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BESTILLING/REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE OM 
DETALJREGULERING FOR KIRKENES BARNEHAGE 
Dette dokumentet skal følge ved innsendelse av bestilling av oppstartsmøte for private forslag til 
detaljregulering (planinitiativ), dokumentet skal leveres i word-fil (redigerbar).  
 
Tabeller markert gult fylles ut av forslagsstiller/planfaglig konsulent. Kommunens kommentarer 
før oppstartsmøtet er markert rødt. 
 
Etter gjennomført oppstartsmøte ferdigstilles dokumentet og legges ved kommunens beslutning 
om planinitativet kan videreføres eller ikke (jf. plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd). 

1. Om planinitativet  

Plannavn Ja/ 
Nei 

Detaljregulering for Kirkenes barnehage 

Initiativet gjelder 

 Privat plan 

JA Kommunal plan 

JA Detaljregulering  

 Reguleringsendring  

 Reguleringsendring etter PBL § 12-14 andre ledd 

Planens formål/hensikt Planen skal legge til rette for etablering av ny barnehage i 
Kirkenes med tilhørende uteoppholdsareal, parkering og 
adkomst. 

Tiltakets adresse/ 
planområdets beliggenhet 

Kronprinsens gate 14, 9900 Kirkenes,  
27/12/90, 27/12, 27/242 og 27/512. 
 
 Plangrense må avklares (se møtenotater kap 11) 

Berørte eiendommer 
(innen planområdet,  
samt naboer) 

27/12/90, 27/12, 27/242, 27/512, 27/58, 27/3/65, 27/3/302, 
27/571, 27/283, 27/368, 27/3/370, 27/251, 27/13, 27/3/97, 
27/3/96, 27/261, 27/329, 27/312, 27/217 

Kvalitetssikres før varsling.  

 

Utbyggingsavtale Avklares i oppstartsmøtet 

Informasjon fra 
forslagsstiller i forkant av 
møte 

Følgende er oversendt i forkant av møtet: 

 Mulighetsstudie, datert 11.03.19 

 KU-vurdering, datert 24.04.19 
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2. Om forslagsstiller 
Forslagsstiller/ 
tiltakshaver 

Sør-Varanger kommune v/ Glenn Arne Grahn, 78977491, 
Glenn.Grahn@sor-varanger.kommune.no 
 

Planfaglig ansvar 
(navn, kontaktinfo) 

Firma:  
Multiconsult, 77622600, Kvaløyv 156, Postboks 2274, 9269 
Tromsø 
 
Prosjektansvarlig (for ulike fagområder): 
Tom Langeid, 95190790, tom.langeid@multiconsult.no  
 
Behov for innhenting av fagkompetanse etter PBL § 12-3: 
Innhentes internt ved behov 

 

3. Om oppstartsmøtet 
Møtested Skype (videokonferanse) 
Møtetidspunkt/dato 26.04.19 kl 1200-1300 
Deltakere Fra kommunen (planmyndighet): 

Vegar Nilsen Trasti 
Bente Jorid Evjen 
 
Fra forslagsstiller: 
Glenn Arne Grahn 
Håvard Lund (deltok fra 12:30) 
Tom Langeid (Multiconsult) 
Ivar Bjørnstad (Multiconsult) 
 

Referent Saksbehandler 
 

4. Saksopplysninger 
Saksnr. i WebSak 19/1177 
Planident 2030-2019004 

Saksbehandler Vegar Nilsen Trasti; 78977491 / vetr@svk.no 

 
 

5. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer,  
samt annet pågående planarbeid 

Gjeldende planer 

Plantype Plannavn Beskrivelse Vedtatt 
Fylkes(del)plan    

Kommuneplanens 
arealdel 

Kommuneplanens 
arealdel for Sør-
Varanger kommune 
2018-2030. 

Det aktuelle 
området er avsatt til 
friområde og andre 

14.02.18 

mailto:vetr@svk.no
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typer bebyggelse og 
anlegg. 

Kommunedelplan     
Områderegulering/ 
Reguleringsplan  

   

Annet  Energi- og klimaplan for 
Sør-Varanger kommune 

2010-2020 24.02.11 

 
Planinitativet SAMSVARER/STRIDER med gjeldende plan SAMSVARER STRIDER 

Kommentar: Planområdet er ikke tidligere regulert. 
 

NEI NEI 

 
Planer under arbeid 

Plannavn Beskrivelse Vedtaksdato 

E6 Kirkenes sentrum – 
trafikksikkerhetstiltak 

Varsel om oppstart 
Marit Helene Pedersen; 91310232 

09.04.19 

   

   

   

 
Statlige planretningslinjer (SPR), bestemmelser (SPB), med mer som er relevant for planarbeidet  

Aktuell SPR/SPB Merknad 

JA 2014 Statlige 
planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

  

NEI 2011 Statlige 
planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen 

 

NEI 2018 Statlige 
planretningslinjer for klima- 
og energiplanlegging og 
klimatilpasning 

 

JA 1995 Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i 
planleggingen 

 

NEI 1994 Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede 
vassdrag 

 

NEI 2008 Rikspolitisk 
bestemmelse om 
kjøpesentre 

 

 

6. Forhold til konsekvensutredninger 
Tema Merknad 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1078-vernede-vassdrag/id425432/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1078-vernede-vassdrag/id425432/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1078-vernede-vassdrag/id425432/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/regional-planlegging1/regionale-plantema/rikspolitisk-bestemmelse-for-kjopesentre/id499464/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/regional-planlegging1/regionale-plantema/rikspolitisk-bestemmelse-for-kjopesentre/id499464/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/regional-planlegging1/regionale-plantema/rikspolitisk-bestemmelse-for-kjopesentre/id499464/
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Konsekvensutredning (KU) Forslagsstiller skal vurdere om planarbeidet omfattes av 
kravene i forskrift om konsekvensutredninger. 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854)  
 
Denne vurderingen må gjøres av forslagsstiller før 
oppstartsmøte. 
 
Det er utarbeidet et eget notat datert 24.04.19. 
 

Utredningstema jf. forskriften (Se forskrift om konsekvensutredninger §§ 9 og 10) 
 

Konklusjon om KU-plikt Planarbeidet fanges hverken opp av § 6 eller § 7 i forskrift om 
konsekvensutredninger, og utløser dermed ikke automatisk 
utredningsplikt.  
 
Planarbeidet fanges opp av § 8, men vurderes ikke å medføre 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og fanges 
således ikke opp av § 10. 
 
Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt 
etter forskrift om konsekvensutredninger, og at 
reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær 
prosess. 

 

7. Viktige tema i planarbeidet 
 
Tabellen under angir viktige, planfaglige tema som må vurderes evt. utredes i det videre 
planarbeidet, og som skal kommenteres nærmere i planbeskrivelsen. Forslagsstiller må selv, på 
bakgrunn av bl.a. innspill i varslingen, vurdere om det er flere forhold som er relevant å vurdere i 
saken.  

 

Relevant Tema Merknad 
JA Barn og unges oppvekstsvilkår 

eller interesser 
 

JA By- og stedsutvikling  
JA Arkitektonisk og estetisk 

utforming, uttrykk og kvalitet. 
 

JA Friluftsliv  
JA Klimatilpasning/klimaendringer Pisselva, overvannshåndtering 
JA Landskap   
JA Natur og miljø (naturmangfoldloven) 

NEI Næringsinteresser  
NEI Samiske interesser   
NEI Reindrift  
JA Folkehelse Grøntdrag Pisselva 
JA Teknisk infrastruktur  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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JA Trafikkforhold, transportbehov Det er ikke vurdert å være behov for 
nærmere trafikkvurderinger utover 
planlegging av trafikkarealer iht gjeldende 
normaler. 

JA Universell utforming  
JA Uterom og grønnstruktur  
JA Kulturminner og kulturmiljø  
NEI Kriminalitetsforebygging  
JA Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 
forurensning av vann og grunn, 
samt støy) 

Støypåvirkning fra nærliggende vegarealer 
vil være et relevant tema i planarbeidet. 

NEI Vannmiljø, jf. vannforskriften  
NEI Jordressurser (jordvern)   
NEI Naturressurser og 

mineralressurser 
 

NEI Energiforbruk og energiløsninger  
NEI Nasjonalt og internasjonalt 

fastsatte miljømål 
 

NEI Beredskap og ulykkesrisiko  
JA Sosial infrastruktur  
JA Risiko og sårbarhet (ROS) 

 Rasfare 

 Flomfare 

 Vind 

 Støy 

 Luftforurensning 

 Forurensning i grunnen 

 Beredskap og ulykkesrisiko  

 Andre relevante ROS tema 

 

JA Kartgrunnlag Har eksisterende kartgrunnlag tilstrekkelig 
kvalitet med hensyn til eiendomsgrenser og 
høydekoter. 
Kartgrunnlag som omfatter infrastruktur 
innhentes fra aktuelle etater. 

NEI Gjennomføring  
NEI Annet  

 

8. Planprosessen 
 Beskrivelse 

Berørte grupper Drøftes i oppstartsmøtet. 
 
Byggekommite vil inkludere brukere. 
 

Forslag til prosess for medvirkning Kunngjøring ved planoppstart 
Offentlig ettersyn av planforslag  
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Krav til medvirkning Drøftes i oppstartsmøtet. 
Utvidet nabovarsling 
 

Felles plan -og byggesak Drøftes i oppstartsmøtet. 

 

9. Varsel om oppstart- krav til materiale 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og er gjort kjent med maler, standardtekster og 
adresseliste. Forslag til varslingstekst og planavgrensning oversendes kommunen for godkjenning før 
varsling. 
 

Oppgave Merknad 

Planavgrensning  Leveres i SOSI-format (versjon 4.5plan) og 
PDF (målestokk 1:1000 eller 1:500). I PDF 
filen skal riktig utskriftsformat angis. 

Høring av planprogram samtidig med 
oppstartsvarsel (ved KU) 

Ved krav om KU skal teksten i annonse og 
brev/webinfo suppleres med informasjon 
om offentlig ettersyn av planprogrammet. 

Prosess for medvirkning  Beskrives. 
 

Annonse i lokalavisen 
- redegjørelse for formålet med planen 
- tydelig beskrivelse av lokalisering 
- vurdering av KU plikt 
- frist for uttalelser og kontaktinfo 
- henvisning til webside for mer info 

Egen annonse i Sør-Varanger Avis. 
 
 

Informasjon på Internett 
(bør inneholde mer informasjon enn 
avisannonsen) 

- kartutsnitt med planavgrensning 
- tydelig beskrivelse av lokalisering 
- redegjørelse for formålet med planen 
- vurdering av KU plikt 
- frist for uttalelser og kontaktinfo 
- skal legges ut på kommunens 

hjemmeside + evt. på egen hjemmeside 

Informasjonen sendes til saksbehandleren 
for publisering på kommunens hjemmeside 
og evt. utlegging på servicekontoret.  
Kan inneholde henvisning til egen 
hjemmeside for mer informasjon. 

Brev til berørte parter: 
- oversiktskart 
- kartutsnitt med planavgrensning 
- berørte Gnr./Bnr. 
- redegjørelse for formålet med planen 
- dagens planstatus 
- ønsket planstatus 
- type regulering 
- krav om KU eller ikke 
- frist for uttalelser og kontaktinfo 

Adresselisten og utskrift av kart og evt. 
planprogram skal legges ved brevet. 
Brevet kan inneholde henvisning til hvor 
planprogrammet kan leses (kommunens 
hjemmeside / servicekontoret). 
 
 

 
Etter gjennomført høring, sendes kopi av innspill til kommunen. Det samme gjelder referat fra møter, 
og lignende om planforslaget. 
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10. Innlevering av planforslag – krav til materiale 
Planforslaget leveres i utgangspunktet kun elektronisk. Kommunen kan be om utskrift av hele eller 
deler av planforslaget ved behov. 
 
Planforslaget skal utarbeides iht. gjeldende PBL med tilhørende forskrifter. Planer som avviker fra 
gjeldende regelverk vil bli returnert. 

 
Innhold Merknad 
Plankart  Leveres i SOSI-format (versjon 4.5plan, UTM-sone 35, 

Høyde NN2000)  
og PDF (målestokk 1:1000 eller 1:500).  
I PDF filen skal riktig utskriftsformat angis. 

Bestemmelser Leveres i Word og PDF format. 
Planbeskrivelse Leveres i Word og PDF format. 
ROS-analyse Leveres i Word og PDF format. 
Evt. Konsekvensutredning Leveres i Word og PDF format. 
Visualiseringsmaterial (volumstudier) Leveres i PDF format, evt. annet bildeformat etter 

avtale. 
Kopi av varslingsbrevet med adresseliste Sendes til kommunen ifm varsling 
Kopi av innspill under varslingen Leveres samlet sortert etter dato i PDF format innen 3 

uker etter uttalelsesfrist. 
Kopi av annonser  Leveres i PDF format samtidig med innspillene. 

 
Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget.  
Planforslaget blir ikke behandlet før materialet er komplett og iht. maler og avtale med kommunen 
på oppstartsmøtet. 
Følgende tabell skal påføres planbeskrivelse og bestemmelser for utfylling av kommunen. 
 

Planens ID:  

ArkivsakID:  

  

Varsel om oppstart:  

1.gangs behandling:  

Utlagt til offentlig ettersyn:   

Dato for siste revisjon:  

2.gangs behandling:  

Dato for vedtak i kommunestyret:  

 

Følgende tabell skal påføres ROS-analyse og konsekvensutredningen for utfylling av kommunen. 
 

Planens ID:  

ArkivsakID:  

Dato:  

Dato for vedtak i kommunestyret:  
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11. Møtenotater og Protokollering av uenigheter om 
 planinitativet 

Her føres notater fra oppstartsmøtet. 
Møtet ble avholdt som videomøte, kommunens representanter var på møterom Viksjøen i Rådhuset, 
mens Multiconsult deltok på Skype for Business fra Tromsø. 
 
-  Plangrensa ble diskutert; det var enighet om å ta med et noe utvidet areal rundt 
barnehageområdet, her må planområdet inkludere Klavenesgate og Kongensgate, samt området opp 
mot Wesselborgen. Dette for å ta inn trafikkareal, samt grøntdraget langs bekken (Pisselva). Det er 
ønskelig å ta inn dette grøntdraget som et forskjønningstiltak, samtidig som det kan være behov for 
sikringstiltak i bekkeløpet. Multiconsult oversender forslag til plangrense. 
 
- Detaljeringsgrad av planen ble diskutert; det var enighet om at planen utarbeides med lav 
detaljeringsgrad. Plankartet gis grove arealformål, rammer og krav for utbygging settes i 
bestemmelsene. 
 
- Energi og klimaplan; henvises til i planen, men er mest aktuell for selve byggeprosjektet. 
 
- Detaljregulering for E6 – Kirkenes sentrum; planarbeid for E6 er igangsatt (varsel om oppstart), 
dette kan ha betydning for barnehageplanen. Et moment kommunen vil spille inn i E6-planen er 
planfri kryssing av E6 i Solheimslia, hvor Klavenesgate/Ringveien kan være aktuell. Et annet moment 
er støykartlegging/-beregninger. Det er E6 som er støykilde og i utgangspunktet er det forurenser 
som betaler. For barnehageplanen vil det være nødvendig å innta støysoner og 
krav/rekkefølgebestemmelser for uteområder og bebyggelse. 
 
- Kulturmiljø; planen grenser mot NB!-område for Kirkenes – boligbebyggelsen, jfr. Kommuneplanens 
bestemmelser § 9.2.6. I retningslinjene heter det at «Alle tiltak i og tilgrensende områder skal inn til 
Finnmark fylkeskommune på høring. Det vil si nærliggende områder utenfor NB!-området som vil 
påvirke NB!-området visuelt.» Kommunen kan ikke se at planlagt bebyggelse (så langt) vil påvirke 
NB!-området. Området er i dag bebygd med en barnehage i én etasje, denne vil bli erstattet med en 
ny, litt større barnehage i én etasje. Fylkeskommunen er ordinær høringsinstans i plansaker og må 
derfor få uttale seg til planen.  
 
- Nabovarsel; kommunen ønsker at det gjøres en noe utvidet nabovarsel for planen, dette for å 
informere naboer og de som bor i tilknytning til atkomsveiene til barnehagen, ved at de gis mulighet 
til å medvirke i planarbeidet direkte. Avgrensning av nabovarsling avklares når forslag til plangrense 
er utarbeidet. 
 
- Oppstartsvarsel; kommunen ønsker selv å motta innspillene til planarbeidet ettersom dette er en 
kommunal plan. Innspill rettes da til postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger kommune, boks 406, 
9915 Kirkenes. Det vil også være mulig å gi innspill via vår hjemmeside. Det kan tas med i varselet at 
man ønsker å gjøre forskjønnings-/sikringstiltak av Pisselva. 
 
- Maler; Kommunen har noen maler for plandokumenter som kan benyttes. Vi tillater også at 
Multiconsult sine maler benyttes. Tabeller vist i kapittel 10 bes påført plandokumentene. Kommunen 
oversender egne maler sammen med referat fra oppstartsmøtet. 
 
Kommunen finner at planarbeidet kan videreføres. 
 
Her føres opp de punkter det er uenighet om (adskilt fra møtenotater). 

mailto:postmottak@svk.no
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(Dersom kommunen krever innhenting av fagkompetanse for å oppfylle krav i PBL § 12-3 skal dette 
framkomme her.)  
 
(Dersom forslagsstiller krever saken forelagt kommunestyret skal dette framkomme her.) 

 

12. Framdrift 
Sør-Varanger kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven.  
 
Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første gangs vedtak i saken er 12 uker med 
mindre annet er avtalt. Videre framdrift er bla avhengig av hvilke innspill som kommer under 
offentlig ettersyn.  
 
Foreløpig tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan:  

1. Forslagsstiller planlegger å varsle planarbeidet i uke 18 
2. Forslagsstiller planlegger å sende inn planforslag til kommunen i løpet av juni 2019. 

 

1. steg i prosessen videre Ansvar 

Etter oppstartsmøte varsles om oppstart av planarbeid. Forslag til 
varslingstekst og annonse sendes kommunen først. 

Forslagsstiller 

 

13. Gebyr 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt. Gjeldende gebyrregulativ er tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside: www.svk.no under Planer/Forskrifter/Gebyrer. 

Gebyrer  Internfakturering av plangebyr/medgått tid. 
Fakturaadresse Sør-Varanger kommune, Rådhusplassen 3, 9915 Kirkenes,  

org. nr: 942110286 
 

14. Endringer av planmaterialet etter off. ettersyn/høring 
 

Prosess Ansvar 
Sammenstilling og oversendelse av merknader Saksbehandler 
Merknadsbehandling Planansvarlig/forslagsstiller 
Større endringer av planmaterialet Forslagsstillers planansvarlig 
Mindre endringer i planmaterialet Saksbehandler 
Saksframlegg for sluttbehandling Saksbehandler 

Endringer i planmaterialet som følge av innkomne innspill/merknader etter offentlig ettersyn/høring 
skal skje i dialog mellom kommunen og forslagsstiller/planansvarlig. Større endringer gjennomføres 
av forslagsstillers planansvarlig mens mindre endringer kan forestås av kommunen (saksbehandler) 
etter en konkret vurdering. 
 
Oppdatering av plankart etter behandling etter plan- og bygningsloven i kommunen gjennomføres av 
forslagsstiller/planansvarlig på forespørsel fra kommunen. Oppdatert plankart sendes kommunen i 
pdf og SOSI format med mindre annet er avtalt. 

http://www.svk.no/
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15. Godkjenning av referatet 
Referatet og Sør-Varanger kommunes merknader og innspill bygger på de opplysninger og 
planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted.  
 
Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den 
senere saksbehandlingen.  
 
Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede planfaglige 
vurderinger. 
 
Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner med 
mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. 
 
Referat, datert 03.05.19 
 
 
Referatet oversendes forslagsstilleren.  
Eventuelle merknader til referatet skal oversendes saksbehandleren innen 1 uke fra mottaksdato. 
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