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Behandling i utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for plan og samferdsel 07/2022 
 

08.02.2022 

Kommunestyret 15/2022 
 

16.02.2022 

 

Fastsetting av planprogram for detaljregulering for Langfjordtunet 
 
 
INNSTILLINGER FRA RÅD OG UTVALG: 
 
16.02.2022   Kommunestyret 
Saksordfører: Kurthi, Sigbjørn O 
 
 
 
Jorun Nørstebø, H, ba om å få sin habilitet vurdert som følge av at hennes samboer er 
deleier og styreleder for et av selskapene som er part i saken. Nørstebø ble enstemmig 
erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken. Tove Alstadsæter tok plass og deltok i 
behandlingen. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyret  sitt vedtak i sak 15/2022: 
Kommunestyret i Sør-Varanger fastsetter planprogram for reguleringsplan for Langfjordtunet 
(planID 5444-2020006, sist revidert 07.01.2022). 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-9 jf. § 12-11 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 16. 

Begrunnelse: 

Kommunestyret finner at planarbeidet kan videreføres. Planprogrammet ivaretar aktuelle 
tema, og danner rammer for det videre planarbeidet med konsekvensutredning. 

 

 
08.02.2022   Utvalg for plan og samferdsel 



Saksordfører: Kurthi, Sigbjørn O 
 
 
 
Innstilling er enstemmig vedtatt.  
 
Utvalg for plan og samferdsel  sitt vedtak i sak 07/2022: 
Kommunestyret i Sør-Varanger fastsetter planprogram for reguleringsplan for Langfjordtunet 
(planID 5444-2020006, sist revidert 07.01.2022). 

 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-9 jf. § 12-11 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 16. 

 

Begrunnelse: 

Kommunestyret finner at planarbeidet kan videreføres. Planprogrammet ivaretar aktuelle 
tema, og danner rammer for det videre planarbeidet med konsekvensutredning. 

 

 

 

 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Sør-Varanger fastsetter planprogram for reguleringsplan for Langfjordtunet 
(planID 5444-2020006, sist revidert 07.01.2022). 

 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-9 jf. § 12-11 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 16. 

 

Begrunnelse: 

Kommunestyret finner at planarbeidet kan videreføres. Planprogrammet ivaretar aktuelle 
tema, og danner rammer for det videre planarbeidet med konsekvensutredning. 

 

 



 

 

Forslag til alternativ løsning (dersom det er vurdert at det ikke er nødvendig, kryss av): 

☐ 

 

Kommunestyret i Sør-Varanger fastsetter ikke planprogram for reguleringsplan for 
Langfjordtunet (planID 5444-2020006), og stopper dermed planarbeidet. 

 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-9, jfr. § 12-11 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 16. 

 

Begrunnelse: 

Kommunestyret begrunner selv sitt vedtak. 

 

 

 

 

Kort sammendrag av innholdet i saken (ingress): 

 

Langfjordtunet AS har utarbeidet et planprogram til detaljregulering for Langfjordtunet. 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for 12-18 nye boligbygg, i 1-3 etasjer på Sandnes. 

 

Planprogrammet har vært på høring/offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart. 
Planprogrammet legges her frem for politisk behandling og fastsetting etter plan- og 
bygningsloven §§ 12-9 jf. § 12-11, og konsekvensutredningsforskriften § 16. 

 

 

 

Vurdering før saksutredning: 

Sør-Varanger kommunes saksutredninger bygger på utrednings- og informasjonsplikten i kommunelovens § 4 (…skal aktivt 



informere om egen virksomhet), i forvaltningslovens § 17 (… skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes) 
og ellers de særlover som måtte gjelde den enkelte sak). 

 

Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2026) sier: 

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. 

 

Det skal også gjøres vurderinger i forhold til ulike satsingsområder i kommuneplanen, samt endel andre viktige områder. 
Nedenfor er en opplisting av vurderinger som skal gjøres, hvor det er krysset av for om det er aktuelt for denne spesifikke 
saken. De aktuelle vurderingsområdene finnes deretter i den generelle saksutredningen). 

 

 

 

 Ja Nei 

Næringsutvikling  x 

Infrastruktur x  
Kompetansebygging  x 

Folkehelse x  
Barn og ungdom x  
Universell utforming x  
Eldre  x 

Samiske forhold x  
Økonomi  x 

Finansiering  x 

 

 

 

 

 

 

Saksutredning (faktaopplysninger og kommunedirektørens vurdering): 

 



Bakgrunn/formål: 

Langfjordtunet AS ved Varja entreprenør AS og Fiskebeck Håndverk AS fremmer forslag til 
detaljregulering for Langfjordtunet på Sandnes. Planfaglig konsulent er Fiskebeck prosjekt 
AS. 

 

Detaljreguleringen har planID 5444-2020006. 

 

Det varslede planområdet er lokalisert på den tidligere fotballbanen til SIL, bekkedalen på 
sørsiden av den tidligere fotballbanen, samt på et mindre område på nordsiden av FV 8850. 
Til sammen utgjør dette et areal på 17,9 dekar. Planområdet er lokalisert på GBN 23/32 som 
hovedeiendom. I tillegg strekker planen seg over GBN 23/2, 23/2/921, 23/20, 23/81, 23/73 
som er eid av Sør-Varanger kommune, GBN 23/5 som er privat eid, og GBN 23/85 som er 
eid av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye boliger. Det planlegges for 12-18 nye 
boligbygg, i 1-3 etasjer. Eksisterende bygning på området skal rives. Adkomst til 
boligområdet skal være fra Johnsenveien, samt en eventuell tilleggsavkjøring direkte til 
Langfjordveien. I tillegg ønsker de å tilrettelegge for tilgang/passasje til skiløype, samt 
utvidelse av den kommunale vannverkssentralen som ligger innenfor planområdet. 

 

 

Planstatus i dag: 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til idrettsanlegg, kombinerte 
grønnstrukturformål, LNFR og kommunalt teknisk anlegg KA 10 – Sandnes 
vannverksentralen. Planarbeidet strider derfor mot kommuneplanens arealdel, og utløser 
krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6, bokstav b (vedlegg 
1, nr. 25). 

 

Deler av reguleringsplanene «Langfjordveien østre del III» (planID 2000101) og «Friområde 
Sandnes» (planID 1978100) ligger innenfor det varslede planområdet. Arealformålene som 
berøres er kjøreformål og parkeringsplass. På det tilgrensende område i øst er 
‘Detaljregulering for Mennajordet’ (2020003) under arbeid. 

 

 

Oppstartsmøte og planinitiativ: 



Den 25.03.20 avholdt kommuneadministrasjonen oppstartsmøte med forslagsstiller og 
planfaglig konsulent. 

 

Utvalg for plan og samferdsel behandlet planinitiativet 28.04.2020, og vedtok følgende: 

 

Utvalg for plan og samferdsel sitt vedtak i sak 025/20: 

Utvalg for plan og samferdsel finner at det private planinitiativet for Detaljregulering for 

Langfjordveien 13 (gbnr 23/32) kan føre fram. Utvalget legger til grunn planinitiativet slik det 

framkommer av referatet fra oppstartsmøte 25.03.20 med kartskisse av 17.02.20. 

 

Begrunnelse: 

Utvalget vurderer de samfunnsmessige fordelen ved en regulering av boligtomter iht. 

planinitiativet vil være større enn ulempene, ut i fra dagens kunnskap i området. Utvalget 
støtter seg til rådmannens vurdering i saksframstillingen. 

 

 

Planprogrammet: 

Planprogrammet er sist revidert 07.01.2021. Planprogrammet er vedlagt saken. 

Vedlagt følger også merknadsbehandlingen (etter høring/offentlig ettersyn og varsel om 
oppstart av planarbeidet). 

 

Kommunedirektøren forutsetter at kommunestyret setter seg inn i dokumentene og gjengir 
de ikke i detalj her. 

 

 

 

Kommunedirektørens vurdering: 



 

Planarbeidet: 

Sandnes idrettslag hadde tidligere tilhold på gbnr 23/32. De har nå flyttet all sin 

aktivitet nord for Langfjordveien hvor de også etablerer nytt klubbhus. Eiendommen 

er kjøpt av forslagsstillerne. Utbygging av et boligområde ses som positivt og god 

utnyttelse av det aktuelle arealet. Sandnes er et attraktivt boligområde hvor det er 
gjennomført flere byggeprosjekter de siste årene. Kommunedirektøren vurderer det også 
som positivt at planarbeidet legger opp til at det kommunale vannverket kan utvides, samt at 
planarbeidet tar hensyn til lysløypa som ligger i området. 

 

 

Forholdet til satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel: 

Viser til punktet vurdering før saksutredning tidligere i dokumentet. Der er det krysset av for 
at planarbeidet berører infrastruktur, folkehelse, barn og ungdom, universell utforming og 
samiske forhold. Dette er forhold som skal utredes/beskrives i planforslaget, jf. 
planprogrammet. Kommunedirektøren stiller seg bak vurderingene som er gjort for disse 
punktene i planprogrammet, og vurderer de derfor ikke nærmere her. 

 

 

Planprogrammet: 

Kommunedirektøren finner at planprogrammet på en god måte redegjør for formålet med 

planarbeidet, hvilke alternativer som vil bli vurdert, og behovet for utredninger. 
Planprogrammet angir også den videre planprosessen, og opplegget for medvirkning for 

grupper som antas å bli særlig berørt. De innspillene som kom inn til høringen av 

planprogrammet er ivaretatt på en god måte. Kommunedirektøren støtter seg til 
planprogrammet og medfølgende merknadsoversikt. 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
kommunedirektør 

 
 
 

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

 
 
Oversikt over dokumenter som er vedlagt: 
2020006_Planprogram Detaljregulering for Langfjordtunet - merknadsoversikt 
2020006_Planprogram Detaljregulering for Langfjordtunet 
Habilitetsvurdering kommunestyremøte 16.02.22 
 
Oversikt over alle dokumenter i saken: 
Reguleringsplan for Langfjordtunet 
Reguleringsplan for Langfjordtunet 
Midlertidig svar på innsendt planprogram 
Korrespondanse mellom forslagsstiller og saksbehandler i forkant av revidert planprogram 
Ny oversendelse av planprogram Reguleringsplan for Langfjordtunet til fastsettelse 
Svar på oversendt planprogram - Detaljregulering for Langfjordveien 13 
Avklaring i forbindelse med reguleringsplan for Langfjordtunet 
Revidert notat fra møte om aldersvennlige boliger 
Midlertidig svarbrev: Oversendelse av planprogram for Langfjordtunet detaljregulering til 
fastsettelse 
Oversendelse av planprogram for Langfjordtunet detaljregulering til fastsettelse 
Møtenotat fra informasjonsmøte mellom Langfjordtunet AS og Sør-Varanger kommune 
Presentasjon fra åpent møte 25.08.21 - Fiskebeck Prosjekt AS og Varja AS 
Svar på spørsmål til Langfjordtunet detaljreguleringsplan 
Gir snarlig tilbakemelding på innsendte plandokument 
Sak til utvalgsmøte i november 
Behandling i utvalgsmøte 
Spørsmål om tidspunkt for behandling 
Foreløpig svar til spørsmål og henvendelse om møte 
Samarbeid i forbindelse med bolig politisk plan og aldersvennlig boliger - Langfjordtunet 13 
Langfjordtunet detaljreguleringsplan - sammenstilling av innspill og spørsmål 
Om gebyr for kommunalteknisk anlegg 
Øvrige innkomne innspill, Langfjordtunet 
Spørsmål om innkomne uttalelser, Langfjordtunet reguleringsplan 
Spørsmål om innkomne uttalelser, Langfjordtunet reguleringsplan 
Svar på varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Detaljregulering - 
Langfjordtunet - Sandnes - Gbn 23/32 
Fylkeskommunens uttalelse til høring - oppstartsvarsel med planprogram - detaljregulering 
for Langfjordtunet, Sandnes 
Notater fra åpent møte om Langfjordtunet 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Langfjordtunet, Sandnes 
Avklaring i forbindelse med reguleringsplan for Langfjordtunet 
Varsel om oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn planprogram for 
«Detaljregulering for Langfjordtunet, Sandnes»,  Sør-Varanger kommune 
Varsel om oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn planprogram for 
«Detaljregulering for Langfjordtunet, Sandnes»,  Sør-Varanger kommune 
Avklaring - Sandnes vannverk 



Varsel om oppstart og utkast til planprogram 
Tilbakemelding planprogram og varsel om oppstart 
Revidert utkast til varsel om oppstart og utkast til planprogram 
Avklaring om plangrense ved Sandnes vannverk 
Ber om avklaring for plangrense til Sandnes vannverk 
Sender ut kommentarer igjen 
Spørsmål om kommentarer fra SVK 
Telefonsamtale med plankonsulent Mia 
Svarbrev: utkast til varsel om oppstart og utkast til planprogram 
Uttalelse fra VAR-avdelingen 
Bekrefter mottak av dokumenter - Langfjordtunet 
Oversender grunnundersøkelser 
Avklaring i forbindelse med reguleringsplan for Langfjordtunet 
Sosifil og adresseliste til varsling av Detaljregulering Langfjordtunet, Sandnes - Gbn 23/32 
Svar om veilinje 
Ber om avklaring på veilinje 
Bekrefter å ha mottatt varslingsdokumenter 
Foreløpig oversendelse av varsel om oppstart og forslag til planprogram til gjennomgang 
Aksept fra Fiskebeck for retting av matrikkelen umatrikulert grunn ved gnr 23 bnr 32 
Svar vedrørende umatrikulert grunn ved gnr 23 bnr 32 
Oversender rapport om grunnforhold ved Sandneskrysset - FV.8850, til orientering 
Endret planID - Reguleringsplan for Langfjordveien 13 
Melding om vedtak: Planinitativet Detaljregulering for Langfjordveien 13 kan igangsettes 
Adresseliste Langfjordveien 13 
PLANINITIATIV OM DETALJREGULERING FOR LANGFJORDVEIEN 13, GBN 23/32 PÅ 
SANDNES 
REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE - DETALJREGULERING AV LANGFJORDVEIEN 13 
KU-vurderingsskjema Langfjordveien 13 
Dato for oppstartsmøte - detaljregulering Langfjordveien 13 
Ang bestilling av oppstartsmøte for Langfjordveien 13 
Bestilling av oppstartsmøte for Langfjordveien 13 
Møtenotat fra planavklaringsmøte - gbnr 23/32, Sandnes 
Langfjordveien 13 - omregulering 
 
 


