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NOTAT 

MERKNADSBEHANDLING KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026 

I dette notatet er innkomne merknader kommentert og etterfølgende endringer i 

plandokumentene beskrevet.  

Forslag til kommuneplanens arealdel ble utlagt til høring/offentlig ettersyn i perioden 

14.05.16 til 30.06.16 (enkelte instanser ble etter søknad gitt utvidet frist). 

I høringsperioden innkom 27 uttalelser, i tillegg er det kommet inn uttalelser i forkant og 

etterkant av selve høringsperioden, som rådmannen velger å ta med i 

merknadsbehandlingen. Til sammen er det innkommet totalt 37 uttalelser, hvorav 5 

innsigelser. Uttalelser og innsigelser til planforslaget er listet opp nedenfor: 

Dok.nr. Dato Instans Beskrivelse/innhold 

1 27.10.14 Grunneier Gnr 24, bnr. 26 (Espen Kling) utvidelse av spredt boligbebyggelse SB 23 

2 23.07.15 Gnr 22, bnr. 29 (Magnar Helland) spredt hytte, 3 stk 

3 09.10.15 Grunneier Gnr 6, bnr. 22 (Kjell Skårvik) flytting av SFB 4 

4 14.12.15 Øvre Pasvik nasjonalparkstyre hensynssoner  

4A 
 

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre begge uttalelser samlet 

5 21.04.16 Sør-Varanger Jeger og Fiskeforening utvidelse av IS 2 for haglebane 

6 19.05.16 Varanger kraft Utvikling fibernett, ønsker mer deltakelse 

7 18.05.16 Varanger kraft Nett strømforsyning, ønsker mer deltakelse 

8 01.06.16 Trømsø museum - Universitetsmuseet ingen merknader 

9 06.06.16 Hytteeier uregistrert bygg på gnr 9, bnr. 1 (Sjur Korsmo) ønsker at det åpnes for fradeling 

10 19.06.16 Rådet for likestilling av funksjonshemmede ønsker aktiv medvirkning/opplæring 

11 21.06.16 Grunneier Gnr 24, bnr. 3, fnr. 8 (Jorid Saue) utvidelse av spredt boligbebyggelse SB 23 

12 20.06.16 Avinor innsigelser, med 6 vedlegg og kart i SOSI 

13 22.06.16 Statens vegvesen Høybukta vest/bestemmelser 

14 23.06.16 NVE tilleggsuttalelse Hensynssone neidenelva 

14A 
 

NVE begge uttalelser samlet 

15 22.06.16 Skogbrukssjefen i Finnmark NFR-ødemark/beskr/best 

16 24.06.16 Mattilsynet trygt drikkevann 

17 19.06.16 Jarfjord og omegn arbeiderlag boliger i distrikta mm. 

18 28.06.16 Fiskeridirektoratet KU/akvakultur/NFF/Deponi/Fiskerihavn 

19 28.06.16 FeFo Massetak/Caravan/LNFR spredt, mm. 

20 30.06.16 Kirkenes Maritime Park AS / Kirkenes base AS Pulkneset med vei, dialog med Avinor 

21 30.06.16 Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik hyttefelt/pulkneset mm 

22 28.06.16 Reinbeitedistrikt 4/5B Sàllan/Cizasnjarga samisk/pulkneset/hyttefelt 

23 27.06.16 Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag Næring til fritidshytter/oppdrett/laks 

24 23.06.16 Finnmark fylkeskommune konkrete bestemmelser/innsigelse 

25 27.06.16 Fylkesmannen i Finnmark innsigelse 

26 06.07.16 Thomas Salangi spørsmål vedr næringshytte til fritidsbolig 

27 05.07.16 Forsvarsbygg Innsigelse Pulknes/Høybukta vest 

28 04.07.16 Sametinget innsigelse Pulknes/akvakultur 

29 01.07.16 Direktoratet for mineralforvaltning M1-17 og ST1-2 
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30 12.07.16 Kystverket BN8/NFFF1/ 

31 02.08.16 Øvre Pasvik nasjonalparkstyre ber om møte/konkrete merknader 

32 05.09.16 Huseiere i Røsslyngveien økning av BYA til 30% 

33 02.10.16 Grunneier Gnr. 9, bnr. 5 og 42 (Stein Hugo og Keth Flå Jørgensen) 9/5 til fritidsbebyggelse 

34 21.06.16 NVE naturfare/vassdrag/energianlegg 

35 11.12.16 Grunneier Gnr. 13, bnr. 2 (Vidar Pettersen) utvidelse av SFB 14 utvidelse kring eksisterende bebyggelse 

36 16.01.17 Halvor Stene og Erna Bakken Spredt  bolig 

37 30.01.17 Rådet for likestilling av funksjonshemmede Universell utforming 

    

    

 

Et kort sammendrag av hver enkelt uttalelse er gitt nedenfor, etterfulgt av rådmannens 

kommentar og oppfølging/endring i av plandokumentene. Innsigelser til planforslaget 

håndteres først: 

 

INNSIGELSER: 

Doknr. Instans – innsigelse: 

12. Avinor – innsigelse 20.06.16 og ettersendte kart 27.06.16 og 08.07.16: 

Innsigelse: 

Dersom kommunen ikke innarbeider / følger opp punktene nedenfor i arealdelen med 

tilhørende bestemmelser, nedlegger Avinor innsigelse til kommuneplanens arealdel i 

medhold av Plan- og bygningsloven § 5-4: 

 Utvidelse av arealer til lufthavnformål (2030), nevnt som arealene A, B, C, D, E og F.  

A:Sikkerhetsområder nord for rullebanen frem til lufthavngjerdet/eiendomsgrensen. 

B: Baneforlengelse i øst med tilhørende sikkerhetsområde. 

C: Baneforlengelse i øst med innflygingslys og sikkerhetsområde. Arealet omreguleres fra 
forsvarsformål (skytefelt/øvingsområde) til lufthavn. 

D: Areal i sydøst, eid av Avinor, inn mot veien til Høybuktmoen leir. 

E: Arealer ut mot E6 i vest. 

F: Arealer i vest med innflygingslys og sikkerhetsområde. 

 Etablering av areal for hangarer og administrasjonsbygg (2033) alternativt lufthavnformål 
(2030), nevnt som areal H (Vestleiren).  

H: Vestleiren er tiltenkt fremtidig offshore- og helikopterområde ved lufthavna og burde 
reguleres til aktuelt formål. Midlertidig dispensasjon for asylmottak kan aksepteres inntil 
Avinor trenger arealet. 

 Hensynssone for arealer ut for østre banende der Avinor har rett til å senke terreng som 
utgjør hinder, nevnt som areal G.  
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G: Arealer som utgjør hinder bør legges som hensynssone med bestemmelser som 
muliggjør senkning av terrenget. 

 Tar ut / fjerner forslag til vegadkomst til næringsområdet på Pulkneset fra E6 

 Hensynssoner for restriksjonsplanen (H190_1) og byggerestriksjonskartet for 

flynavigasjonsanleggene (H190_2 og H190_3) med tilhørende bestemmelser. 

 Bestemmelse om farlig eller villedende belysning. 

 Hensynssone for frisikt rundt innflygingslys (H140_1 og H140_2) med tilhørende 

bestemmelse. 

Merknader: 

Flystøysoner bør legges inn som hensynssoner i plankartet med bestemmelser. 

Minner om ny forskrift for modelfly/droner som ikke tillates nærmere flyplass enn 5km, uten 

tillatelse fra Avinor. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det framkommer av veileder til kommuneplanens arealdel at: «Myndighet som kan fremme 

innsigelse til plan ikke kan kreve at det blir lagt inn hensynssone i kartet eller fremme 

innsigelse fordi dette ikke er blitt gjort. Det de derimot kan kreve er at fareområder blir 

ivaretatt i planen på en tilfredsstillende måte. Dersom det ikke skjer, kan de fremme 

innsigelse. De kan følgelig ikke fremme innsigelse mot den metode kommunen har valgt for 

å ivareta det som skal hensyntas, så fremt dette er blitt utført på forsvarlig vis og begrunnes i 

planbeskrivelsen.» 

Innsigelsene tas delvis til følge.  

Restriksjonssonen tas til følge. 

Luftfartsloven har regler om planlegging, bygging og drift av flyplasser, blant annet med 

regler om sikkerhet og restriksjoner på og rundt flyplasser. En henvisning til disse reglene er 

tatt inn som retningslinje til planbestemmelsene. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Arealutvidelse iht. innsigelsespunktene A-F innarbeides i plankartet. 

Arealformål i Vestleiren endres til lufthavnformål.  

Høybukta vest og Pulkneset, sammen med Forsvarets skyte- og øvingsfelt er båndlagt i 

påvente av reguleringsplan. Problemstillingene knyttet til Stamnetterminal håndteres 

gjennom etterfølgende reguleringsplanarbeid. 

Hensynssone for restriksjonsplanen legges inn i plankartet med tilhørende bestemmelser. 

Henvisning til Luftfartsloven er tatt inn som retningslinje. 
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24. Finnmark fylkeskommune - innsigelse 23.06.16: 

Innsigelse: 

 Finnmark fylkeskommune krever at planen inneholder generelle bestemmelser etter plan- 

og bygningslovens § 11-9 nr. 6 og 7 for tiltak på eksisterende verneverdig bebyggelse. 

Med verneverdig bebyggelse menes SEFRAK–registrerte bygg og andre bygg med 

byggedato før 1945. Med krav om høring til fylkeskommunen ved tiltak på slik 

bebyggelse. Fylkeskommunen foreslår et sett med generelle bestemmelser. 

 I følgende områder må det avgrenses hensynssone c) kulturmiljø (jf. pbl § 11-8, c): 

Bugøynes, Egne Hjems vei i Bjørnevatn og NB!-områdene i sentrum. Med bestemmelser om 

høring til fylkeskommunen ved tiltak eller riving. 

 Krever endring i bestemmelse § 3.1.6 om estetisk utforming 

 Krever endring i bestemmelse § 3.1.7 om eksisterende bebyggelsesstruktur, med 

tilføyelse om at fylkeskommunen skal høres i saker om gjenreisningsbebyggelse. 

 Ber om at det i retningslinjene til 3.2.1 om bebyggelse BB1, at alle tiltak i og i 

tilgrensende områder til NB!-områder skal sendes fylkeskommunen på høring. 

 Finnmark fylkeskommune ønsker ikke at det skal bygges høyere i NB!-områdene. 

Fylkeskommunen ønsker ikke å stoppe utviklingen i områdene, men tiltak her må gjøres 

med varsomhet. Bestemmelsen «50-talls murgårder bør fortrinnsvis bygges på i høyden 

ved at hele bygget heves med en etasje.» Bør endres til: «50-talls murgårder bør 

fortrinnsvis ikke bygges på eller utvides. Alle tiltak på bygningene skal sendes på høring 

til Finnmark fylkeskommune». 

 Det bør gis bestemmelser om at det skal tas hensyn til krigsminner og forsvarets 

kulturhistoriske bygninger og anlegg. 

 Området rundt lokstallen og industriområdet, jernbanen til gruveområdet, samt 

verneverdige bygninger i Syd-Varanger gruver, bør tas med som viktige kulturhistorisk 

anlegg. 

 Det bør utarbeides en egen sentrumsplan hvor NB!-områdene blir ivaretatt. 

Merknader: 

Vegtrase fra E6 til Pulkneset vil svært sannsynlig berøre automatisk freda kulturminner, 

enten direkte eller ved skjemming. Dette må håndteres gjennom en detaljregulering. 

Akvakultur:  

Fylkeskommunen vurderer at planforslaget i mindre grad tilrettelegger for fremtidig 

næringsutvikling i sjø og således ikke følger opp kommunens samfunnsdel hvor det står at 

kommunen skal «se på mulighetene for å avsette fremtidsretta areal i sjøen for 

havbruksnæringen». 

Områder til akvakultur (A2-A6) er plassert innenfor hensynssonen til nasjonal laksefjord, 

oppdrett av laksefisk er ikke tillatt i denne sonen. 

Mener det er uheldig med kombinerte formål, som Natur-, Friluftsliv-, Fiske-, Ferdsel- og 

Akvakultur (NFFFA), da konflikter kan oppstå dersom det etableres akvakulturanlegg i slike 

områder. 
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Finnmark fylkeskommune oppfordrer til i minst mulig grad å benytte kombinerte formål slik 

som NFFFA, og heller legge til rette for noen rendyrkete A-områder og 

kombinasjonsområdene natur-, friluftsliv-, fiske- og ferdselsområde (NFFF) i stedet. 

Innspill etter møte 01.11.16: 

Finnmark fylkeskommune foreslår at det i planforslaget skilles mellom «må områder» og 

«bør områder» med hensyn til kulturmiljø. 

Må områder: 

Områder som skal gis hensynssone c) kulturmiljø er; Bugøynes, Egne Hjems vei i 

Bjørnevatn og NB!-områdene i Kirkenes sentrum - BSR, boligbyen og delområde. 

Fylkeskommunen peker på de hensyn som må ivaretas innenfor disse områdene. 

SEFRAK-registrerte bygninger og bygninger i spesielle bygningsmiljø; Stenland, Martinneset, 

Lille-Ropelv (samisk), Buholmen, Vesternes og Grense Jakobselv. 

Byggesaker innenfor «Må områdene» skal sendes til Finnmark fylkeskommune på høring. 

Her menes byggesaker for tiltak som fører til synlige endringer (fasadeendringer) på 

bygningene/kulturmiljøet. For eksempel er skifte av kledning, vinduer, dører og endring av 

farge, og tilbygg/utbygg å regne som fasadeendring. 

Tiltakshaver kan utføre mindre tiltak på bygninger som vanlig vedlikehold – reparasjoner av 

skader, maling i eksisterende farger, reparasjon av taktekking så lenge det ikke er 

fasadeendringer. 

Bør områder: 

Med dette menes områder/bygninger som ikke er fredet, men har kulturhistoriske verdier 

som er verdt å ta vare på. 

Gjenreisningsbebyggelse, dvs. bygninger reist mellom 1945 og 1960. 

Ved tiltak på - og i kulturmiljø med gjenreisningsbebyggelse må hensynet til den 

eksisterende bygningens arkitektoniske uttrykk veie tyngst. Nye tiltak skal underordnes 

eksisterende slik at opprinnelig stiluttrykk kan leses etter at tiltaket er gjennomført. Ved 

utbygging/tilbygg skal det nye, som volum, form, farge, kledning, vinduer, taktekke være 

underordnet opprinnelig. 

Ved byggetiltak nær verneverdig bebyggelse skal det legges vekt på en helhetsvurdering. 

Tiltak som strider mot det overnevnte, eller som oppfattes som fasadeendringer skal sendes 

Finnmark fylkeskommune på høring. Riving skal forelegges fylkeskommunen for uttalelse. 

 

Annet:  
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Krigsminner, forsvarsstillinger, områdene rundt lokstallen og industriområdet rundt, 

jernbanen til gruveområdet og bygninger i Syd-Varanger gruver tas ikke gjennom denne 

rulleringen av arealplanen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillene etter møtet 01.11.16 tas delvis til følge.  

Hensynssone for kulturmiljø i Bugøynes og Egne hjems vei avsettes. 

NB!-områdene er allerede avsatt i planforslaget, retningslinjene/bestemmelsene revideres. 

Det er igangsatt en egen byplan (kommunedelplan) for Kirkenes, NB!-områdene skal også 

inngå også i denne. Bestemmelse om forbud mot bygging i høyden tas ikke til følge. Det 

framkommer i reguleringsbestemmelsene for Kirkenes av 1947 at det mursoner kan bygges i 

tre etasjer, og at de bygg som ble bygd i to etasjer likevel skulle fundamenteres for tre 

etasjer. 

Må områder: 

Det settes bestemmelser i byggeområder som er definert som «må områder» om at tiltak 

skal sendes fylkeskommunen på høring.  

Det settes i de generelle bestemmelsene for byggeområder at tiltak på SEFRAK-registrerte 

bygg skal sendes fylkeskommunen på høring, dette begrenses imidlertid til de bygg som er 

angitt med rød trekant i registeret («Meldepliktig ved riving/ombygging»).  

Bør områder: 

Det settes bestemmelser i byggeområder som er definert som «bør områder» for hva 

(kriterier) som skal vurderes i byggesaker for tiltak. Fasadeendring/ombygging (ytre) og riving 

skal sendes Finnmark fylkeskommune på høring.  

Når det gjelder arkeologiske kulturminner, settes det bestemmelser om høring av tiltak i 

marka for spredt bebyggelse. 

Endringsforslag til bestemmelsens §§ 3.1.6 og 3.1.7 tas til følge. 

Merknad om vegtrase til Pulkneset tas til orientering. 

Merknad om akvakultur tas delvis til følge. Områdene A2-A6, som ligger i nasjonal laksefjord, 

tas ut av plankart og bestemmelser (øvrige akvakulturområder renummereres). Øvrige 

områder opprettholdes. Kommunen ønsker å igangsette en egen kystsoneplan 

(kommunedelplan), prosessen for dette vil trolig igangsettes i 2017. 

Øvrige merknader tas til orientering. 

Oppfølging i plandokumenter: 

De generelle bestemmelsenes §§ 3.1.6, 3.1.7 og 3.1.8 er endret iht. fylkeskommunens 

innsigelse. 
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I bestemmelsene for spredt bebyggelse er det satt lokaliseringskriterier for å ivareta freda 

kulturminner og kulturlandskap. 

Hensynssoner for Bugøynes og Egne Hjems vei er tatt inn i plankartet, med tilhørende 

retningslinjer og bestemmelser. 

Hensynssoner for NB!-områdene i Kirkenes videreføres uforandret i plankartet. 

Bestemmelsene om høyde er revidert iht. reguleringsplan fra 1947. 

I planbestemmelsene til områdene for akvakultur som ligger i nasjonal laksefjord er det gitt 

bestemmelser om forbud mot oppdrett av anadrom laksefisk. 

Område for akvakultur A5 tas ut av plankartet da det vanskelig kan kombineres med en 

oljeomlastningsterminal.  

Høybukta vest og Pulkneset, sammen med Forsvarets skyte- og øvingsfelt er båndlagt i 

påvente av reguleringsplan. Problemstillingene knyttet til Stamnetterminal håndteres 

gjennom etterfølgende reguleringsplanarbeid. 

 

25. Fylkesmannen i Finnmark – innsigelse 27.06.16: 

Innsigelse: 

Fylkesmannen i Finnmark nedlegger innsigelse til planforslaget i sin helhet. Fylkesmannen 

mener det er mangler/uklarheter i plankart, bestemmelser, planbeskrivelse med 

konsekvensutredning og manglende risiko og sårbarhetsanalyse (ROS): 

Det må lages en ROS-analyse for utbyggingsområder i planforslaget. 

Områder med fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes som hensynssoner i plankartet. 

Det bør avsettes støysoner i plankartet langs E6 og rundt flyplassen. 

Fylkesmannen opprettholder sin innsigelse mot Pulkneset og veiforbindelse fra E6. 

Uklarheter i bestemmelsene må rettes opp. 

Det er satt av akvakulturområder i nasjonal laksefjord, uten at det er satt inn bestemmelser 

om at disse ikke gjelder for laksefisk. Dette er grunnlag for innsigelse. 

Kart tilhørende forskrift om snøskuterløyper skal tegnes inn i plankartet, når forskriften 

vedtas. 

Fylkesmannen er uenig i måten kommunen har foreslått utbygging i LNFR-områder. 

Møte 12.09.16, 01.11.16 og 29.11.16: 

Kommuneadministrasjonen har hatt tre møter med Fylkesmannen i Finnmark for å oppklare 

innhold i innsigelsen. 
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Fylkesmannen i Finnmark uttalelse – 01.12.16:  

Håndtering av spredt eksisterende bebyggelse og lokalisering gjennom gnr, bnr og fnr: 

Kommunen må skrive inn på plankartet at området er avsatt til LNFR-spredt og det må 

fremgå av tegnbeskrivelsene at området er avsatt til LNFR-spredt – selv om det ikke vises på 

selve plankartet 

Kommunen må i bestemmelsene for de gjeldende områdene, altså punkt 7, bruke 

overskriften LNFR-spredt. 

 

Rådmannens kommentar: 

Kommuneadministrasjonen har i møter (12.09.16, 01.11.16 og 29.11.16) med Fylkesmannen 

fått oppklart noe av innsigelsen, kommuneadministrasjonen oppsummerer følgende:  

ROS-analyse: Det skal av kommunen gjøres helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse etter 

sivilbeskyttelsesloven. Til Kommuneplanens arealdel skal det gjøres områdevis ROS-

analyse etter pbl. for nye utbyggingsområder. 

LNFR-spredt bebyggelse: Kommunen forklarte bakgrunnen for løsningen for spredt 

eksisterende bebyggelse i LNFR gjennom listeføring på G/B/Fnr. Fylkesmannen har sjekket 

dette med departementet og gitt en uttalelse om dette 01.12.16. 

Fylkesmannen ba om lokaliseringsbestemmelser for spredt bebyggelse, slik at mest mulig 

kan løses på dette plannivået og behovet for å sende enkeltsaker for uttalelse reduseres. 

Reindrift: Fylkesmannen ba kommunen ta inn en «vær varsom bestemmelse» for at saker 

som kan berøre reindriftsinteresser sendes for uttalelse. 

LNFR-spredt bebyggelse i ødemarksområder og ved sjø: Fylkesmannen ba kommunen sette 

kriterier som må oppfylles for at gammer skal kunne bruksendres til fritidsboliger. 

Fylkesmannen ba kommunen gjennomgå driftsbygninger i landbruket langs 100-

metersbeltet, slik at landbruket ikke unødig hindres i kunne utnytte sine arealer. 

Pulkneset: Kommunestyret ba i møte 17.02.16 kommuneadministrasjonen om å videreføre 

planarbeidet for Pulkneset. Utvalg for Plan- og Samferdsel vedtok i møte 12.04.16, sak 

029/16 å igangsette mekling med innsigelsesmyndighetene. Fylkesmannen har i brev 

08.11.16 krevd at planarbeidet på Pulkneset gjøres helhetlig før det kan gjennomføres 

mekling. Rådmannen forstår det slik at Kommunestyret ønsker at arealbruken på Pulkneset 

skal tilrettelegges for tiltakshaver (Kirkenes Maritime Park AS) og har i planforslaget for 

arealdelen fulgt dette opp. Pulkneset var i planforslaget avsatt til industriformål med 

tilhørende atkomst fra E6 i sør (Høybuktmoen) og kraftforsyning/vannforsyning fra nord (via 

Gamneset). På grunn av høyt konfliktnivå og tilgrensende planarbeid båndlegges området 

for videre reguleringsplan. Problemstillinger i området må løses gjennom videre 

reguleringsplanarbeid.  

Oppfølging i plandokumenter: 
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Bestemmelsene: 

Bestemmelsens om LNFR-spredt eksisterende bebyggelse er endret. 

Bestemmelsene om LNFR-spredt eksisterende bebyggelse i ødemarksområdene og ved sjø 

er endret. 

I bestemmelsene for spredt bebyggelse er det satt lokaliseringskriterier for å ivareta dyrka 

jord, kartlagte naturtyper, avstand til vassdrag og vei og samlokalisering med andre inngrep. 

I planbestemmelsene til områdene for akvakultur som ligger i nasjonal laksefjord er det gitt 

bestemmelser om forbud mot oppdrett av anadrom laksefisk. 

ROS:  

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse som er vedlagt planforslaget, det er gjort 

en områdevis ROS-analyse og ROS-analyse for nye utbyggingsområder tilpasset plannivået. 

Treff i analysen er innarbeidet i plandokumentene og framkommer av analysen. 

Plankart: 

Gnr/bnr/fnr iht. vedlegg er angitt i tegnforklaringen som LNFR-spredt bebyggelse. 

Planbeskrivelse med KU: 

Det er gjennomført en områdevis Konsekvensutredning.. 

Nye utbyggingsområder er konsekvensutredet. 

Høybukta vest og Pulkneset, sammen med Forsvarets skyte- og øvingsfelt er båndlagt i 

påvente av reguleringsplan. Problemstillingene knyttet til Stamnetterminal håndteres 

gjennom etterfølgende reguleringsplanarbeid. 

 

27. Forsvarsbygg – 05.07.16: 

Forsvarsbygg viser til eget plansamarbeid med kommunen, «Forslag til Områderegulering for 

Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt» og planprosessen på Tømmerneset. De viser også til 

egen uttalelse til forannevnte planarbeid, 16.04.15. 

Forsvarsbygg har tidligere gitt aksept for at egne arealer kan avstås til utbygging av 

Pulkneset. Samtidig registrerer de at området Høybukta vest, er anbefalt i KVU for E6 

Høybuktmoen – Kirkenes. Forsvarsbygg vil stille seg negative dersom begge disse 

områdene er aktuelle for utbygging og kan da komme til å gi innsigelse til ett av 

alternativene. Høybukta vest vil da kunne være en foretrukken lokalitet. 

Forsvarsbygg melder en mulig kapasitetsøkning som kan medføre økt aktivitet i vestfeltet. 

Denne må imidlertid ses i sammenheng med betydningen for reindrifta, dersom reindrifta 

mister arealer på Tømmerneset. 
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Rådmannens kommentar: 

Rådmannen vil understreke at det i plansammenheng ikke er fremmet forslag om utbygging 

på Høybukta vest. Samtidig understrekes at de planer som allerede er vedtatt på 

Tømmerneset er endelige og dermed ikke gjenstand for innsigelse. Dette betyr at når 

Forsvarsbygg har akseptert planer innenfor eget område og disse er godkjent, kan de kun 

benytte seg av innsigelsesinstituttet for eventuelle nye planer i området. 

Når det gjelder planprosessen for områderegulering for Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt så 

er denne lagt i bero i påvente av bla. KVUen.  

Fylkesmannen i Finnmark har i brev 08.11.16 vurdert at merknadene fra Forsvarsbygg må 

anses som innsigelse. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Høybukta vest og Pulkneset, sammen med Forsvarets skyte- og øvingsfelt er båndlagt i 

påvente av reguleringsplan. Problemstillingene knyttet til området håndteres gjennom 

etterfølgende reguleringsplanarbeid. 

 

28. Sametinget – innsigelse 04.07.16: 

Innsigelse: 

Sametinget opprettholder innsigelsen mot industriområde Pulkneset BI8 med tilhørende 

vegtilknytning fra Høybukta i sør. 

Merknader: 

Mener kommunen på en ryddig måte har håndtert eksisterende laksehyttter/næringshytter og 

at disse tillates bruksendret til fritidsboliger, med strenge rammer for utnyttelse. 

Gjør oppmerksom på at flere områder for akvakultur ligger i områder som er 

låssettingsplasser (A1 og A6), er innenfor nasjonal laksefjord (A2-A6 og NFFA2 og NFFA5). 

Flere akvakulturområder kommer også i konflikt med tradisjonelle lakseplasser i sjø. 

Sjølaksefiske er tradisjonelt en viktig samisk næring og kulturbærer, kommunen bør vurdere 

behovet for videreføring av alle områdene til akvakultur opp mot mulighetene for å 

opprettholde tradisjonelt sjølaksefiske. 

Det vises til sametingets planveileder om hensyn i kystområder som naturgrunnlag for 

samisk kultur. 

Sametinget er fornøyd med det generelle plankravet i planbestemmelsene og spesielt 

utredningskravet om kulturminner. 

 

Rådmannens kommentar: 
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Kommunestyret ba i møte 17.02.16 kommuneadministrasjonen om å videreføre planarbeidet 

for Pulkneset. Utvalg for Plan- og Samferdsel vedtok i møte 12.04.16, sak 029/16 å 

igangsette mekling med innsigelsesmyndighetene. Fylkesmannen har i brev 08.11.16 krevd 

at planarbeidet på Pulkneset gjøres helhetlig før det kan gjennomføres mekling. Rådmannen 

forstår det slik at Kommunestyret ønsker at arealbruken på Pulkneset skal tilrettelegges for 

tiltakshaver (Kirkenes Maritime Park AS) og har i planforslaget for arealdelen fulgt dette opp. 

Pulkneset er avsatt til industriformål med tilhørende atkomst fra E6 i sør (Høybuktmoen) og 

kraftforsyning/vannforsyning fra nord (via Gamneset). 

Merknadene vedrørende akvakulturområder tas delvis til følge ved at akvakulturområder i 

nasjonal laksefjord ikke åpnes for anadrom laksefisk, jf. for øvrig rådmannens kommentarer 

til fylkeskommunens merknader om samme tema. 

Laksehytter blir gjennom en endring til fritidsboliger fritt omsettelig, rådmannen er derfor ikke 

enig i Sametingets resonnement angående familietilknytning.  

Øvrige merknader tas til orientering. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Høybukta vest og Pulkneset, sammen med Forsvarets skyte- og øvingsfelt er båndlagt i 

påvente av reguleringsplan. Problemstillingene knyttet til Stamnetterminal håndteres 

gjennom etterfølgende reguleringsplanarbeid. 

I planbestemmelsene til områdene for akvakultur som ligger i nasjonal laksefjord er det gitt 

bestemmelser om forbud mot oppdrett av anadrom laksefisk. 

 

OPPSUMMERING AV INNSIGELSER: 

Det er gitt innsigelse til Pulkneset og det er gjort en beslutning om Konseptvalgutredning 

(KVU) for E6 Høybuktmoen – Kirkenes, hvor Høybukta vest er angitt som lokalisering av en 

framtidig stamnetterminal (hovedhavn). Konfliktnivået i disse områdene er av 

statlig/overordnet karakter, hvor innsigelsesområder til følgende instanser blir berørt; 

Fylkesmannen i Finnmark (reindrift), Forsvarsbygg, Avinor og Sametinget. På grunn av 

konfliktnivået og at en endelig beslutning om lokalisering av stamnetterminal ikke er tatt, 

foreslås området båndlagt i påvente av reguleringsplan. Videre planlegging må håndtere 

problemstillingene i områdene Høybukta vest og Pulkneset og konsekvenser og 

følgekonsekvenser i og i tilgrensende områder.  
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MERKNADER: 

Doknr. Instans – uttalelse: 

1. Grunneier gnr. 24. bnr. 26 (Espen Kling) – 27.10.14: 

Grunneier ønsker å utvide område for spredt boligbebyggelse for Elvenes til å omfatte en 

større del av egen eiendom. 

 

Rådmannens kommentar: 

Området ble utvidet i planforslaget, men er ikke nevnt i konsekvensutredningen. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Konsekvensutredningen for området er oppdatert, ROS-analysen er oppdatert. 

Bestemmelsene om LNFR-spredt utbygging er revidert.  

 

2. gnr. 22. bnr. 29 (Magnar Helland) – 23.07.15: 

Vedkomne ønsker at det gjennom kommuneplanens arealdel skal legges til rette for fradeling 

av inntil 3 tomter til fritidsboligbebyggelse fra eiendommen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Eiendommen er i dag avsatt til LNFR (Landbruks-, Natur- og Friluftsformål, samt Reindrift), 

hvor fritidsboliger ikke tillates. Vedkomne som har gitt innspill til kommuneplanens arealdel er 

ikke registrert grunneier for aktuelle eiendom. Kommunen fikk den 13.06.16 melding fra 

Finnmark jordskifterett om at det er igangsatt jordskiftesak for eiendommen. Inntil dette er 

avklart og kommunen får en konkret forespørsel fra registrert grunneier opprettholdes 

eiendommen som LNFR-formål.  

Oppfølging i plandokumenter: 

Eiendommen opprettholdes til LNFR-formål. 

 

3. Grunneier gnr. 6, bnr. 22 (Kjell Skårvik) – 09.10.15: 

Grunneier ønsker å flytte område for spredt fritidsbebyggelse på egen eiendom (benevnt 

SFB 4) til en annen lokalitet på eiendommen.  

 

Rådmannens kommentar: 
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Tatt til følge. Det er for øvrig gitt dispensasjon til å bebygge tomten av Utvalg for Plan og 

Samferdsel i møte 11.10.16, sak 59/16. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Plankartet er endret etter innspillet, området er nå benevnt SFB 14 og er gitt egne 

bestemmelser. Endringen følger opp Utvalgets vedtak.:  

«I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gir Utvalg for Plan og Samferdsel 

dispensasjon til oppføring av fritidsbolig på eiendom med gnr. 6, bnr. 22, det settes følgende 

vilkår: 

Det tillates oppført fritidsbolig på inntil 64m2 (BYA), iht. kart av 08.07.16 med påtegnet hytte.  

Det tillates fradelt punktfeste til fritidsboligen. Fradeling må søkes særskilt. 

Før det kan fradeles punktfeste må omdisponering av dyrkbar jord være innvilget av 

jordbrukssjefen, jf. jordbrukslovens § 9.» 

 

4. Øvre Pasvik nasjonalparkstyre – 14.12.15 og 02.08.16: 

FT1 Grensefoss oppstillingsplass: 

Dette er innenfor Øvre Pasvik landskapsvernområde hvor oppstilling av campingvogn og 

bobil ikke er tillatt. 

Grustaket M2 Gjøkåsen:  

Ligger i Øvre Pasvik landskapsvernområdet. Det er festet av Lemmikainen, som etter avtale 

med FeFo og Øvre Pasvik nasjonalparkstyre har avsluttet massetaket høsten 2015. 

Spredt næringsbebyggelse, SE4 Gjøkhotellet: 

Område SE4 Gjøkhotellet er et bygdtun som er under etablering som Informasjonspunkt for 

besøkende til Øvre Pasvik nasjonalpark. Dette i regi av Øvre Pasvik nasjonalparkstyre og 

Besøkssenteret for Øvre Pasvik nasjonalpark Svanhovd, i samtaler med 

Finnmarkseiendommen som eier. Her kan det være behov for og både etablere nybygg og 

samle/flytte flere historiske viktige bygg. Dette bør inn i beskrivelsen av område SE4. 

I konsekvensutredningen bør kulturvern-verdiene knyttet til de historiske byggene på 

Gjøkhotellet SE4 nevnes. Her er også Sefrak-bygg. 

Retningslinjer for arealbruk: 

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre gjentar sitt innspill om å etablere hensynssoner i tilknytning til 

Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde med hjemmel i PBL. 

Nasjonalparkstyret viser til sitt innspill om hensynssoner etter PBL § 11-8 i forbindelse med 

rullering av kommuneplanenes arealdel datert 22.09.2013, innspill av 19.02.2016 samt 

orientering gitt av nasjonalparkforvalter på rådhuset 16.06.2014. 
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Det bør også inn formuleringer i forhold til å innarbeide i planen at kommunen/tiltakshaver 

skal vurdere tiltak i randsonene til verneområder etter NML § 49.(utenforliggende virksomhet 

som kan medføre skade inn i et verneområde).   

Parkeringsplasser for utfartssteder: 

I forhold til å avsette gode areal for parkeringsplasser ved mye brukte turstier/-løyper bør 

dette gjøres ved enden av Sortbrysttjernveien like utenfor Øvre Pasvik nasjonalpark. Dette er 

en av 2 innfallsporter for besøkende til nasjonalparken (den andre på Grensefossmoen ved 

start turveg til Treriksrøysa). Ved Sortbrysttjern vil det sannsynligvis være behov for utvidet 

parkeringskapasitet i planperioden. 

 

Rådmannens kommentar: 

FT1 Grensefoss oppstillingsplass: 

Iht. møte 25.08.16 er camping kanskje ikke en problemstilling lengre. Stadig oppfølging fra 

politiet og SNO har medført til dette. Derimot er det behov for å få avsatt et område for båt- 

og kanoutsett. Det foreslås å avsette et område til formålet, hvor det tas med i 

bestemmelsene at endelig plassering gjøres i samråd med nasjonalparkstyret.  

Grustaket M2 Gjøkåsen:  

Grustaket M2 Gjøkåsen opprettholdes i planforslaget, men det stilles krav om at grustaket 

avsluttes etter egen avslutningsplan. 

Spredt næringsbebyggelse, SE4 Gjøkhotellet: 

Rådmannen er enig med nasjonalparkstyrets vurdering. Det anses som viktig å utvikle 

Gjøkhotellet som informasjonspunkt. I møtet 25.08.16 ble det også opplyst om at det er laget 

en mulighetsstudie. Når det gjelder kulturminneverdier i området er det en rapport under 

arbeid av Finnmark fylkeskommunen. 

Retningslinjer for arealbruk: 

Rådmannen anser at grensene for Nasjonalparken er tilstrekkelig for å ivareta det hensynet 

denne skal ivareta. Det settes ikke en hensynssone som går utenfor de arealene som er 

vernet som nasjonalpark. 

Parkeringsplasser for utfartssteder: 

Rådmannen anser at etablering av parkering til friluftsformål må være i tråd med F-en i 

LNFR-begrepet. Det anses dermed ikke nødvendig å avsette arealer til formålet. 

Oppfølging i plandokumenter: 

FT 1 Grensefoss; det avsettes et areal båtutsett i plankartet, det settes bestemmelser om at 

plassering skal gjøres i samråd med nasjonalparkstyret. 



 Sør-Varanger kommune  22.03.17 

 

  

Grustaket M2 Gjøkåsen opprettholdes i planforslaget, men det stilles krav om at grustaket 

avsluttes etter egen avslutningsplan. 

SE4 Gjøkhotellet; opprettholdes i plankartet og planbestemmelsene er tilpasset planlagt bruk 

som informasjonspunkt for Nasjonalparken. 

 

5. Sør-Varanger Jeger og Fiskeforening – 21.04.16: 

Sør-Varanger JFF ønsker å etablere en ny skytebane for leirduer (hagle) i tilknytning til 

anlegget ved Vinterveiskardet. De ønsker at område IS 2 i kommuneplanens arealdel utvides 

for å tilrettelegge for denne nye skytebanen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Utvidelse av skytebaneområdet er kun nødvendig for sikkerhetsområdet rundt en framtidig 

skytebane for hagle. Selve skytebanen legges innenfor områder allerede avsatt til formålet.  

Området berører dyrkbar jord. 

Etablering av skytebaner kan avhenge av tillatelse etter Forurensningsloven. Fylkesmannen i 

Finnmark er myndighet på dette området. Etablering av skytebanen er  

Selve skytebanen blir liggende innenfor areal allerede avsatt til IS 2. Hensynssonen som er 

beregnet rundt skytebanen anser å ivareta også det utvidede arealet. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Område IS 2 utvides iht. kart fra SVJFF 07.04.16.  

Retningslinjene for området er oppdatert med informasjon om øvrig regelverk for etablering 

av skytebanen. Hensynet til grunnforholdene i området må ivaretas gjennom 

byggesaksbehandling. 

Skytebanen er omtalt i ROS-analysen og konsekvensutredningen. 

 

6. Varanger Kraft Utvikling AS – 19.05.16: 

Ønsker å bli tatt med i den videre planprosessen slik at nødvendig infrastruktur til fibernett 

kan bli vurdert. 

 

Rådmannens kommentar: 

Kommuneplanens arealdel er en grovmasket plan som ikke har som formål å detaljstyre 

tilførsel av fibernett. Varanger kraft er høringspart i plansaker og tas derigjennom med i 
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etterfølgende reguleringsplanarbeid. Rådmannen ser det ikke nødvendig å ha nærmere 

dialog om fibernettet på dette plannivået. Innspillet tas dermed til orientering. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Ingen. 

 

7. Varanger Kraft Nett AS – 18.05.16: 

Ønsker å bli tatt med i den videre planprosessen slik at nødvendig infrastruktur til 

strømforsyning kan bli vurdert. 

 

Rådmannens kommentar: 

Kommuneplanens arealdel er en grovmasket plan som ikke har som formål å detaljstyre 

tilførsel av strømnett. Varanger kraft er høringspart i plansaker og tas derigjennom med i 

etterfølgende reguleringsplanarbeid. Rådmannen ser det ikke nødvendig å ha nærmere 

dialog om strømnettet på dette plannivået. Innspillet tas dermed til orientering. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Ingen. 

 

8. Tromsø Museum, Universitetsmuseet – 01.06.16: 

Har ingen konkrete merknader til planforslaget, men minner om at Tromsø museum er rette 

myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i sjø og vassdrag. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Ingen. 

 

9. Hytteeier (uregistrert bygg) på gnr. 9, bnr. 1 (Sjur Korsmo) – 06.06.16: 

Vedkomne har en hytte på gnr. 9, bnr. 1 som det ikke er fradelt eiendom til, et såkalt 

uregistrert byggverk. Byggverket ligger i et område avsatt til LNFR-formål og i 100-

metersbeltet langs sjø. Det ønskes at dette byggverket tas inn i kommuneplanens arealdel 

som spredt fritidsbebyggelse. 
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Rådmannens kommentar: 

Det er ikke vanlig å behandle slike enkeltsaker gjennom rullering av kommuneplanens 

arealdel. Det er for rådmannen flere uoppgitte forhold som må klarlegges gjennom en 

enkeltsøknad før en eventuell fradeling i området kan tillates. Ettersom det uregistrerte 

byggverket ligger på Finnmarkseiendommens grunn (gnr. 9, bnr. 1), vil rådmannen anbefale 

at vedkomne tar saken opp med FeFo før en evt. søknad om fradeling sendes til kommunen. 

Dette vil bli underrettet vedkomne særskilt.  

Oppfølging i plandokumenter: 

Det aktuelle området opprettholdes som Landbruks-, Natur- og Friluftsformål, samt Reindrift 

(LNFR). 

 

10. Rådet for likestilling av funksjonshemmede – 19.06.16 og : 

I e-post 19.06.16 etterspør Rådet for likestilling av funksjonshemmede hvordan de skal gis 

aktiv medvirkning i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Ønsker opplæring/innføring i 

planarbeid av administrasjonen. Spør om det bør inviteres funksjonshemmedes 

organisasjoner til å delta i planarbeidet. 

Kommuneadministrasjonen informerte om rådets mulighet for medvirkning i planprosessen i 

e-post 12.10.16. 

Det ble avholdt møte med rådet den 03.11.16, rådet ga egen uttalelse den 30.01.17. 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede sitt vedtak i sak 005/17: 

Rådet ønsker at følgende ivaretas/innarbeides i planen: 

- Eget kapittel om UU, ref. uttalelse til planstrategien. 

- UU i friluftsområder - prioriteringer, i boligområder - deler av boligområder. Legger til 

rette for flest mulig. 

- Tilgjengelighet til nærliggende vann og elver, som ved Loken. 

- Medvirkning fra rådet i planprosesser, ønsker orientering og mulighet til å gi innspill. 

- Rekkefølgebestemmelser for nye planer å tilrettelegge for lekeplasser og friareal før 

byggefelt oppføres. 

- Tilrettelegging for tilgjengelighet til strandlinje i andre områder i kommunen, ikke bare 

strandpromenaden i Kirkenes. 

Rådmannens kommentar: 

Tas delvis til følge.  

Utbygging av friluftsområder og strandpromenade er tema som må håndteres gjennom 

detaljplanlegging. Utbygging i kommunal regi må håndteres gjennom ordinær økonomiplan/ 

budsjettbehandling. 

Oppfølging i plandokumenter: 
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Det er satt inn et eget kapittel om Universell utforming i planbeskrivelsen. 

Det er gitt generelle bestemmelser og retningslinjer om universell utforming i 

planbestemmelsene. 

Det er gitt rekkefølgebestemmelser for nye planer med tanke på utearealer og lekeplasser.  

 

11. Huseiere, gnr. 24, bnr. 3, fnr. 8 (Gaute Lie og Jorid Saue) – 21.06.16: 

Ber om at område for spredt boligbebyggelse utvides til å inkludere deres bolig på Elvenes. 

Rådmannens kommentar: 

Boligen er av uviss grunn utelatt fra område for spredt boligbebyggelse i forrige planperiode 

(2004-2016), innspillet tas til følge. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Område for spredt boligbebyggelse er utvidet til å omfatte nevnte bolig. 

 

13. Statens Vegvesen – 22.06.16: 

Høybukta vest: 

Statens vegvesen registrerer at Høybukta vest ikke er regulert til industri-/havneformål, men 

opprettholdt til skyte-/øvingsfelt for forsvaret. Vegvesenet ber kommunen vurdere om denne 

planstatusen vil være negativ for den videre prosessen dersom regjeringen skulle beslutte 

Høybukta vest som lokalitet for ny nasjonal stamnetterminal. 

Planbestemmelsene: 

§ 3.1.9 Trafikk, Parkering – foreslår omformulering slik at det stilles krav til at det må 

gjennomføres en vurdering av tilrettelegging for kollektivtransport. 

§ 3.2.3 Boligområder – vegvesenet stiller spørsmål om retningslinje for gang- og sykkelvei på 

fv 885 ved Svanvik skal være retningslinje eller bestemmelse. 

§ 4.2 – vegvesenet er uenig i bestemmelse om konsekvensutredning og viser til 

oppfangskriterier i forskrift om konsekvensutredninger. 

§ 4.4 – vegvesenet er uenig i den generelle bestemmelsen om at det på E6 skal være planfri 

kryssing for gående og syklende. Viser til egne normer for slik utforming og ber om at disse 

følges. 

Parkeringsbestemmelser – vegvesenet stiller seg bak forslaget til parkeringsbestemmelser. 

Ber imidlertid om at parkering ved mye brukte turstier/-løyper tas med i bestemmelsene. 
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Rådmannens kommentar: 

Høybukta vest:  

Høybukta vest og Pulkneset, sammen med Forsvarets skyte- og øvingsfelt er båndlagt i 

påvente av reguleringsplan. Problemstillingene knyttet til Stamnetterminal håndteres 

gjennom etterfølgende reguleringsplanarbeid. 

Uavhengig av dagens planstatus for dette området, vil det være krav om reguleringsplan og 

konsekvensutredning for en eventuell havn og vei i området.  

Planbestemmelsene: 

Vegvesenets merknader til planbestemmelsene imøtekommes. 

Plankart: 

Parkeringsareal til friluftsformål anses å falle innunder Friluftsliv-delen av LNFR-begrepet. 

Etablering av parkering i tilknytning til turløyper som fremmer friluftsliv anses i tråd med 

arealformålet og krever i så måte kun tillatelse etter veiloven. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Planbestemmelsene er revidert iht. vegvesenets merknader. 

Det er avsatt arealer til parkering i starten av alle offentlige snøskuterløyper.  

 

14. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) – 21.06.06 og 23.06.16: 

NVE ber om at flomsonekartlagt område i deler av Neidenvassdraget avsettes som 

hensynssone med tilknyttede bestemmelser med vilkår for tiltak innenfor hensynssonen. 

NVE har noen mindre merknader til tema naturfarer, vassdrag og energianlegg. 

NVE mener for øvrig kommunen har ivaretatt hensynet til vassdrag, flom- og skredfare og 

energianlegg på en god måte i planforslaget. 

 

Rådmannens kommentar: 

NVEs merknader til planforslaget tas til følge og innarbeides i plandokumentene. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Hensynssone for flomsone i Neidenvassdraget er lagt inn i plankartet med tilhørende 

bestemmelser. 

Bestemmelse om å sende søknader på høring til NVE, er erstattet med 

lokaliseringsbestemmelser for spredt utbygging. 
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Bestemmelse om krav til grunnundersøkelser for tiltak under marin grense suppleres med 

oppfangskriterium for der det finnes marine avsetninger. 

 

15. Skogbrukssjefen i Finnmark – 16.06.16: 

Skogbruk er en langsiktig næring hvor forutsigbarhet er særdeles viktig. Fremover vil 

hogstmoden skog øke i omfang, og med fokus på bruk av lokal trelast, vil dette bidra til flere 

arbeidsplasser for skogbruket i kommunen. 

NFR ødemarksområder: 

Det er lagt opp til store hensynssoner hvor landbruket er utelatt og det finnes produktiv skog. 

Skogbrukssjefen ber om at hensynssonene reduseres til de områder hvor det ikke er 

produktiv skog. 

Planbeskrivelse: 

Ved seinere rullering bes det om at det innarbeides kjerneområder/hensynsområder for 

skogbruk i arealdelen. 

Planbestemmelser: 

Ber om at det tilføyes bestemmelser til Landbruk pluss som er tilpasset forholdene i 

Finnmark: «i gårdens eget ressursgrunnlag kan også festet areal på FeFo grunn inngå, det 

samme gjelder naturressurser ervervet fra FeFo, for eksempel skog på rot». 

Skogbrukssjefen er positiv til de områder som er avsatt til spredt næringsbebyggelse. 

Uten om skogbruk, mener skogbrukssjefen at kravene om utforming av fritidsbebyggelse er 

for streng (saltak, 5m. høyde osv.), og at det bør være større rom for god arkitektur, kreative 

og gode løsninger også for fritidsbebyggelse. 

 

Rådmannens kommentar: 

Hensynssonen for ødemarksområdene er ikke ment å gi begrensninger for stedbundne 

næringer som skogbruk og reindrift. 

Det framgår av veileder til plan- og bygningsloven det kun kan knyttes retningslinjer til 

hensynssoner etter § 11-8 tredje ledd bokstav c på kommuneplannivå. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Hensynssonen omdefineres til hensynssone for Naturmiljø (N), i retningslinjene presiseres at 

områdene er særlig beskyttet med hensyn til naturverdier, da områdene anses som 

ødemarksområder. Det tillattes tiltak som fremmer stedbunden næring (Landbruk/Reindrift). 

Hogst og skogskjøtsel tillates etter retningslinjer fra Skogbrukssjefen. 
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16. Mattilsynet – 20.06.16: 

Mattilsynet mener at hensynet til trygt drikkevann til befolkningen ikke er tilstrekkelig ivaretatt 

i kommuneplanforslaget. 

De ber om at det avsettes hensynssone/vernesone rundt høydebassengene ved Kirkenes 

sentrum. 

Mattilsynet ser at det er områder i kommunen som ikke har tilstrekkelig sikring av sitt 

drikkevann, dette må det tas hensyn til i forhold til utbygging. Endret råvannskvalitet vil kunne 

gi krav om mer rensing av drikkevann i framtiden. 

Mattilsynet er positiv til at det etableres en ekstra vannledning til Kirkenes via nye 

industriområder (KILA/Slambanken), dette forsterker forsyningen til Kirkenes ved en evt. 

hendelse på normal vannforsyning. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknadene fra Mattilsynet innarbeides i planen.  

Det lages et temakart som viser nedslagsfelt for drikkevannskilder, klausuleringer for 

drikkevannskildene vil fortsatt gjelde. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Det er avsatt en hensynssone rundt høydebassenget ved Prestefjellet i Kirkenes. 

Det er avsatt hensynssoner rundt alle kommunale vannverk. 

Det er satt egne bestemmelser til disse hensynssonene. 

 

17. Jarfjord og omegn Arbeiderlag – 19.06.16: 

Foreslår at det settes av areal, eller åpnes for mere boligbygging i distriktene. Herunder i 

områdene nært distriktskolene. 

Elvenes: Ønsker at større områder på Elvenes settes av til boligbebyggelse. Støtter 

omregulering av Lisadellhaugen barnehage til boligformål. 

Jakobsnes: Viser til private planinitiativ og mener kommuneplanen må tilpasses disse. 

Jarfjord: Det er ønskelig å se på næringsarealer, herunder Campingplass, 

bobiloppstillingsplass, storkiosk, landbasert oppdrett m.m. Det er videre ønskelig å øke antall 

tillatte boligtomter. 

 

Rådmannens kommentar: 
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Tettstedområdene TB1 Tårnet og TB4 Jakobsnes videreføres i planforslaget. Her ligger 

romslige bestemmelser på hvilke tiltak/utbygging som kan etableres uten plankrav. 

Det er i planforslaget tatt inn flere områder for eksisterende bebyggelse, men også åpnet for 

ytterligere bebyggelse i noen områder. 

Område for spredt bebyggelse på Elvenes er utvidet og Lisadellhaugen barnehage er endret 

til boligformål. 

Planforslagene på Jakobsnes er ikke vedtatte og kommuneplanen endres ikke i nåværende 

rullering. Områdene tas inn i kommuneplanen ved neste rullering, dersom planene vedtas. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Område for spredt bebyggelse på Elvenes er noe utvidet, område ved Lisadellhaugen 

barnehage er endret til boligformål med tilhørende bestemmelser. 

 

18. Fiskeridirektoratet – 28.06.16: 

Fiskeridirektoratet mener det er uheldig at sjøarealene ikke er prioritert i rulleringen av 

arealplanen, men kun videreført fra tidligere plan. Behovene til akvakulturnæringen har 

endret seg de siste årene og manglende konsekvensutredning av sjøområder synes å være 

en svakhet i planen. 

Konsekvensutredning:  

Områdevis konsekvensutredning synes ikke å være godt nok, det savnes 

konsekvensutredning av arealformålene i planen. 

Akvakultur:  

Fiskeridirektoratet mener flere av områdene avsatt til akvakultur er for små i forhold til de 

behovene næringen har. Særlig ettersom det er satt bestemmelser om at hele anlegget, 

inkludert fortøyninger og fôrflåter skal ligge innenfor arealformålet. 

Det påpekes at det i flerbruksområder normalt vil være tillatt å etablere akvakultur, det 

oppfordres til at det gjøres vurdering av hensiktsmessigheten med slike områder med tanke 

på mulige interessekonflikter. 

Akvakulturområder som grenser til industriområdene Pulkneset og Gamneset er en uheldig 

kombinasjon som ikke anbefales. 

Det er satt av akvakulturområder innenfor fjordsystemet som er nasjonal laksefjord. Ettersom 

det er lite aktuelt med oppdrett av andre fiskearter bes det vurdert om hensiktsmessigheten 

for disse områdene. 

Et alternativ kan være å avsette arealer til levendelagring av torsk. 

NFF; natur, friluft og ferdsel: 
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Dersom det skal være tillatt med fritidsfiske innenfor området må dette framkomme av 

bestemmelsene. 

Deponiområder: 

Deponiområde for fartøy er ikke lengre aktuell fordi disse nå må hugges og ikke senkes. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknadene vedrørende akvakultur og flerbruksområder tas delvis til følge.  

Det skal etter initiativ fra Øst-Finnmark regionråd igangsettes et arbeid med en 

interkommunal kystsoneplan for Varanger. Dette arbeidet vil kommuneadministrasjonen 

ventelig igangsette i 2017. 

Deponiområde; det har siden forrige planvedtak foretatt en regelendring (av sentral 

myndighet), slike deponiområder er ikke lov lenger. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Områder for akvakultur opprettholdes, også de kombinerte områdene. 

Det er i planbestemmelsene gitt forbud mot oppdrett av anadrom laksefisk i 

akvakulturområder i nasjonal laksefjord. 

Deponiområde tas ut av planen. 

 

19. Finnmarkseiendommen (FeFo) – 28.06.16: 

Masseuttak: 

Ber om at det avsettes aktuelle bygdeuttak mindre enn 10000m3 som er grensen for uttak 

uten krav om konsesjon eller meldeplikt etter mineralloven. 

Ber om at massetakene «Spurven 2 og 3» avsattes til massetak, hvor «Spurven 2» settes 

som meldepliktig uttak på inntil 8000m3. 

Kommunen kan sette begrensninger for årlige uttak. 

Caravanoppstillingsplasser: 

Behovet for areal til caravanoppstillingsplasser synes ikke tilstrekkelig ivaretatt i planen. Det 

bør avsettes egne områder for caravanoppstilling med krav om reguleringsplan. 

Det bør framkomme en differanse mellom oppstilling av campingvogner, telt, spikertelt mm.  

Fritidsbebyggelse: 

Det bør framkomme retningslinjer for areal til bilparkering for ny fritidsbebyggelse. 



 Sør-Varanger kommune  22.03.17 

 

  

FeFo etterspør mulighet for bygging i LNFR-spredt bebyggelse uten krav om høring. 

FeFo ber kommunen vurdere om det ønskes at eldre hyttefelt oppgraderes med vei og strøm 

og hvor det ligger til rette for dette. 

Eksisterende fritidsboliger i LNFR-områdene: 

FeFo ber kommunen vurdere å utarbeide egne retningslinjer for håndtering av matrikkelløse 

byggverk i utmark. 

Bestemmelsene som åpner for større utnyttelse av eksisterende fritidsboliger kan være i strid 

med festekontrakter utstedt fra FeFo. Dette gjelder særlig der det har vært fradeling til 

uendret bruk. 

Eksisterende bebyggelse i ødemarksområdene og ved sjø: 

FeFo påpeker at en størrelse på 20m2 kan stride med festekontrakter utstedt av FeFo. Det 

påpekes at utvidelser av eksisterende gammer/små hytter kan føre til endret bruk av utmark 

og igjen gi negative konsekvenser for blant annet reindrifta. 

Friluftsliv: 

Nærområder som i dag brukes til friluftsliv bør sikres.  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

Traseer for motorferdsel bør markeres i arealplankartet. Det bør vurderes behovet for mer 

areal til parkering ved starten av skuterløyper. 

Generell tilbakemelding: 

Det er ønskelig med en tydelig oversikt over når sist regulering var (der eldre planer er 

involvert og videreføres), hvor mange boliger/hytter det er lagt opp til i dag og eventuelt hvor 

mange ekstra det utvides med. Det er også nyttig med tydelig informasjon over hva som er 

nye byggeområder, hva som er eksisterende som implementeres i plan og hva som kun er 

en videreføring fra eksisterende plan. 

Spesifikk tilbakemelding: 

FeFo har noen spesifikke merknader/spørsmål til enkelte bestemmelser og sammenhengen 

mellom planbeskrivelse og bestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Massetak: 

Massetakene «Spurven 2 og Spurven 3» tas inn i plankart og bestemmelser.  

Caravanplasser: 
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Campingplasser og caravanplasser er avsatt til områder for Fritids- og turistformål i planen, 

det vises til bestemmelsens pkt. 3.2.8. Caravanplasser krever en driver eller viss form for 

organisering og det er for kommuneadministrasjonen ingen kjente aktører utover de 

områdene som er avsatt i planen. 

Fritidsboliger: 

Retningslinjer for bilparkering til fritidsboliger er innarbeidet i planbestemmelsene. 

Eksisterende fritidsboliger i LNFR-områdene: 

Kommuneadministrasjonen vil poengtere at det er plan- og bygningsloven som setter 

rammer og begrensninger for bebyggelse og ikke festekontrakter. Festekontrakter er en 

privatrettslig avtale mellom grunneier og fester og kan i praksis endres uten samtykke fra 

kommunen. Uavhengig av hvilke vilkår som er satt i den enkelte festekontrakt er det plan- og 

bygningsloven og planverket som bestemmer hvilke tiltak som er tillatt på tomta eller 

fritidsboligen. 

Det følger av kravene til planlegging etter plan- og bygningsloven hvilke utredninger som skal 

ligge til grunn før arealbruk kan fastsettes, som også gjelder i dette tilfellet. 

Samferdsel og teknisk infrastruktur: 

Behovet for økt parkeringsareal i tilknytning til skuterløypene er vurdert i planbeskrivelsen. 

Generelle og spesifikke tilbakemeldinger til plandokumentene: 

Kommuneadministrasjonen har gjennomgått og forbedret plandokumentene blant annet ut i 

fra FeFos tilbakemeldinger. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Retningslinjer for bilparkering til fritidsboliger er allerede innarbeidet i planbestemmelsene. 

Det er avsatt arealer til parkering i starten av alle offentlige snøskuterløyper.  

Massetakene «Spurven 2 og Spurven 3» tas inn i plankart og bestemmelser.  

Eksisterende massetak er tatt inn i plankartet med bestemmelser om drifts- og 

avslutningsplan. 

Eksisterende massetak for skogsbilveier er tatt inn i plankartet med bestemmelser om at 

uttak kun er tillatt i forbindelse med vedlikehold av skogsbilveier. 

 

20. Kirkenes Maritime Park AS/Kirkenesbase AS – 30.06.16: 

Viser til kommunestyrets vedtak med høringsuttalelse til KVU Kirkenes, samt Finnmark 

fylkeskommunes uttalelse i samme sak. 

Ber kommunen vurdere å gi området Pulkneset arealformål havn eller kombinert formål for 

havn/industri istedenfor næringsområde.  
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Viser til Avinors uttalelse til vegtraseen til Pulkneset i forbindelse med områdereguleringen 

og kommunedelplan for Tømmerneset. Og anmoder om at kommunen i dialog med Avinor 

finner en løsning på utfordringene mellom veitrase og innflygningen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknadene tas til orientering. Avinor har fremmet innsigelse til planforslaget for 

kommuneplanens arealdel. Dialog mellom kommunen og innsigelsesmyndighetene vil bli 

opprettet i det videre planarbeidet. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Høybukta vest og Pulkneset, sammen med Forsvarets skyte- og øvingsfelt er båndlagt i 

påvente av reguleringsplan. Problemstillingene knyttet til området håndteres gjennom 

etterfølgende reguleringsplanarbeid. 

 

21. Reinbeitedistrikt 5A/5C – 30.06.16: 

Reinbeitedistriktet bemerker at arealdelen dekker beiteland til reindriften og at dette ikke 

framkommer i planbestemmelsene. 

Det er viktig å sikre reinen tilgang til sjølinjen, samt trekk- og flytteleier. 

Utforming av veier må gjøres slik at rein og annet vilt kan krysse på oversiktlige steder. 

Langfjordeidet er en trang passasje og det må sikres trekkveier for rein og annet vilt i 

området. 

Omgjøring av gammer til hytter synes å gå på tvers av grunnlaget for da det er gitt tillatelse til 

oppføring av disse. En hytte medfører større inngrep enn en gamme og kan være en større 

ulempe for reindriften. 

Større hytter, som det legges opp til i planen, kan gi ulemper for reindriften og synes å være 

et brudd på de tillatelser reindriften tidligere har gitt til oppføring av disse hyttene. Både i 

regulerte og uregulerte felt. 

Reinbeitedistriktet ber om at det totale inngrepet i reinbeiteområdet blir kartlagt før en tillater 

utvidelser. Alle inngrep er ikke beskrevet i planen, som skiløyper, turløyper og hundeløyper. 

Reinbeitedistriktet ber om at reindriftens bruk av området tas inn i planbeskrivelsen og ROS-

analysen. 

Reinbeitedistriktet ber om at følgende hyttefelt reduseres i størrelse: 

FB2 Storsteinnes, FB3 Vaggetem, FB5 Elgbekken, FB6 Store Spurvvann, FB13 Sagvannet, 

FB14 Namdalen, FB15 Langvannet/Brattli, FB 38 Angelfjell, FB 41 Korsdalen. FB8 

Kobbfossnes bes fjernet i sin helhet. 
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Reindriften ber om at utbygging i hytteområdene ikke bygger ned avstanden til sperregjerdet 

for rein slik at flytting rein ikke hindres. 

Andre områder: 

FT1 Grensefoss er ikke i tråd med verneforskriften. 

Mellom grustakene M4 og M5 (langs skogsbilvei mot Spurven) er det grustak som ikke er 

markert i kartet. 

Distriktet er ikke enig om BI8 Pulkneset og viser til innsigelser til området samt atkomstvei. 

Distriktet mener grunnlaget for å opprettholde SE7 (Malbekkoia) er bortfalt, ettersom det ikke 

er bygg der eller disse skal rives i regi av FeFo. 

Småbåthavn-/Naustområder; det er viktig at naust samles. Det bør legges føringer for 

størrelse på naust i hele kommunen. Tilgang til sjølinjen er viktig for reindriften og 

naustutbygging må ikke hindre dette. 

Skrøytnesmyra er ikke et naturvernområde, men er vernet i påvente av slikt vern. Dette er til 

ulempe for distriktet, som anmoder kommunens bistand for å få en avklaring om dette. 

Distriktet vurderer inngrepene i sitt beiteland som stort og dermed er ytterligere inngrep ikke i 

samsvar med de styrende retningslinjer som er gitt av departementet. 

Distriktet tar som en forutsetning at endring av gammer og utvidelser av hytter blir sendt på 

høring til distriktet. Dette for at dette har betydning for reindriften i de aktuelle områder. 

Distriktet er av den oppfatning at hytter som blir kjøpt opp pga industriutvikling på 

Tømmernes ikke skal få særlige rettigheter som følge av dette. De må på lik linje som andre 

hyttesøkere henvises til ledige hyttetomter. Det er viktig at reindriften ikke må først avgi land 

til industriutbygging for dernest å måtte avgi beiteland til hyttebygging som følgekonsekvens. 

Dette blir en dobbelstraff for reindriften. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det ble avholdt et møte 16.02.17 med reinbeitedistriktet for å gjennomgå merknadene i 

detalj. 

Merknadene til distriktet tas delvis til følge gjennom de endringer i plandokumentene som 

framkommer nedenfor. Øvrige merknader tas til orientering. 

Oppfølging i plandokumenter: 

I planbeskrivelsen framkommer hva som inngår i LNFR (Landbruks-, Natur- og Friluftsformål, 

samt Reindrift) begrepet. 

Hensynet til reindriften er satt som vilkår i bestemmelsen for omgjøring av gamme til hytte og 

utvidelse av eksisterende hytter i LNFR-områdene. 
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Hytteområdene; FB2 Storsteinnes, FB3 Vaggetem, FB5 Elgbekken, FB6 Store Spurvvann, 

FB13 Sagvannet, FB14 Namdalen, FB15 Langvannet/Brattli, FB 38 Angelfjell, FB 41 

Korsdalen er redusert/justert etter distriktets innspill. FB8 Kobbfossnes er fjernet i sin helhet. 

Det er satt en bestemmelse om avstand til sperregjerde på minimum 50meter. 

Område FT1 er gitt endrede bestemmelser. 

Grustakene mellom M4 og M5 er satt inn i plankartet med tilhørende bestemmelser (ref. 

merknader fra FeFo om «Spurven 2» og «Spurven 3»). Det stilles krav om drifts og 

avslutningsplan for alle masseuttak. 

Høybukta vest og Pulkneset, sammen med Forsvarets skyte- og øvingsfelt er båndlagt i 

påvente av reguleringsplan. Problemstillingene knyttet til området håndteres gjennom 

etterfølgende reguleringsplanarbeid. 

SE7 (Malbekkoia) opprettholdes i planen, det er stilt plankrav i planbestemmelsene. 

Det er gitt egne bestemmelser for naust i planbestemmelsene, naustområder framkommer 

av plankartet. 

 

22. Reinbeitedistrikt 4/5B, Sállan/Cižašnjarga – 28.06.16: 

Reinbeitedistriktet er uenig at reindrift ikke er relevant for konsekvensutredningen i 

Bugøyfjord og at reindrift og jordbruk må sidestilles. Det påpekes samtidig at det ikke er 

aktivt jordbruk i Bugøyfjord i dag. 

I punktet om samisk kultur, utmarksnæring og samfunnsliv er det vist til «typisk samisk» 

arealbruk, distriktet stiller spørsmål med hva som inngår i slik bruk. 

Reinbeitedistriktet har konkrete merknader til følgende hyttefelt; FB41 Korsdalen, FBE45 

Kobbvågen og FB67, som bes redusert/justert for å ivareta reindriftsinteressene i området. 

Reinbeitedistrikt 4/5 B/5 C opprettholder sin innsigelse til utbygging på Pulkneset, med 
tilhørende veier og viser til tidligere innsendte høringsuttalelser.  

Distriktet har gitt samtykke til Norterminal med tilhørende vei over Leirpollen, det må 
vurderes om det skal være midlertidig/permanent inngjerding av anleggsområdet. 

Reinbeitedistriktet er sterkt i mot at det skal tillates bruksendring på laksehytter og gammer til 
fritidsbolig. Ved å åpne for dette vil det i stor grad bli fritidsboliger i områder som det naturlig 
foregår reindrift. Distriktet ser en fare ved at folk kan søke lakseplass for å bygge hytte, evt. 
overta laksehytte, for så å selge det på fritidsmarkedet. Bruken vil endres, og det vil medføre 
økt ferdsel. 

Distriktet presiserer bruken av flytteled mellom fastlandet og Skogerøya og har listet opp 
denne månedsvis. 

Reinbeitedistriktet krever at fast oppankring for oljefartøy på Skogerøya tas ut av planverket 
og viser til tidligere uttalelser til planprosessen for Oljeomlastningsterminal på Gamneset 
(Norterminal). 
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Rådmannens kommentar: 

Merknadene til planbeskrivelsen tas til orientering. 

Merknadene til de konkrete hyttefeltene tas til følge. 

Hensyn til reindriften er søkt ivaretatt gjennom bestemmelser for omgjøring av 

gammer/laksehytter til fritidsbolig. 

Distriktets presiseringer angående bruk av flytteled tas til følge. 

Merknader til fast oppankring på Skogerøya tas til følge. 

Distriktets merknader til området Pulkneset med atkomstvei tas ikke til følge (ref. 

kommentarer til innsigelsene fra Fylkesmannen i Finnmark, Sametinget og Avinor).   

Oppfølging i plandokumenter: 

I planbeskrivelsen framkommer hva som inngår i LNFR (Landbruks-, Natur- og Friluftsformål, 

samt Reindrift) begrepet. 

Hensynet til reindriften er satt som vilkår i bestemmelsen for omgjøring av gamme til hytte og 

utvidelse av eksisterende hytter i LNFR-områdene. 

Hytteområdene; FB41 Korsdalen, FBE45 Kobbvågen opprettholdes, avgrensningen er lik 

som for vedtatt reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. I områdene som ønskes tatt ut 

åpnes det ikke for ny bebyggelse. 

FB67 er redusert til samme avgrensning som gjeldende reguleringsplan for området. 

Område som går utover gjeldende reguleringsplan er satt som framtidig hytteområde med 

krav om reguleringsplan. 

Distriktets presiseringer angående flytteled er innarbeidet i retningslinjene 

(planbestemmelsen). 

Industriområde på Skogerøya tas ut fra planen, deler av reguleringsplan for deler av 

Bøkfjorden og Korsfjorden (oljeomlastning) oppheves.  

Høybukta vest og Pulkneset, sammen med Forsvarets skyte- og øvingsfelt er båndlagt i 

påvente av reguleringsplan. Problemstillingene knyttet til området håndteres gjennom 

etterfølgende reguleringsplanarbeid. 

 

23. Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag – 27.06.16: 

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag mener bestemmelsene i kommuneplanens arealdel bør 

endres slik at alle behandles likt og at samtlige får godkjent bruksendring fra næringshytter til 

fritidshytter etter søknad. 
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Sjølaksefiskarlaget kan av miljømessige hensyn ikke støtte at det etableres flere og eller 

større oppdrettsanlegg i fjordene i kommunen. Målet må være ei bærekraftig og god 

forvaltning av oppdrettsnæringa i Sør-Varanger kommune. I Jarfjord burde all 

oppdrettsaktivitet plasseres nord for Skarvfjell. 

Der tradisjonelt sjølaksefisket utøves må ikke havbrukslokalitet etableres, det må tas hensyn 

til hvor sjølaksefisket som næring har vært utøvd i generasjoner. 

Sjølaksefiskarlaget minner om at Bøkfjorden, Kjøfjorden og Korsfjorden er nasjonale 

laksefjorder. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknadene tas til orientering. Bestemmelser om bruksendring av laksehytter til fritidsboliger 

er allerede lagt inn i planbestemmelsene, det vises til rådmannens kommentarer til bla. 

Fylkesmannens og Sametingets innspill. 

Områder til akvakultur i nasjonal laksefjord er tatt ut av planen, øvrige områder til akvakultur 

videreføres. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Det er i planbestemmelsene gitt forbud mot oppdrett av anadrom laksefisk i 

akvakulturområder i nasjonal laksefjord. 

 

24. og 25. se «innsigelser» 

 

26. Thomas Salangi – 06.07.16: 

Forespørsel vedrørende arbeidet med kommuneplanens arealdel og forslag til bestemmelser 

om bruksendring fra laksehytte til fritidsbolig. 

 

Rådmannens kommentar: 

Forespørselen er besvart foreløpig av kommuneadministrasjonen den 13.07.16. 

Planbestemmelsene legger opp til at det etter søknad kan gis tillatelse til å bruksendre 

næringshytter til fritidsboliger. Rammene for bebyggelsen framkommer av bestemmelsens 

kapittel 7. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Det er gjort noen endringer i planbestemmelsen for dette punktet, hvor vilkår som må 

oppfylles før bruksendring kan gis er tatt inn. 
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27. og 28. se «innsigelser» 

 

29. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) – 01.07.16: 

I planen ligger det inne 17 masseuttak og 2 steinbrudd i tillegg til gruveområdet i Bjørnevatn. 

DMF anbefaler å fjerne først ledd i punkt 3.2.9.2 b) i bestemmelsene, eventuelt omformulere; 

«For masseuttak M1-17 og steinbrudd ST1-2 er det krav om driftskonsesjon iht. 

minerallovens § 43». 

I kolonnen for retningslinjer vil vi anbefale å fjerne informasjonen om krav til drifts- og 

avslutningsplan. Dette er informasjon som vil komme frem av en driftsplan utarbeidet i 

forbindelse med en driftskonsesjon. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknadene tas til følge. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Bestemmelsen og retningslinjene er endret iht. DMF sine merknader. 

 

30. Kystverket – 12.07.16: 

Kystverket mener det er kritikkverdig at det er gått tre år siden varsel om oppstart og 

planprogram var til offentlig ettersyn. Det framgår ikke hvordan Kystverkets innspill til 

planprogrammet (16.09.13) er ivaretatt. 

Det er Kystverkets oppfatning at enten må kystsonen og sjøområdene tas ut av planen, eller 

så må arbeidet gjøres skikkelig med konsekvensutredninger og ROS-analyser som må til for 

å gi planmyndigheten et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 

Bugøynes fiskerihavn: 

Kystverket påpeker at Bugøynes er ei statlig fiskerihavn. 

Område for næring, BN8 i Bugøynes; det må framkomme at fiskerinæringa er prioritert og at 

tiltak som kan hindre utvikling av fiskeri/sjøretta næring ikke er tillatt. 

Kystverket går i mot at sjøarealene i Bugøynes videreføres som NFFF1. Kystverket foreslår 

at området avsettes tik Ferdsel og Havn. Det foreslås også bestemmelser og retningslinjer til 

området, blant annet krav om Kystverkets tillatelse før tiltak kan settes i verk.  

Innseilingen til Kirkenes: 

Hovedled og områder som skal beskyttes mot tiltak må få arealformål Farled. 
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Rådmannens kommentar: 

Rådmannen forstår Kystverkets kritikk angående lang planprosess og manglende 

synliggjøring i plandokumentene. Samtidig vil rådmannen understreke at gjennomføringen av 

kommuneplanens arealdel har vært og er svært ressurskrevende og dermed tidkrevende. 

Utgangspunktet for rulleringen av Kommuneplanens arealdel var kun mindre endringer og 

justeringer, men ettersom planprosessen har gått har flere momenter og utredningskrav 

tilkommet. Dette kombinert med ressurstilgangen i kommuneadministrasjonen har medvirket 

til den lange tidsbruken. Merknadene tas til orientering. 

Merknadene vedrørende Bugøynes og farled i Kirkenes tas delvis til følge. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Bugøynes:  

Området innenfor moloen avsettes til Havn (SOSI-kode 2040). 

Farled videreføres som linjesymbol. 

Bestemmelsene er endret med følgende: 

 Utdypinger (mudring) og avskjerminger (moloer) som gir bedre rolighet og dybde i havna 

er tillatt. 

 Andre tiltak som også kan tillates er etablering av kaier og flytebrygger, utfyllinger, 

utdypinger og moloer. 

Retningslinjene er endret med følgende: 

 Bugøynes er en statlig fiskerihavn underlagt Kystverkets forvaltning. 

 Ethvert tiltak i Bugøynes havn krever tillatelse av Kystverket etter havne- og 

farvannsloven § 28. 

 Henvisning til forurensningsloven er tatt inn i retningslinjen. 

 

Kirkenes/Bøkfjorden: 

 Sjøområde i havneområdet utenfor Kirkenes er endret til Havn (SOSI-kode 2040) 

 Farled videreføres som linjesymbol. 

Bestemmelsene er endret med følgende: 

 Det er satt bestemmelser om farleden. 

Retningslinjene er endret med følgende: 

 Ethvert tiltak i farleds-/havneområdet krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. 

 Henvisning til forurensningsloven er tatt inn i retningslinjen. 
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31. se uttalelse og kommentarer til - 4. Øvre Pasvik Nasjonalparkstyre   

 

32. Huseiere i Røsslyngveien – 05.09.16: 

Ønsker å øke utnyttelsesgrad i regulert boligfelt fra 15 % til 30 % BYA. 

 

Rådmannens kommentar: 

Gjeldende reguleringsplan i området er «Knausen» stadfestet 27.02.84 (PlanID 2030-

1984103). Kommuneplanens arealdel vedtatt 05.10.2005 angir 50 % BYA for alle 

boligområder, området Knausen er i planen angitt som boligområde 21. Etter reglene i plan- 

og bygningslovens § 1-5 (sub. Pbl1985 § 20-6) gjelder ny plan foran gammel. Dermed er 

gjeldende BYA for området 50 % 

Oppfølging i plandokumenter: 

Utnyttelsesgraden for området er som fastsatt i kommuneplanens arealdel 50 % BYA. 

 

33. Grunneier Gnr. 9, bnr. 5 og 42 (Stein Hugo og Keth Flå Jørgensen) – 02.10.16: 

Grunneier (deleiere) av gnr. 9, bnr. 5 ønsker å få denne eiendommen regulert til 

fritidsbebyggelse. Det hevdes at eiendommen gjennom fradeling til eksisterende 

fritidsbebyggelse er ødeleggende for denne eiendommen, som har vært avgivereiendom til 

nevnte bebyggelse. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden oppfattes som av privatrettslig karakter og tas ikke inn i planen. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Ingen. 

 

34. se uttalelse og kommentarer til - 14. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) 

 

 

35. Grunneier Gnr. 13, bnr. 2 (Vidar Pettersen) – 11.12.16: 
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Grunneier ønsker at område SFB 14 utvides til å omfatte eksisterende bebyggelse på 

eiendommen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Tas til følge. Området er benevnt SFB19 i nytt planforslag. 

Oppfølging i plandokumenter: 

SFB 10 er utvidet i plankartet. Grense mellom Angelfjell og SFB 19 er justert iht. vedtatt 

reguleringsplan for Angelfjell. 

Bestemmelsene er revidert til å gjelde eksisterende bebyggelse. 

 

36. Grunneier Gnr. 24, bnr. 18 (Halvor Stene og Erna Bakken) – 16.01.17: 

Innspillet gjelder eiendom nr 24, br.nr 18 hvor ca. halvparten av eiendommen er regulert til 

spredt boligbebyggelse. Den andre delen er regulert som LNF-område. 

Grunneier ønsker nå at den delen av eiendommen som pr dato er definert som LNF-område 

omreguleres til område for boligbygging. Dette blant annet på bakgrunn av at Forsvarets 

bruk av området på/ved eiendommen nå har opphørt. 

Rådmannens kommentar: 

Tas til følge. 

Oppfølging i plandokumenter: 

Område for LNFR-spredt bolig SB23 er utvidet i plankartet. 

Området er omtalt i ROS-analysen og konsekvensutredningen.  

 

37. se kommentarer til - 10. Rådet for likestilling av funksjonshemmede – 30.01.17: 

 

 

Nina Bordi Øvergaard 

rådmann 

 


