØRINGSUTTALELSE - DISPENSASJON FRA AREALPLAN FOR 
FLYTTING AV HAVBRUKSLOKALITET SPERGITT I JARFJORD 

2016010984 VERBALT INNSPILL FLYTTING AV HAVBRUKSLOKALITET I JARFJORD - 



SPERGITT 
2016010804 SV: HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN FOR 

FLYTTING AV HAVBRUKSLOKALITET SPERGITT I JARFJORD 
2016010596 HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN FOR 

FLYTTING AV HAVBRUKSLOKALITET SPERGITT I JARFJORD 
2016010552 FORELØPIG SVAR: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN FOR 

FLYTTING AV HAVBRUKSLOKALITET SPERGITT I JARFJORD 
2016009446 SØKNAD ENDRING LOKALITET SPERGITT 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Lerøy aurora søker om dispensasjon fra arealplan til flytting av havbrukslokalitet Spergitt i 
Jarfjord. Anlegget ønskes flyttet 3 km nord. Det omsøkte tiltaket vil ligge innenfor område 
avsatt til Akvakulturområde A-1 i kommuneplanens arealdel. Imidlertid vil fortøyningene 
komme ut i områder avsatt til Vannareal for allmenn flerbruk NFFF-1. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Lerøy Aurora AS søker i brev av 25.04.16 om dispensasjon fra arealplan for flytting av 
havbrukslokalitet Spergitt i Jarfjord. Det er dagens havbruksanlegg «Spergitt» som ligger sør 
for Spirdegieddi som ønskes flyttet 3 km nord til en ny lokalitet ved Båthamna i Jarfjord. 
Søknaden vil behandles etter plan- og bygningsloven kapittel 19, om dispensasjon. 

Det omsøkte tiltakets overflate vil ligge innenfor område avsatt til Akvakulturområde A-1 i 
kommuneplanens arealdel. Imidlertid vil fortøyningene komme ut i områder avsatt til 
Vannareal for allmenn flerbruk NFFF-1. Se kart under: 



Bildet viser plassering av havbruksanlegg i forhold til arealformål i området, anleggets overflate ligger 
innenfor område til Akvakultur A-1. På bildet ser man likevel at førtøyningene 3-15 ligger i område for 
allmenn flerbruk NFFF-1. 

 

Søknaden har vært ute på høring. Det kom inn til sammen 10 høringsuttalelser: 

Havnevesenet, brev av 30.05.16: 
Tiltak som faller inn under Forskrift 12.03.2009 nr. 1449 «om tiltak som krever tillatelse fra 
Kystverket (tiltaksforskriften)» skal alltid behandles av Kystverket. Dette vil gjelde for det 
omsøkte akvakulturanlegget. I tillegg vil fortøyninger, eventuelle opphalere og fôrflåter i 
tilknytning til anlegget være omfattet her, jf. Tiltaksforskriftens § 1. 

Havne- og farvannslovens formål er å ivareta sikkerhet og fremkommelighet i farleden. 
Havnevesenet mener derfor det er viktig at oppdrettsanlegg, inkl. fortøyninger med 
tilhørende utstyr anlegges på en slik måte at ikke framkommelighet og sikkerhet i området 
slik det framstår opprinnelig ikke forringes. 

Havnevesenet foreslår at følgende vilkår framkommer av vedtaket: 

· Akvakulturanlegget må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/ forankres på en 
slik måte at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at 
avdrift unngås. Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn. 

 



· Akvakulturanlegget skal være tilstrekkelig merket og belyst, og lyset skal innrettes 
på en slik måte at det ikke virker blendende på de sjøfarende. Begrunnelse: 
Ferdsels og sikkerhetsmessige hensyn. 

 

· Tiltakshaver må registrere tiltaket med posisjoner på kart oppgitt i WGS 84, til Efs/ 
Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger. Begrunnelse: Ferdsels- og 
sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for ajourhold og oppdatering av 
sjøkartene og kunngjøring i "Etterretninger for sjøfarende". 

 

Tromsø museum, brev av 01.06.16: 
Vurderer sannsynligheten for konflikt med evt. kulturminner under vann som liten. Det finnes 
heller ikke kjente kulturminner i gjeldende sjøområde. De har derfor ingen merknader til 
søknaden. De minner om aktsomhetsplikten ved funn av automatisk vernete kulturminner 
eller funn av kulturhistorisk betydning, jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 

Samtinget, brev av 02.06.16: 
Lokalitet ved Båthamna Nanasgohppi vil direkte berøre 4 lakseplasser for sjølaksefiske, jf. 
NordAtlas. Det er flere lakseplasser både nord og sør for lokaliteten. Sjølaksefiske er 
vesentlig del av den samiske kulturen i Sør-Varanger. I tillegg er lokaliteten markert som 
låssettingsplass i Fiskeridirektoratets kartverktøy. Sametingets planveileder kapittel 6 
omhandler hensyn som må tas i forhold til samisk næringsutøvelse og ressursbruk. Under 
punkt 6. 1 og 6.2 slås det fast at: 

· Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal i nødvendig utstrekning sikre 
arealene til tradisjonelle fiskeplasser og gyteområder av vesentlig betydning for 
fiske i samiske kyst og fjordområder. 

 

· Kommuneplanens arealdel skal sikre at endret arealbruk i samiske kyst- og 
fjordområder ikke medfører irreversibel skade eller ødeleggelse av lokalt fiske av 
vesentlig betydning for befolkningen i et bestemt område. 

Av hensyn til sjøsamiske fiskeriinteresser er Sametinget kritisk til både flytting av anlegget og 
utvidelse av total tillatt biomasse i anlegget. Sametinget går imot at det gis dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for å opprette akvakulturanlegg i Båthamna. 

 

Johnny Must og Åse Valnes Rødvik, brev av 07.06.16: 
Mener tiltaket vil medføre at hyttene deres vil miste stor verdi, og at opplevelsen av være på 
hytta vil bli ødelagt pga. utsikt, støy og eksos. De ønsker at mærene flyttes noen hundre 
meter nordover, nærmere Lakseneset. Da vil ikke utsikten bli ødelagt og de unngår støyen 
fra anlegget. 



 

Finnmarkseiendommen (FEFO), brev av 08.06.16: 
Flytting av havbruksanlegget «Spergitt» til ny lokalitet i Båthamna i Jarfjord vil berøre 
minimum 7 lakseplasser på Finnmarkseiendommen. Det legges til grunn at ved etablering av 
ny havbrukslokalitet vil FeFo måtte inndra berørte lakseplasser i Båthamna og få disse slettet 
av lakseplassregisteret. 

Dersom flytting tillates, bes Lerøy Aurora AS om å ta kontakt med FeFo for forhandlinger om 
erstatning for lakseplasser som må inndras som følge av tiltaket. 

 

Mattilsynet, brev av 31.05.16: 
Har ingen bemerkninger til tiltaket. 

 

Fiskeridirektoratet region nord (FIN), brev av 09.06.16: 
FIN har registrert en låssettingsplass, og gytefelt for rognkjeks og lodde der anlegget ønskes 
plassert. Låssettingsplassen har vært lite i bruk siste tiden, blant annet pga. lokalisering av et 
oppdrettsanlegg der tidligere. Gytefeltet går langs land i hele Jarfjorden og er allerede berørt 
av dagens anlegg. 

Ved hjelp av AIS sporing kan vi se at det har vært fiskeriaktivitet i området der anlegget skal 
plasseres. 

FIN oppfordrer tiltakshaver til å gå i dialog med lokale fiskere/fiskarlag for å få en optimal 
plassering av forankringene slik at påvirkningen på fiskeriaktiviteten blir minimert. 

På bakgrunn av ovenfor nevnte mener FIN at det kan gis dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. 

 

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, i brev av 19.06.16: 
Lerøy Aurora opplyses at endret plassering har bedre vannutskifting sammenlignet med 
eksisterende plassering. Vår kunnskap er at i området ved Båthavna i Jarfjord er det 
grunnere og en terskel som betyr at vannutskiftingen ikke vil være slik Lerøy opplyser, 
vannet vil kun sirkulere inne i fjorden. 

Følgelig er tiltaket med fortøyninger i strid med arealformål for allment flerbruk NFFF-1. Det 
er jevnlig ferdsel med både små og større fartøyer i området Båthavna i Jarfjord som det 
søkes dispensasjon for og arealet er begrenset, derfor må sikkerheten for fartøy som seiler i 
området og spesielt i mørke og i dårlig vær vektes høyt. 

Videre er det 4 sjølaksefiskere som utøver sjølaksefiske i området på plasser hvor det har 
det vært fangsta laks i generasjoner, alle vil bli sterkt berørt hvis oppdrettslokaliteten flyttes 3 
km lenger ut/nordover til Båthavna i Jarfjord. 

Ved forrige lokalisering av havbruksanlegg ble sjølaksefiskerne presset ut av området ved 
«Spergitt», samtidig som vi er sterkt presset i forhold til kontinuerlige reguleringer. Vi kan 



ikke se at flytting er nødvendig i henhold til opplysninger gitt i søknaden. Det foreligger heller 
ingen opplysninger i søknaden om hvordan lokaliteten vil påvirke det marine miljøet i fjorden.  

Sjølaksefiskarlaget tilrår ikke at det gis dispensasjon fra arealplan for flytting av 
havbrukslokalitet fra «Spergitt» beliggende sør om Spirdegieddi og 3 km lenger nordover til 
Båthavna i Jarfjord. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, i brev av 21.06.16: 
Tiltaket berører ikke viktige hensyn Fylkesmannen skal ivareta. 

 

Kystverket, i brev av 06.07.16: 
Kystverket har ingen innvendinger mot tiltaket etter vurderinger utført etter vårt 
forvaltningsområde, men vi bemerker at det nye anleggets overflate vil komme nært hvit 
lyktesektor. Dette vil Kystverket se nærmere på ved eventuell oversendelse fra 
fylkeskommunen. I tillegg er det i området Båthamna avsatt låssettingsplass, noe Kystverket 
forutsetter ivaretas av annen sektormyndighet (Fiskeridirektoratet). 

 

 

Vurderinger: 

Tiltakshavers vurderinger: 

· Lerøy Aurora har behov for flere store, gode lokaliteter i området. 
· Fremtidig vekst. 
· Lengre avstand til andre lokaliteter i drift. 
· Ønske om generelt lengre brakkleggingstid. 
· Større fleksibilitet. 

 

· Omsøkt plassering fordrer en moderat reguleringsendring: 
· Hele det omsøkte havbruksanleggets overflatedel vil ligge innenfor 

eksisterende regulerte akvakulturområde. 
· Fortøyningspunkt 3-15 vil komme ut i NFFF-1 området. 
· Område ved eksisterende plassering av lokalitet Spergitt kan frigjøres til 

andre formål. 
 

· Redusert risiko for drivis i ytre deler av Jarfjorden. 

 

· Lengre avstand til lokalitet Skarvefjell i Jarfjorden. 
· Med begrunnelse i fare for drivis vil lokalitet Skarvfjell kun benyttes i 

perioden mai-desember. 
· Avstanden mellom de 2 lokalitetene økes fra 3 til 6 km. 



 

· Endret plassering har bedre vannutskifting sammenlignet med eksisterende 
plassering. 

 

Rådmannens vurderinger: 

I pbl § 19-2 står det følgende om dispensasjon fra plan: «Dispensasjon kan ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» 

Rådmannen vil først vurdere forholdet til hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller om hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Deretter vil rådmannen 
vurdere om fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Forholdet til hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra: 
Det står ikke i nevnt noe relevant knyttet til denne saken i bestemmelsene i kommuneplanen. 

Forholdet til hensynene bak formålsbestemmelsen (pbl § 1-1): 
Når det gjelder formålsbestemmelsen til pbl så fremgår det i 2. ledd at planleggingen skal 
bidra til å samordne de ulike myndighetenes oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og 
vern av ressurser. I denne saken har Sametinget uttalt at de er negative til flytting av 
anlegget og at de er i mot at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
Formålsbestemmelsen må her sees i sammenheng med pbl 19-2, 4. ledd, som sier at hvis 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden, så 
bør ikke kommunen gi dispensasjon. Ut fra dette mener rådmannen at det ikke bør gis 
dispensasjon. 

Samlet vurdering av fordelene og ulempene ved tiltaket: 
Lerøy anfører blant annet at de har behov for flere store, gode lokaliteter i området og at de 
ønsker fremtidig vekst. I tillegg er det en fordel for anlegget at det er mindre drivis i dette 
området. Rådmannen er i utgangspunktet positiv til næringsutvikling, og mener det er positivt 
at de ønsker bedret drift og vekst.  

Tre av høringsuttalelsene som kom inn er negative til dispensasjonssøknaden. Sør-Varanger 
sjøfiskarlag uttaler at tiltaket vil berøre fire sjølaksefiskere, noe også Sametinget anfører i sin 
uttalelse. I tillegg stiller naboer med fritidseiendom ved det omsøkte tiltaket seg kritiske fordi 
de mener det vil både forringe den økonomiske verdien og rekreasjonsverdien for 
eiendommene deres. De øvrige høringsuttalelsene var nøytrale med evt. opplysninger om 
forhold og vilkår som bør tas med videre hvis søknaden blir vedtatt.  

Rådmannen har forståelse for at naboer og sjølaksefiskere i området er kritiske til anlegget. 
Rådmannen mener det er særlig problematisk når det gjelder interessekonflikten mellom 
sjølaksefisket og oppdrettsnæringen i denne saken. Begge er næringsaktører, men der 



Lerøy generer stor produksjon og flere arbeidsplasser, viderefører sjølaksefisket en 
tradisjonell kultur som har eksistert i lang tid i Sør-Varanger. Rådmannen kan ikke ut i fra 
dette se fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene det vil medføre. 

 

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: 
Tiltaket vil være positivt med tanke på for Lerøy, da flytting av lokalitet Spergitt vil medføre 
mindre problemer med mindre drivis, gir muligheter for fremtidig vekst m.m. 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar Utvalg for plan og samferdsel søknad om 
dispensasjon fra arealplan til flytting av lokalitet Spergitt, datert 25.04.16. 

Vilkår: 

· Akvakulturanlegget må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/ forankres på en 
slik måte at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at 
avdrift unngås. Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn. 
 

· Akvakulturanlegget skal være tilstrekkelig merket og belyst, og lyset skal innrettes 



på en slik måte at det ikke virker blendende på de sjøfarende. Begrunnelse: 
Ferdsels og sikkerhetsmessige hensyn. 
 

· Tiltakshaver må registrere tiltaket med posisjoner på kart oppgitt i WGS 84, til Efs/ 
Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger. Begrunnelse: Ferdsels- og 
sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for ajourhold og oppdatering av 
sjøkartene og kunngjøring i "Etterretninger for sjøfarende". 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
 I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 avslår Utvalg for plan og samferdsel søknad om 
dispensasjon fra arealplan til flytting av lokalitet Spergitt, datert 25.04.16. 

Begrunnelse: Fordelene ved tiltaket er ikke klart større enn ulempene. Samtinget har i sin 
høringsuttalelse gått i mot at det gis dispensasjon. I følge plan- og bygningsloven § 19-2, 
4.ledd bør ikke kommunen gi dispensasjon når direkte berørt statlig eller regional myndighet 
har uttalt seg negativ til saken. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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 E-post: ohs@leroyaurora.no 

 

LERØY AURORA AS – DISPENSASJONS SØKNAD FLYTTING AV LOKALITET 13865 
SPERGITT 

  
Lerøy Aurora AS ønsker å utvide aktiviteten i Syd-Varanger, og vil med dette søke om 
dispensasjon fra gjeldende arealplan, med påfølgende ordinær akvakultursøknad om flytting 
av eksisterende lokalitet Spergitt i Jarfjorden. 
 
Endringene omfatter: 
 

 Utvidelse av MTB (maks tillatt biomasse) fra 3600 til 5400 tonn. 
 

 Flytting av anlegget til en bedre plassering, ca. 3 kilometer lengre ut i Jarfjorden. 

 
Søknaden begrunnes i følgende: 
 
 

 Lerøy Aurora har behov for flere store, gode lokaliteter i området. 
o Fremtidig vekst. 
o Lengre avstand til andre lokaliteter i drift. 
o Ønske om generelt lengre brakkleggingstid. 
o Større fleksibilitet. 

 
 Omsøkt plassering fordrer en moderat reguleringsendring: 

o Hele det omsøkte havbruksanleggets overflatedel vil ligge innenfor 
eksisterende regulerte akvakulturområde. 

o Fortøyningspunkt 3-15 vil komme ut i NFFF-1 området. 
o Område ved eksisterende plassering av lokalitet Spergitt kan frigjøres til andre 

formål. 
 

 Redusert risiko for drivis i ytre deler av Jarfjorden. 
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 Lengre avstand til lokalitet Skarvefjell i Jarfjorden. 

 
o Med begrunnelse i fare for drivis vil lokalitet Skarvfjell kun benyttes i perioden 

mai-desember. 
o Avstanden mellom de 2 lokalitetene økes fra 3 til 6 km. 

 
 Endret plassering har bedre vannutskifting sammenlignet med eksisterende 

plassering. 

 
 

 
Figur 1. Kartutsnitt fra området i Jarfjorden som viser ønsket anleggsplassering merket med blå 
pil. Eksisterende plassering av lokalitet Spergitt er merket med grønn pil. Lokalitet Skarvefjell er 
merket med rød stjerne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lerøy Aurora AS 
 
Lerøy Aurora har 26 konsesjoner for laks og ørret i Troms og Finnmark: 
 

 360 ansatte i Troms og Finnmark. 
 Settefiskanlegg i Laksefjord. 
 Prosessanlegg på Skjervøy. 
 Deleid prosessanlegg i Kirkenes (50% eid av Salmar). 
 Sjølokalitetene i Finnmark ligger i Nesseby og Syd-Varanger kommune. 
 Stort fokus på bruk av lokale leverandører. 
 Stort fokus på bærekraftig drift. 
 Egen merkevare introdusert i Japan i 2007, «Aurora Salmon». 

 

Lerøy Aurora er en del av Lerøy Seafood Group, verdens nest største produsent av laks og 
ørret: 
 

 2100 ansatte, 1900 i Norge 
 Operasjoner i 9 fylker og 50 kommuner i Norge 
 Eksporterer 4 millioner måltider med sjømat hver dag. 
 Eksporterer til over 70 land. 
 Integrert verdikjede helt fra stamfisk til forbruker. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Areal  
Arealet av overflateinstallasjonen vil være ca. 0,1 km2.  
Minimum dybde på fortøyninger helt inntil oppdriftsbøyer på overflatedel er 8 meter. 
 
Om ønskelig kan fiskere i området få tilgang til kart og elektroniske plottefiler av det 
omsøkte havbruksanlegget.  

 

 
Figur 2. Kartutsnitt som viser omsøkt plassering med fortøyninger.  
 



 

 
Figur 3. Anleggsskisse omsøkt anlegg. 
 

 
Figur 4. Kartutsnitt fra området ved Jarfjorden som viser reguleringsstatus.  



 

 
Figur 5. Kartutsnitt fra området ved omsøkt lokalitet Spergitt som viser reguleringsstatus. 
Overflateområdet vil i sin helhet være innenfor det avsatte akvakulturområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Miljø 

Strøm undersøkelser / topografi 
 
På lokalitet Spergitt er det gjennomført grundige undersøkelser som inkluderer 
detaljert bunnkartlegging med multistråle-lodd, strømmålinger gjennom hele 
vannsøylen med doplerteknologi og bunnprøver (Mom B). Resultatene viser at det på 
lokaliteten er god vannutskifting. Andelen målinger med strømstille er få, noe som er 
en fordel ved oppdrett av laksefisk. 
 
Omsøkte lokalisering er plassert gunstig med tanke på bunntopografi. 
 
Overnevnte resultater vil bidra til at tilført organisk materiale vil fordeles godt, og 
dermed forebygge belastning av miljøet på bunnen. 
 
Ut fra erfaring med lengre tids drift på andre lokaliteter med definerte miljøparameter 
er Lerøy Aurora trygg på at omsøkte lokalitet Spergitt kan ha en MTB på 5400 tonn.  
 
 

 
Figur 6. Bildet viser nøkkeltall fra strømundersøkelsene på omsøkt lokalitet Spergitt.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Organiske utslipp og næringssalter  
 
Utslipp fra havbruk inneholder i hovedsak stoffer som er en naturlig del av økosystemet i 
havet.  De viktigste kildene til utslippene av næringssalter og organisk materiale fra 
havbruksanlegg er stoffskifteprodukter, ekskrementer og evt. fôrspill. 
 
For å holde belastningen av lokaliteten på et minimum arbeides det kontinuerlig med 
optimalisering. Dette omfatter fôringsutstyr, utstyr for overvåking og kompetanse i forhold 
til optimale fôringsstrategier. Hos Lerøy Aurora overvåkes alt av foring med kamerautstyr 
i merdene. 
 
Kombinasjon av miljøforhold, god vannutskifting og trygg driftsform medfører at 
belastningen på miljøet vil være lav.  Lokalitet Spergitt vil som alle andre lokaliteter i 
være underlagt strenge miljøkrav. Strømforhold, vannutskiftning, temperatur og oksygen 
loggføres kontinuerlig. Lokalitetene er også underlagt lovpålagte regelmessige 
resipientundersøkelser.  
 
 
Rømming 
 
Lerøy Aurora har siden oppstarten i 2003 hatt et sterkt fokus på HMS, 
rømmingssikring, fiskehelse og fiskevelferd.  
 
I dette arbeidet legger vi vekt på følgende: 
 

 God opplæring av ansatte. 
 Gode prosedyrer og rutiner. 
 Lav turnover av ansatte. 
 Rett utstyrsvalg. 
 Intern gruppe som arbeider med rømmingssikring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fiskehelse og lakselus 
 
Lerøy Aurora jobber aktivt for å opprettholde god fiskehelse på alle våre lokaliteter: 
 

 Tilgang på lokal smolt fra vårt heleide settefiskanlegg i Laksefjord gir oss god kontroll 
på fiskens helsestatus ved utsett. 

 Eget fiskehelsepersonell utfører månedlig helsetilsyn på alle lokaliteter. 
 Sterk fokus på fiskevelferd og biosikkerhet i daglig drift. 
 Gode lokaliteter  
 Vi driver i henhold til ASC standarden. 
 Kraftig fokus på forebyggende arbeid mot lakselus. 

 
 

 
Figur 7. Tabellen viser snittverdier av totalt bevegelige lus, og voksne hunnlus på Lerøy Auroras 
lokaliteter de 3 siste årene. Tabellen viser at Lerøy Aurora har lave nivå av lakselus, og at det 
lave nivået er blitt ytterligere redusert de siste 3 årene. 
 

Hvit sektor / merking 
 
Avstand fra anleggets ytterpunkt til hvit sektor blir ca 30 meter. 

 Det er begrenset skipstrafikk i området. 
Anlegget vil være merket med følgende 7 stk lys og radardeflektor-punkt: 
 

 Hjørner av oppdrettsanlegg. 
 Midt på langsider av havbruksanlegg. 
 Flåte. 

 
o Lysene har synkronisert blinking. 

 
Opphalere på alle anker vil være fjernet. 
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Total bevegelige lus 0,20,60,30,10,20,10,10,1 0 0,10,10,20,30,20,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,20,10,10,1
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Lakselus per laks - Lerøy Aurora



 

 

 

Oppsummering 
 
En flytting av lokalitet Spergitt vil være fordelaktig. Dette begrunnes i følgende: 
 

 Lokalitetens gode beskaffenhet: 
o Ikke til hinder for allmenn ferdsel. 
o Over 5 km avstand til Skarvfjell. 
o Økt produksjonskapasitet 

 
Lerøy Aurora ønsker å utvide sin aktivitet i Syd Varanger kommune. Økt aktivitet vil 
medføre både flere arbeidsplasser og større ringvirkninger. 

 
 
 
 
Ytterligere opplysninger gis av undertegnede. 
 
 
Med hilsen 
LERØY AURORA AS 
 

                                                                                          
                                                                                                      

Hugo Nilsen                                                                        Ole-Hermann Strømmesen  
Driftssjef                                                                              Driftskoordinator 
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