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Kort sammendrag: 
Kirkenes Trelast AS har igangsatt endring av detaljregulering for Rambergneset (PlanID: 
2030-2013014, vedtatt 29.10.2014).  
 
Endringen gjelder i hovedsak fradeling av eksisterende hytte til egen eiendom slik at alle 
hytter kan omfattes av et sameie. Naustområdet utvides noe og det tillates opparbeidet en sti 
til naustområdet. 
 
Planendringen behandles etter plan- og bygningslovens § 12-14. For endring av 
reguleringsplan gjelder samme regler som for utarbeidelse av ny plan. 
 
 
 
Faktiske opplysninger: 
Kirkenes Trelast AS har kjøpt eiendom med gnr. 22, bnr. 17 ved Brattli. Eiendommen er i 
detaljregulering for Rambergneset (PlanID: 2030-2013014, vedtatt 29.10.2014) regulert til 
fritidsbebyggelse. Tiltakshaver ønsker noen endringer i forhold til gjeldende plan og har 
derfor fått igangsatt en endring av reguleringsplanen. 

Planansvarlig konsulent er Fiskebeck Prosjekt AS. 

Endringer i planen: 

Endringen innebærer i hovedsak fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig og utvidelse av 
naustområde. Hensikten med fradeling av eksisterende fritidsbolig er å kunne beholde 
restarealet fra avgivereiendommen (gnr. 22, bnr. 17) som felleseie for alle de ni 
hyttetomtene. Hensikten med utvidelse av naustområde er for å kunne tilby naust til alle 
hyttetomtene, som fellesnaust (totalt fem naust). 

På hyttetomtene foreslås å kunne gjøre noe mere terrenginngrep (utfylling), fra 0,7m til 1,2m 
over eksisterende terreng. 

Planområdet er også justert noe etter gjennomført oppmåling av avgivereiendommen. 



 

Figur 1:          vedtatt plan for Rambergneset                    Figur 2: Endring av plan for 
Rambergneset  

 

Forslag til endring av detaljregulering for Rambergneset består av følgende plandokumenter: 

· Planbeskrivelse (11.05.17) 
· Planbestemmelser (11.05.17) 
· Plankart (11.05.17) 
· ROS-analyse (11.05.17) 

 

Varsel om oppstart ble gjort 20.12.16, det innkom uttalelser til planendringen fra følgende 
instanser: 

· Finnmark fylkeskommune (16.01.17) 
· Fylkesmannen i Finnmark (12.01.17) 
· Sametinget (16.01.17) 
· Statens vegvesen (22.12.16) 
· Skogbrukssjefen i Finnmark (11.01.16) 

Innspillene er kommentert i planbeskrivelsens kapittel 6. 

 

Rådmannens vurderinger: 

Endringene overstiger hva som kan anses som mindre endring etter plan- og bygningslovens 
§ 12-14 andre ledd og må derfor behandles som en ordinær endring av reguleringsplan.  

Rådmannen anser likevel de endringer som foreslås for å være av mindre karakter. 



Forutsetningene for planen var en annen for gjeldende plan enn den er i dag. Dette skyldes i 
hovedsak at eiendommen har skiftet eier, hvor ny eier er en kommersiell aktør som ikke selv 
skal eie avgivereiendommen med eksisterende hytte. Rådmannen kan ikke se at dette har 
noen vesentlig betydning for virkningene av planen.  

Større fyllingshøyde for byggeområdene anses å være en forholdsvis beskjeden endring. 
Økning av fyllingshøyde vil kunne gi bedre utnyttelse av hyttetomtene som ligger i skrånende 
terreng. 

Tilrettelegging for flere naust vil gi noe større inngrep i strandsonen selv om området som 
reguleres til naust kun er marginalt større enn det opprinnelige. Samtidig er det bedre å få 
dette inn i reguleringsplanen nå enn at det seinere skal komme inn søknader om 
dispensasjon for det samme, dersom flere hytteeiere skulle ønske å etablere naust.  

Rådmannen støtter seg til de vurderinger som er gjort i planbeskrivelsen og finner at de 
innspill som er innkommet i varslingen er ivaretatt på en god måte.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Ikke relevant. 

Infrastruktur: 
Ikke relevant. 

Barn og ungdom: 
Ikke relevant. 

Folkehelse: 
Ikke relevant. 

Kompetansebygging: 
Ikke relevant. 

Økonomi: 
Ikke relevant. 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Det er ikke krav om tilgjengelig boenhet eller universell utforming for fritidsboliger med én 
bruksenhet, som det her planlegges. Rådmannen anser at forholdet til universell utforming, 



ut i fra dette er tilstrekkelig ivaretatt. 

Alternative løsninger: 

 

Alternativ til innstilling: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Utvalg for Plan og Samferdsel legger til grunn følgende dokumenter tilhørende Forslag til 
endring av detaljregulering for Rambergneset (PlanID 2030-2013014): 

· Planbeskrivelse (11.05.17) 
· Planbestemmelser (11.05.17) 
· Plankart (11.05.17) 
· ROS-analyse (11.05.17) 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-14, 12-10 og 12-11 vedtar Utvalg for Plan og 
Samferdsel å legge Forslag til endring av detaljregulering for Rambergneset (PlanID 2030-
2013014) ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. 

 

Begrunnelse: 

Utvalg for Plan og Samferdsel finner at de endringer som foreslås er av mindre karakter og  
støtter seg for øvrig til rådmannens vurderinger i saken. 

 
 
Behandling23.05.2017 Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Trasti, Frank Emil 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for plan og samferdsel sitt vedtak i sak 030/17: 
Utvalg for Plan og Samferdsel legger til grunn følgende dokumenter tilhørende Forslag til 
endring av detaljregulering for Rambergneset (PlanID 2030-2013014): 

· Planbeskrivelse (11.05.17) 
· Planbestemmelser (11.05.17) 
· Plankart (11.05.17) 
· ROS-analyse (11.05.17) 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-14, 12-10 og 12-11 vedtar Utvalg for Plan og 
Samferdsel å legge Forslag til endring av detaljregulering for Rambergneset (PlanID 2030-



2013014) ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. 

 

Begrunnelse: 

Utvalg for Plan og Samferdsel finner at de endringer som foreslås er av mindre karakter og  
støtter seg for øvrig til rådmannens vurderinger i saken. 

 
 

 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 
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