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1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KIRKENES 
BARNEHAGE 
 
Vedlagte dokumenter: 
2030-2019004_Planbestemmelser_160719 
2030-2019004_Plankart_110719 
2030-2019004_Planbeskrivelse_160719 
2030-2019004_Forenklet ROS-analyse_260619 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2019014677 Oppdatert plankart og sosifil 
2019013951 VEDRØRENDE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KIRKENES 

BARNEHAGE 
2019013758 190628 - Detaljregulering for Kirkenes barnehage 
2019013674 Muntlig innspill til planforslag for Kirkenes barnehage 
2019013638 Re: SV: 190626 - Detaljregulering for Kirkenes barnehage - oversendelse av 

forslag til plan 
2019013623 190626 - Detaljregulering for Kirkenes barnehage - oversendelse av forslag til 

plan 
2019013445 Merknader til Detaljregulering for Kirkenes barnehage 
2019011950 Innspill til varsel om oppstart for reguleringsplan til Kirkens barnehage 
2019011934 Uttalelse - detaljregulering for Kirkenes Barnehage 
2019010106 Detaljregulering for Kirkenes barnehage - Varsling og annonse 
2019009661 Kopi av brev til Multiconsult vedr. detaljregulering Kirkenes Barnehage 
2019009373 Detaljregulering for Kirkens barnehage - varsling 
2019009372 Detaljregulering for Kirkens barnehage - varsling 
2019009297 Planoppstart - Detaljregulering for Kirkenes barnehage - plangrense 
2019009296 Vedrørende Planoppstart - Detaljregulering for Kirkenes barnehage - 



plangrense 
2019009157 Referat fra oppstartsmøte om Detaljregulering for Kirkenes barnehage 
2019008736 190425 - Detaljregulering Kirkenes barnehage - grunnlag for oppstartsmøte 
2019008387 Oppstartsmøte om Kirkenes barnehage 
 
 
 
Kort sammendrag:* 

Sør-Varanger kommune har fått utarbeidet en detaljreguleringsplan for etablering av ny 
barnehage i Kirkenes. 

 
 
Faktiske opplysninger:* 

Multiconsult har på vegne av Sør-Varanger kommune utarbeidet «Detaljregulering for 
Kirkenes barnehage». Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av ny 
barnehage, samt legge til rette for etablering av ny parkeringsplass, en adkomstsone og 
uteoppholdsareal i tilknytning til barnehagen. Planområdet omfatter eiendom gbnr 27/12/90, 
27/12, 27/242, samt deler av eiendommene 27/3/370, 27/512, 27/368, 27/283, 27/571 og 
27/3/302. 

Bakgrunn: 

Tiltakshaver planlegger å bygge en ny barnehage i samme område som Kirkenes barnehage 
i dag ligger. Kommunen tenker å bygge en barnehage på ca. 1500m2. 

Gjeldende plan: 

Gjeldende plan for området er kommuneplanenes arealdel, PlanID 2004105. Området som 
planlegges for tjenesteyting og friområde er i hovedsak regulert til bybebyggelse (BB1) og 
friområde. Deler av planområdet ligger innenfor gul støysone. 

Deljregulering for Kirkenes barnehage: 

Planene består av følgende dokumenter: 

· Planbestemmelser, datert 16.07.19 (2030-2019004_Planbestemmelser_160719) 
· Plankart, datert 11.07.19 (2030-2019004_Plankart_110719) 
· Planbeskrivelse, datert 16.07.19 (2030-2019004_Planbeskrivelse_160719) 
· ROS-analyse, datert 26.06.19 (2030-2019004_Forenklet ROS-analyse_260619) 

 

Gjennom bestemmelsene åpnes det for å bygge barnehage på inntil 1500 m2. Gesims- eller 
mønehøyde skal ikke overstige kote +20. Pipe og andre tekniske anlegg tillates inntil 1,5 m 
høyere. 

Pisselva renner gjennom deler av planområdet før det føres ned i en kulvert. I planen er 
området gitt planformål Friområde (o_GF1). Det er og lagt inn en hensynssone Særlige krav 
til infrastruktur (H410_1) for overvannskulverten som Pisselva renner inn i. Gjennom 



bestemmelsene for friområdet tillates det etablering av nødvendige sikringstiltak bl.a. 
tilknyttet Pisselva og overvannskulvert. 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen finner vurderingene gjort i planforslaget tilfredsstillende og har ingen ytterligere 
kommentarer til planforslaget. 

 

Uttalelser til varsel om oppstart: 

Disse har avgitt uttalelse i forbindelse med varsel om oppstart: 

· Varanger KraftNett AS, 10.05.19 
· Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, 21.05.19 
· Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 27.05.19 
· Finnmark fylkeskommune, 04.06.19 
· Sametinget, 05.06.19 

Innkomne uttalelser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planen, og omtales i 
planbeskrivelsen, kap. 7. 

I etterkant av høringsperioden for varsel om oppstart har Sør-Varanger kommune mottatt et 
innspill pr. telefon. Dette gjengis her: 

Liv Mikkelborg, 27.06.19 

Det er ikke ønskelig at friområdet med den gamle nedlagte hoppbakken fjernes eller bygges 
ned. Dette er en av de siste grøntområdene igjen i Kirkenes og benyttes av barn i området 
som akebakke. Det er flere som benytter dette området og vedkomne hevder å snakke på 
vegne av flere i nabolaget. Vedkomne mener at Sør-Varanger kommune er dårlig på å 
tilrettelegge for barn etter barnehagealder og viser til at tidligere tilrettelagte områder er 
ryddet for apparater osv. Det bes om at akebakken holdes utenom planen og beholdes som i 
dag. 

          Rådmannens kommentar: 

Rådmannen vurderer at tiltaket ikke berører dagens friområde på en negativ måte. 
Akebakken og øvrige friområde er ivaretatt i planarbeidet og vil være tilgjengelig for 
allmenheten utenom barnehagens åpningstider. 

Barn og ungdom er et av kommunens særlige satsningsområder i kommuneplanens 
samfunnsdel 2014-2026, hvor et av delmålene er å utvikle gode (nær-)miljø, trivsels og 
læringstiltak. 

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: 
Ikke berørt. 

Infrastruktur: 
Planen legger ikke opp til endret trafikkmønster ved adkomst til planområdet. Det skal 
opprettes egen adkomstsone i tillegg til utbedring av eksisterende parkeringsplass. 
Kommunalt vann- og avløpsnett strekker seg gjennom planområdet, samt kraftledninger. 
Dette er hensyntatt i planen. 

Barn og ungdom: 
I kommuneplanens samfunnsdel har Sør-Varanger kommune vedtatt følgende visjon for barn 
og ungdom: Barn og ungdom preges av høy sosial og faglig utvikling, noe som oppnås ved 
et oppvekstmiljø basert på trygghet, trivsel, tilhørighet og tilgjengelighet. Rådmannen finner 
at forslaget som her legges fram på høring ivaretar denne visjonen på en god måte. Nye 
Kirkenes barnehage gir en god arena for lek og læring, samt er utformet med et uterom som 
legger opp til trivsel og tilhørighet. 

Folkehelse: 
Eksisterende akebakke er med på å bidra til folkehelse for barn og unge som benytter 
området. 

Kompetansebygging: 
Ikke berørt. 

Økonomi: 
Det er planlagt sikringstiltak rundt Pisselva, samt forskjønning av området rundt. Dette vil bli 
behandlet i byggesaken og kan medføre kostnader utover selve byggingen av barnehagen. 
Dette vil være naturlige tiltak i oppgradering av området som helhet. 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Kirkenes barnehage og utearealet rundt barnehagen har god universell utforming. 

Alternative løsninger:* 

 

Alternativ til vedtak:* 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 avslår Utvalg for plan og samferdsel å legge 
Detaljregulering for Kirkenes barnehage, PlanID 2019004, datert 11.07.19, med tilhørende 
bestemmelser datert 16.07.19, og beskrivelse datert 16.07.19, ut til offentlig ettersyn. 

 

 
 



Forslag til innstilling: 
* I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Utvalg for plan og samferdsel å legge 
Detaljregulering for Kirkenes barnehage, PlanID 2019004, datert 11.07.19, med tilhørende 
bestemmelser datert 16.07.19, og beskrivelse datert 16.07.19, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

· Planbestemmelser, datert 16.07.19 (2030-2019004_Planbestemmelser_160719) 
· Plankart, datert 11.07.19 (2030-2019004_Plankart_110719) 
· Planbeskrivelse, datert 16.07.19 (2030-2019004_Planbeskrivelse_160719) 
· ROS-analyse, datert 26.06.19 (2030-2019004_Forenklet ROS-analyse_260619) 

 

Begrunnelse: 

Utvalg for plan og samferdsel støtter seg til de vurderinger gjort i planbeskrivelser og 
saksframstillingen over. Innkomne uttalelser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planen 
og omtales i planbeskrivelsen. 

 
 
Behandling13.08.2019 Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Bråten, Henning A. P. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for plan og samferdsel sitt vedtak i sak 049/19: 
* I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Utvalg for plan og samferdsel å legge 
Detaljregulering for Kirkenes barnehage, PlanID 2019004, datert 11.07.19, med tilhørende 
bestemmelser datert 16.07.19, og beskrivelse datert 16.07.19, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

· Planbestemmelser, datert 16.07.19 (2030-2019004_Planbestemmelser_160719) 
· Plankart, datert 11.07.19 (2030-2019004_Plankart_110719) 
· Planbeskrivelse, datert 16.07.19 (2030-2019004_Planbeskrivelse_160719) 
· ROS-analyse, datert 26.06.19 (2030-2019004_Forenklet ROS-analyse_260619) 

 

Begrunnelse: 

Utvalg for plan og samferdsel støtter seg til de vurderinger gjort i planbeskrivelser og 
saksframstillingen over. Innkomne uttalelser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planen 
og omtales i planbeskrivelsen. 

 
 

 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 



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

 
 
 
 
 


