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Notat  

 
06.12.2021 

Merknadsoversikt - planoppstart / offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram Detaljregulering for Langfjordtunet med 
konsekvensutredning 

Planens ID: 5444-2020006 
ArkivsakID: 19/2524  
Oppstartsmøte 25.03.2020 
Planinitiativ  28.04.2020 Vedtak i utvalg for plan og 

samferdsel 025/20 
Varsel om oppstart: 30.06.2021 
1.gangs behandling:  
Dato for vedtak:  

 
Igangsetting av planarbeidet og forslag til planprogram er kunngjort i Sør-Varanger Avis og 
på Sør-Varanger kommunes nettsider 30.06.2021. Alle naboer og offentlige instanser er 
varslet pr. brev med forslag til planprogram og kart med frist til å uttale seg innen 01.09.2021. 

I perioden 30.06.2021 – 01.09.2021 er det kommet inn 11 innspill 

Følgende innspill er kommet inn;  

Offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner 

 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Datert 01.07.2021. 
 Varanger kraftnett AS. 19.07.2021. 
 Sametinget. Datert 20.08.2021. 
 Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Datert 27.08.2021. 
 Troms og Finnmark Fylkeskommune. Datert 01.09.2021. 
 Statens vegvesen. Datert 02.09.2021. 

Grunneiere og andre rettighetshavere 

 Nabo Rita Håkonsen. Datert 06.07.2021. 
 Nabo Rolf Persen Datert 07.07.2021 
 Nabo Kirsten Håkonsen. Datert 09.07.2021. 
 SIL, Sandnes Idrettslag. Datert 18.08.2021. 

 Referat fra Åpent møte. Datert 25.08.2021. 

 

Offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner  

Merknader som gjelder uttalelser spesifikk til planprogrammet er skrevet i kursiv. 

NVE, datert 01.07.2021. 
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NVE anbefaler å bruke veileder og verktøy fra NVE. Ellers har de ingen merknader. NVE 
prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Tas til orientering. Det kan være aktuelt å ta direkte kontakt omkring faglig bistand. 
 
Varanger Kraftnett as, datert 19.07.2021. 
Varanger Kraftnett ber om å bli tatt med i den videre planprosess slik at strømforsyning til 
eventuell nye tiltak kan ivaretas i plandokumentet, samt at det avsettes nødvendige arealer til 
dette formålet. Det er viktig at vi ved etablering av større anlegg og boligfelt blir holdt løpende 
orientert. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Varanger Kraft holdes orientert. I reguleringsplanen for Mennajordet er det tatt inn en 
trafoplassering som også beholdes i dette planområdet. 
 

Sametinget, datert 20.08.2021. 

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det 
aktuelle området. Vi har ingen kulturminnefaglige merknader til planarbeidet.  
Sametinget gjør oppmerksom på aktsomhetsregelen i forbindelse med gjennomføring av 
planen og ev. oppdagelsen av nye kulturminner. 

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens 
plandel er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-
1).  
 
Forslagstillers kommentar: 
Naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv har ikke vært utøvd 
innenfor planområdet. Området har ikke vært brukt de siste 15 år. Før det har det vært brukt 
til fritidsaktivitet der alle befolkningsgrupper har deltatt.  
 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, datert 27.08.2020. 

 Virkningene av planen må komme fram i planbeskrivelsen, jf. plan og bygningslovens § 
4- 2, 1.ledd. 

 Barn og unge skal få delta og bli hørt i planprosesser, jf. de statlige planretningslinjene 
for barn og unge i planleggingen. Sør-Varanger kommune har ikke barnerepresentant. 
Vi anbefaler derfor kommunen om å vurdere hvorvidt det er andre måter for barn og 
unge å medvirke i planarbeidet. Vi anser dette som viktig da planarbeidet legger opp til 
aktivitet som berører areal regulert til turløype som er tenkt å sikre myke trafikanter gode 
forbindelser til friluftslivsaktiviteter og grønnstruktur.  

 Det bør redegjøres for hvordan planarbeidet vil påvirke bruken av kombinert 
grøntstrukturformål – turløype. Statsforvalteren forutsetter at planbeskrivelsen omtaler 
boligutbygging og de eventuelle sikringstiltakene som er nødvendige sett opp mot 
hensikten med den regulerte grøntstrukturen - turløype/skiløype. 

 Statsforvalteren anbefaler at universell utforming vektlegges gjennom å innarbeide 
følgende forslag til bestemmelse i planforslaget: «Ved søknad om tillatelse til tiltak skal 
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det gjøres rede for hvordan universell utforming er ivaretatt i tiltaket og i planområdet. 
Redegjørelsen skal følges opp av en kotesatt uteromsplan». Også i bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel under punkt 3.1.1 «Universell utforming» er en retningslinjer 
som sier at det i alle nye planer skal vurderes hvorvidt det skal legges til rette for større 
grad av universell utforming enn det byggeteknisk forskrift krever. 

 Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Støy bidrar til redusert 
velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Statsforvalteren skal som 
statlig fagmyndighet for støy i plansaker bl.a. sikre at nye boenheter ikke får 
utilfredsstillende støyforhold som følge av planen. Miljøverndepartementets Retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) må legges til grunn i 
planarbeidet, og støyforholdene må sikres i tråd med retningslinjen, også i anleggsfasen. 

 Temaet «natur og miljø», naturmangfold, skal ifølge planprogrammet ikke 
konsekvensutredes. Planprogrammet bør likevel kort redegjøre for forholdet 
mellom varslet planarbeid og nasjonale miljømål. På Miljøstatus.no finnes 
informasjon om nasjonale miljømål og indikatorer som viser måloppnåelse. Nasjonale og 
vesentlige regionale interesser på miljøområdet er beskrevet i Klima og 
miljødepartementets Rundskriv T-2/16. Ut fra informasjon om naturmangfold gitt i 
planprogrammet, kan ikke Statsforvalteren se at planarbeidet kommer i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale interesser på miljøområdet. Se også informasjon i Klima- og 
miljødepartementets veileder T-1554 B Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk. Kunnskap om kilder til miljøinformasjon finnes i 
Miljødirektoratets Veileder om konsekvensutredninger for klima og miljø. 

 Tiltak i og langs vassdrag, som graving eller andre fysiske inngrep, kan påvirke livet til 
ferskvassorganismer og/eller fisk. Slike inngrep krever i de fleste tilfeller tillatelse etter 
forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Statsforvalteren forventer at det gjøres en vurdering 
av hvorvidt planarbeidet og dens tiltak rammes av nevnte forskrift.  

 Vannforskriften setter rammen for forvaltning av vann i Norge. Ved inngrep i vann er 
dokumentasjon og vurdering av tiltaket etter vannforskriften § 12. Sandnesbekken, som 
ligger i planområdet, er en del av vannforekomst 246-62-R Langfjorden indre bekkefelt 
og som har en svært god økologisk tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand er satt til 
svært god og målet er derfor nådd. Før det kan gis tillatelse til nye inngrep må det 
sannsynliggjøres hvilke effekter man kan forvente at inngrepet vil medføre og om 
hvorvidt vannforekomsten vil endre tilstand som følge av inngrepet. Dersom 
planarbeidet legger rammer for inngrep og aktiviteter i økosystemer i vann som 
kan påvirke miljøtilstanden, må dette konsekvensutredes. 

 Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold. Kravet om å 
opprettholde kantvegetasjon er gitt i vannressursloven § 11. Statsforvalteren ser det som 
viktig at kommunen fastsetter bredden på vegetasjonsbeltet langs Sandnesbekken. 
Bredden på vegetasjonsbeltet må fastsettes ut fra kriteriene i vannressursloven § 11 
første ledd. Myndigheten til å gi dispensasjon fra vannressursloven § 11 er delegert til 
Statsforvalteren. 

 FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I denne reguleringsplanen mener 
statsforvalteren det er mest hensiktsmessig at tiltakshaver setter søkelys på hvordan 
planleggingen og gjennomføringen av planen kan bidra til å nå bærekraftsmål 12 - 
ansvarlig forbruk og produksjon- og bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene. Planen 
kan bidra til å nå mål 12 ved å redusere avfallsmengden gjennom forebygging, 
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materialgjenvinning og ombruk, samt etiske og «grønne» innkjøp. Når det gjelder 
bærekraftsmål 13, har Norge forpliktet seg til å redusere de nasjonale 
klimagassutslippene med 50-55 % innen 2030. Det er viktig at klimagassreduksjon og 
energieffektivisering gis prioritet i planarbeidet, og at løsninger som gir klimagevinst i 
form av reduserte utslipp blir vurdert. Planen bør derfor sette rammer som sikrer at bygg 
i planområdet blir oppført med passiv- eller plusshusstandard. Vi anbefaler også at 
utbygger tenker bevisst gjennom bruk av lokale energiløsninger og fossilfri byggefase. I 
forslaget til planprogram er det listet opp fire punkt som skal vurderes med 
hensyn til energiforbruk og energiløsninger. Statsforvalteren støtter dette og ber 
også om at planbeskrivelsen omtaler og drøfter hvordan utbyggingen vil bidra til å 
nå bærekraftsmålene, og hvilke miljøkrav og -kriterier som skal stilles i planen, 
ved anskaffelser og ved utbygging. 

 De pågående klimaendringene fordrer at det tenkes klimatilpasning gjennom hele 
planløpet, og blant annet iverksetter tiltak for både å hindre og redusere eventuelle 
skader det endrede klima kan medføre. Norge opplever et varmere klima med mer 
nedbør og flere intense nedbørsituasjoner, og en god håndtering av overvann og 
kvikkleire er derfor viktig. Planbeskrivelsen må redegjøre for hvordan planforslaget 
tilpasser seg de forventede klimaendringene. Da med særlig fokus på koblinger mellom 
økt nedbør, overflatevann, samfunnssikkerhet/kvikkleire og de eventuelle stabiliserende 
tiltakene. 

 Statsforvalteren legger vekt på at samfunnssikkerhet blir ivaretatt i plansaker jfr. 
bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 4-3. For ikke å bygge inn en større sårbarhet i 
lokalsamfunnet er en systematisk risiko og sårbarhetsanalyse viktig, både i forbindelse 
med lokalisering av boliger og virksomheter, utforming av infrastruktur og ved utrustning 
av samfunnsviktige funksjoner. Resultatene av ROS-analysen skal innarbeides i 
planbeskrivelsen og i konsekvensutredningen. Det er viktig at risiko og 
sårbarhetsanalysen tar høyde for fremtidige klimaendringer. Planområdet ligger under 
marin grense og i planprosessen må det derfor vurderes om det er tilstrekkelig sikkerhet 
mot kvikkleireskred i.h.t. TEK 17, eller om det er nødvendig med nye undersøkelser. Vi 
gjør oppmerksom på at eventuelle nye undersøkelser må gjennomføres som ledd i 
planprosessen. I planprogrammet kommer det fram at det er blitt utført 
grunnundersøkelser i planområdet og at ny bebyggelse vil kunne gi risiko for 
uønskede hendelser. Det er også gjort stabilitetsberegninger og det fremkommer at det 
er nødvendig med stabiliserende tiltak for å oppnå krav til sikkerhet ved etableringa av 
boliger på tomten. Det må omtales hvordan det er tenkt at man skal ivareta 
samfunnssikkerhet og ikke bygge usikkerhet inn i samfunnet, samtidig ivareta tur- og 
skiløypen. 
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Forslagstillers kommentar: 
 Planbeskrivelsen skal beskrive formål, hovedinnhold og virkninger iht plan og 

bygningslovens § 4- 2, 1.ledd. 
 Barn og unge sin medvirkning i planen vurderes som viktig. Sør-Varanger kommune har 

ikke en egen barne- og ungdomsrepresentant. Saker som angår barn- og unge skal 
sendes Sør-Varanger kommunes ungdomsråd v/Harald Sørensen. Tiltakshaver vurderer 
kontakt med Sandnes- og Bjørnevatn skole og SIL om et mulig samarbeid. se punkt 6.3 

 Planbeskrivelsen skal beskrive samspillet mellom boligutbygging, sikringstiltakene mot 
skred og grøntstrukturen / skiløype området. 

 Følgende bestemmelser om universell utforming skal innarbeides i planforslaget: «Ved 
søknad om tillatelse til tiltak skal det gjøres rede for hvordan universell utforming er 
ivaretatt i tiltaket og i planområdet. Redegjørelsen skal følges opp av en kotesatt 
uteromsplan». Det vurderes om det er muligheter for å legge til rette for større grad av 
universell utforming enn det byggeteknisk forskrift krever. 

 Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2016) skal legges til grunn i planarbeidet, også i anleggsfasen. 

 Planprogrammet redegjør kort for forholdet mellom varslet planarbeid og 
nasjonale miljømål.  

 Vurdering om planarbeidet og dens tiltak vil berøres av forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag tas inn som et utredningspunkt under punkt 5.4. Det skal 
konsekvensutredes i tilfellet forskriftene berøres. 

 Bredden på vegetasjonsbeltet ved bekken er ikke fastsatt i oppstartsmøtet. 
Vegetasjonen langs bekken mot nord har vært endret ved graving av andre en 
planforslagstiller. Belte på sørsiden av bekken er intakt og blir ikke berørt av 
planforslaget. Planforslaget skal jobbe med et tilpasset vegetasjonsbelte forslag som 
også muliggjør bebyggelse i området med de mest stabile grunnforholdene. 

 Klimagassreduksjon og energieffektivisering vil bli gitt prioritet i planarbeidet. 
Planbeskrivelsen skal omtale og drøfte hvordan utbyggingen gjennom bygg med passiv- 
eller plusshusstandard vil kunne bidra til å nå FNs bærekraftsmålene, 12 - ansvarlig 
forbruk og produksjon- og 13 – stoppe klimaendringene. Også hvilke miljøkrav og -
kriterier ved anskaffelser og ved utbygging som skal stilles i planen. 

 God håndtering av overvann og kvikkleiren vil være viktig i planarbeidet. 
Planbeskrivelsen skal redegjøre for hvordan planforslaget tilpasser seg de forventede 
klimaendringene, som økt nedbør, overflatevann, samfunnssikkerhet/kvikkleiren og de 
eventuelle stabiliserende tiltakene. 

 Det vil bli laget en risiko og sårbarhetsanalyse i forbindelse med lokalisering av boligene, 
utforming av infrastruktur og ved utrustning av samfunnsviktige funksjoner. Det vil bli lagt 
vekt på fremtidige klimaendringer og sikkerhet mot kvikkleireskred. 

 

Troms og Finnmark Fylkeskommune, datert 01.09.2020. 

 Vi vil også be om at barn/unge involveres i planarbeidet og da i forkant av 
høringsperioden. Dette gjelder også for Sandnes IL. 

 Planen legger opp til boligbygging. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges 
interesser i planleggingen blir derfor viktig. Gode uteoppholdsarealer vil derfor være 
areal som gir mulighet for ulike typer lek på ulike årstider, kan brukes av ulike 
aldersgrupper og er store nok. Planen vil omdisponere areal avsatt til idrettsanlegg og 
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grøntstruktur egnet for lek. Det må derfor gjøres vurdering iht. rikspolitiske retningslinjer 
for barn og unges interesser (rundskriv T- 2/08) punkt 5d, som sier at: “Ved 
omdisponeringer av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 
bruk eller egnet for lek, skal det skaffes en fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i retningslinjenes punkt 5b for å møte dagens eller fremtidens behov ikke blir 
oppfylt.” Vi ber om at dette redegjøres i utredningen for tema barn/unge. 

 Vi anbefaler at utarbeides en kotesatt uteromsplan som viser hvordan hensynet til 
barn/unge, fremkommeligheten og orienterbarheten er løst i planforslaget og hvilke 
arealer som avsettes til snødeponi. Uteromsplanen bør minimum vise avstand og 
fremkommelighet til: parkering, inngangsparti, trinnfri adkomst, avfallshåndtering, 
sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsarealene. Uteromsplanen bør i tillegg 
beskrives i planbeskrivelsen og gjøres juridisk bindende (pbl. §12-7 nr 4). 

 Kommuneplanens arealdel gir retningslinjer om at «alle nye planer skal det vurderes 
hvorvidt det skal legges til rette for større grad av universell utforming enn det 
Byggeteknisk forskrift (til enhver tid gjeldende) krever». Vi forutsetter at dette vurderes 
og beskrives i høringsdokumentene. Vi vil vise til at snødeponi ikke legges i områder 
egnet for lek. Snødeponier ved eller på lekearealer eller i friområdene, felles 
uteoppholdsarealer, som skal være allment tilgjengelig både om sommeren og om 
vinteren, er forbundet med farer for barn generelt og uønsket forurensning av 
smeltevann fra snødeponi til lekeplass. Vi anbefaler at snødeponi angis som 
bestemmelsesområde i plankartet. 

 Vi anbefaler at det utarbeides sol-/skyggediagram som viser planlagte bygningers 
tilgang til sol- og lysforhold samt deres påvirkning på planområdets uteoppholdsareal. 

 Planområdet er sjekket mot våre arkiver og ut fra vår faglige vurdering av området. Så 
langt vi kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner. Den 
generelle aktsomhet- og meldeplikten, må fremgå av planens dokumenter: Dersom det i 
løpet av arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller spor som indikerer eldre 
tids aktivitet i området, må arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes umiddelbart. 
Både tiltakshaver og utførende entreprenør har ansvar for at dette pålegget blir fulgt opp 
jf. lov om kulturminner av 1978 § 8, andre ledd.  

 Det nye boligområdet ligger inntil fylkesveg 8850 Langfjordveien. I 2020 var 
trafikkmengden (ÅDT) på fylkesvegen 150 og fartsgrensen 50 km/t. Som vegeier og 
forvalter av fylkesveg er våre interesser knyttet opp mot trafikksikkerhet, kollektiv og 
samferdselsarealene til vegen. Vi forutsetter at planleggingen av fylkesvegnettet skjer i 
dialog med fylkeskommunen.  

 I det videre planarbeidet bør tiltakshaver utarbeide en trafikkanalyse som beskriver 
dagens trafikale situasjon og konsekvensene tiltaket vil få for de trafikale forholdene når 
området er utbygd. I analysen bør det gjøres kapasitetsberegninger for de ulike 
trafikantgruppene og det trafikale mønsteret i /til/fra området. Trafikkanalysen vil kunne 
avklare behovet for rekkefølgebestemmelser, samt planmessige og utbyggingsmessige 
forhold. Analysen bør redegjøre for eventuelle avbøtende tiltak. I tillegg bør planen 
omtale de trafikale forholdene knyttet til eksisterende og nye områder. Dette kan bidra til 
å belyse behovet for trafikksikre løsninger. Der det tilrettelegges for nye aktiviteter må 
det tas hensyn til bebyggelse, transporttype, og trafikale forhold så som trafikkmengde, 
trafikkmønster og parkering.  
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 Trafikkarealer som vegbredder, byggegrenser, siktsoner med mer må fremgå av planen. 
Trafikkarealene må målsettes eller beskrives i bestemmelsene. Det må settes av/ 
dimensjoneres tilstrekkelig areal, inklusive snuplass for kjøretøy som skal betjene 
området (brøyte/renovasjon/utrykningsbiler). Det fremgår av varselet om oppstart at det 
skal settes av areal til snødeponi. Trafikkareal skal reguleres og opparbeides iht. N100. 

 Tilrettelegging av et sammenhengende nett av gangveier, snarveier og stier med korte 
avstander til aktivitetsområdene og busslommer gjør det mer attraktivt å gå og sykle. Å 
reise trafikksikkert og trygt er også positivt for klima, støy, helse og økonomi. For å sikre 
etablering av gode trafikksikre løsninger bør det knyttes rekkefølgebestemmelser til 
reguleringsplanen.  

 Avkjøring fra boligfeltet vil være fra Johnsenveien. For å redusere risikoen for ulykker 
anbefaler vi ikke tilleggsavkjøring direkte til Langfjordvegen.  

 Byggegrensen må fremgå av planen, målsettes, samt beskrives i planbestemmelsene. 
 Parkering må planlegges med manøvreringsareal slik at rygging over fortau eller annet 

oppholdsområde unngås. Ved planlegging av parkering bør det legges til rette for 
sykkelparkering. Areal for sykkelparkering bør legges til et trygt område og helst under 
tak. Opparbeiding av disse må legges inn i rekkefølgebestemmelsene. Regjeringen har 
som mål om et utslippsfritt nybilsalg fra 2025. Vi anbefaler derfor at det tilrettelegges for 
parkering med ladestasjon for el-biler. 

 
Forslagstillers kommentar: 
 Barn og unge sin medvirkning i planen vurderes som viktig. Sør-Varanger kommune har 

ikke en egen barne- og ungdomsrepresentant. Saker som angår barn- og unge skal 
sendes Sør-Varanger kommunes ungdomsråd v/Harald Sørensen. Tiltakshaver vurderer 
kontakt med Sandnes- og Bjørnevatn skole eller Sandnes IL om et mulig samarbeid se 
punkt 6.3 

 Det vil planlegges med gode uteoppholdsarealer som gir mulighet for ulike typer lek på 
ulike årstider, kan brukes av ulike aldersgrupper og er store nok. Arealet omdisponeres 
fordi det er allerede for 15 år siden etablert et nytt idrettsanlegg og grøntstruktur egnet 
for lek ca 350 m mot nord-vest som erstatning. Vurderingen av omdisponering er tatt inn 
i planprogrammet og skal inn i utredningen for tema barn/unge. 

 Det vil bli satt krav i bestemmelsene om et kotesatt uteromsplan ved byggesøknad. 
 Det vil bli vurdert om at planforslaget skal legge opp til større grad av universell 

utforming enn det Byggeteknisk forskrift (til enhver tid gjeldende) krever. 
 Snødeponi skal angis som bestemmelsesområde i plankartet. 
 Sol-/skyggediagram vurderes å bli lagt ved som illustrasjon til planbeskrivelsen. 
 Forslag til endringer på fylkesvegnettet vil skje i dialog med fylkeskommunen.  
 Punkt 4.6 av planprogrammet er utvidet med at det skal lages en trafikkanalyse. 
 Trafikkarealene skal målsettes eller beskrives i bestemmelsene. Trafikkareal skal 

reguleres og opparbeides iht. N100. 
 Rekkefølgebestemmelser skal tas inn i reguleringsplanen for å sikre 

trafikksikkerhetstiltak.  
 Avkjøring fra boligfeltet planlegges fra Johnsenveien.  
 Byggegrensen skal fremgå av planen, målsettes, samt beskrives i planbestemmelsene. 
 Parkering for (el-)bil og sykkel tas inn i planforslaget. Opparbeiding av disse tas inn som 

en rekkefølgebestemmelsene. 
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Statens Vegvesen, datert 02.09.2020.  

 Statens vegvesen er positiv til at nye boliger etableres i et allerede bebygd område, og 
på den måten bidrar til fortetting. Området ligger også forholdsvis nært nye Sandnes og 
Bjørnevatn skole, slik at barna kan gå eller sykle til skolen. Dette er i tråd med statens 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  

 Det planlagte boligfeltet ligger langs fv. 8850. Gang- og sykkelvegen er på motsatt siden 
av fylkesvegen. I den videre planprosessen må det arbeides for å finne trafikksikre 
løsninger som knytter boligfeltet til eksisterende gang- og sykkelveg.  

 Vegnormalene må legges til grunn for planlegging og bygging av veger, vegkryss og 
eventuelt andre trafikktiltak. Vegnormalene er tilgjengelig på: 
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker. 

 Området må gjøres tilgjengelig for alle ved hjelp av prinsippene for universell utforming. 
Se håndbok V129.  

 Troms og Finnmark fylkeskommune er vegeier for fv. 8850.Vi viser derfor til deres 
uttalelse når det gjelder forvalteransvaret for fylkesvegen. 

 
Forslagstillers kommentar: 
 Det skal jobbes med å finne trafikksikre løsninger som knytter boligfeltet til eksisterende 

gang- og sykkelveg ved Langfjordveien.  
 Vegnormalene skal brukes i planleggingen, også håndbok V129.  
 
 

Grunneiere og andre rettighetshavere 

Nabo Rita Håkonsen, Langfjordveien 36. Datert 06.07.2021. 

 Det er leire i området for byggeplanene. Nabotomter er fra før av tungt belastet etter 
bebyggelse på baksiden (Kildejordet). Nå blir vi belastet også på fremsiden. Vi krever at 
det blir tatt leirprøver av samtlige nabotomter i området.  

 Når Varanger kraft utredet den gamle fotballbanen, forekom det rystelser og skjelv i 
huset.  

 Veien er tungt belastet av trafikk, deriblant mye tungtransport fra grustak og andre 
anlegg. Det forekommer også her ristinger og skjelv ved enkelte passeringer.  

 
 
Forslagstillers kommentar: 
 Vi er kjent med leire forekomstene i planområdet. Det er utført grunnundersøkelser i 

planområdet. Anbefalingene fra GEO-konsulent vil bli fulgt opp. 
 Det er vanlig at det er rystelser i husene omkring når det pågår bygg- og anleggs 

aktivitet. Også tungtransport kan gi ristninger i hus. Tungtransporttrafikken vil ikke bli 
endret på grunn av planforslaget. 

 

Nabo Rolf Persen, Langfjordveien 11. Datert 07.07.2021. 
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 Ber om et møte for å finne plassering av veibanen til Johnsenveien. Veien er under 
regulering i forbindelse med 23/12.  

 
Forslagstillers kommentar: 
 Vi er har gjennomført møte 6. august kl. 10 og er omforent om plassering av veibanen 

for Johnsenveien slik den ligger i dag, og også er plassert i reguleringsplanen til Rolf 
Persen. 

 

Nabo Kirsten Håkonsen, Langfjordveien 19. Datert 09.07.2021. 

 Dere må ta hensyn til avløpet som går fra mitt hus og ned til kommunalt avløp. 

 

Forslagstillers kommentar: 
 Ledninger som går over planområdet vil bli tatt hensyn til og eventuelt lagt om når det 

viser seg å være nødvendig. 
 

SIL, Sandnes Idrettslag. Datert 18.08.2021. 

 På styremøtet 17.08.2021 så SIL på plantegningene, og var enige om å ikke legge noen 
føringer i forhold til regulering av området. Dette fordi det kun gjelder ett turrenn i året, og 
vi kan finne en alternativ rute når området blir utbygd. 

 SIL ønsker å delta på et møte der hvor medlemmer og andre naboer blir invitert. 
 
Forslagstillers kommentar: 
 Tatt til orientering.  
 Medlemmer fra SIL-styret var til stede under åpent infomøte. 

 

Åpent infomøte. Datert 25.08.2021. 

 Det er laget referat fra møtet, se vedlegg. 
 De som møtte opp var positivt og ønsket bygging på tomten, men kanskje ikke for høyt 
 Langfjordveien, svingen og trafikken på veien var tema. 
 Grunnforholdene, flere mener det er lite trygt pga mulig ras. 
 Det mangler et eldresenter, møtested eller et sted eldre kan ha det bra på Sandnes. 

 
Forslagstillers kommentar: 
 Langfjordveien er viktig i planarbeidet. Trafikkforhold ved planområdet skal utredes. Det 

er ikke opp til tiltakshaver å utbedre svingen i veien, da dette er en fylkeskommunal sak. 
 Tiltakshaver har gjennomført grunnundersøkelser som viser god grunn ned mot bekken. 

Men planforslaget skal sendes til fagkyndig for uttalelse om tiltak slik at ras forhindres.  
 Tiltakshaver planlegger kontakt med Sør-Varanger kommune om et eventuelt samarbeid 

for et tilbud til eldre. 
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