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Kort sammendrag: 

Sør-Varanger kommune ved Teknisk drift søker om mindre endring av Reguleringsplan for 
Skytterhusfjellet, for å bygge et aktivitets- og avlastningssenter og omsorgsboliger i 
bofellesskap. Aktuelle tomt er i gjeldende plan regulert til Byggeområde for offentlige 
bygninger, herunder; skole, barnehage og nærmiljøanlegg. 

Ettersom underformålene er spesifisert slik, faller et aktivitets- og avlastningssenter og 
omsorgsboliger i bofellesskap utenfor planens bestemmelser. 

Planendringen legges fram for vedtak etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd. 

 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Søker: 

Sør-Varanger kommune v/ Teknisk Drift 

 

Tiltakets adresse: 

Monumentveien 6, 9900 Kirkenes. Gnr. 26 og Bnr. 193. 

 

Beskrivelse av tiltaket: 

Kommunestyret har vedtatt bygging av 15 nye omsorgsboliger i bofellesskap og et aktivitets- 
og avlastningssenter, prosjektet er ment å realiseres på samme tomt som Skytterhusfjellet 

barnehage. Videre skal vedtaket sendes til planutvalget som vedtar en mindre vesentlig 

reguleringsendring. Tomta er fortsatt til offentlig formål, men ikke lenger til skole. 

 

Beskrivelse av hvilke bestemmelser/formål som søkes endret: 

Tomten er regulert til skole og barnehage. Det er oppført en barnehage på tomten, og det 
søkes med dette om å endre skoleformålet til omsorgsboliger/aktivitets- og 



avlastningssenter. 

 

Dokumentasjon på tilstrekkelig skolekapasitet: 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur har sett gjennom Reguleringsplanen for skytterhusfjellet 
og der framgår det at man har planlagt området for 6 -800 boenheter, maksimalt 1000 
boenheter og for maksimalt 2500 innbyggere. 2500 innbyggere tilsier en elevtallsøkning i 
området på om lag 300 - 400 elever, alt avhengig av befolkningssammensetningen på de 
som eventuelt flytter til området. 

 

Om dette blir en netto økning av behov for skoleplass avhenger også om dette er nye elever 
eller om de flytter til Skytterhusfjellet fra Hesseng eller Kirkenes «krets». Hvis det er en netto 
økning av elevtallet på bakgrunn av tilflytting, vil vi ikke ha kapasitet slik man i dag utnytter 
kapasiteten ved skolene i Kirkenes og på Hesseng. 

 

Ved Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole kan kapasiteten utvides noe ved å 
utnytte arealene som en baseskole til henholdsvis 392 på barnetrinnet og 300 elever på 
ungdomstrinnet. I dag er elevtallet henholdsvis 291 og 222 elever. Hesseng flerbrukssenter 
har 171 elever mot at skolen er bygd for 250 elever og har en ledig kapasitet tilsvarende om 
lag 80 elevplasser. Samlet sett vil derfor antallet «ledige» elevplasser med 78 ekstra elever 
på ungdomstrinnet ved Kirkenes ungdomsskole være en begrensende faktor. 

 

Om man i tillegg medregner en planlagt overkapasitet ved nye Sandnes og Bjørnevatn skole 
på ca. 30 - 40 elevplasser på, vil man i hovedsak kunne løse utfordringen ved å utnytte den 
samlede kapasiteten ved alle fire skolene. 

 

Ovenstående viser at det innenfor rammene for dagens skoler og den planlagte nye skolen 
for Sandnes og Bjørnevatn kan løse utfordringer med en eventuell økning av antall skolebarn 
som følge av en stor utbygging på Skytterhusfjellet. Dersom man vil gardere seg i forhold til 
en mulig netto folketallsøkning i framtiden kan man sette av egnede arealer et annet sted på 
Skytterhusfjellet eller eventuelt sette av arealer til en ny felles ungdomsskole i nær tilknytning 
til videregående skole på Hesseng. 

 

Mindre endring av planbestemmelsen: 

Omsorgsboliger/aktivitets- og avlastningssenter er ikke et eget underformål i tegnereglene 
for reguleringsplan (jf. kart- og planforskriften til pbl), men kommer innunder underformål 
Institusjon. Dette kommer igjen innunder hovedformål for Offentlig eller privat tjenesteyting i 
pbl. 2008 (Byggeområde for offentlige bygginger etter pbl. av 1985). 



 

Planbestemmelsens § 7 er derfor endret fra;  

«Byggeområde for offentlige bygninger – skole, barnehage og nærmiljøanlegg»  

til; 

«Byggeområde for offentlige bygninger – institusjon, barnehage og nærmiljøanlegg». 

Hvor bestemmelsen om skole er fjernet og erstattet med institusjon. 

 

Planformålet i plankartet er i dag såkalt hovedformål for Offentlig bebyggelse, men spesifisert 
til «OSB, Skole/barnehage» med påskrift. Endringen vil medføre behov for endring av 
påskriften til å kun være «OB» (Offentlig bebyggelse). 

 

Ut over dette vil ikke planen endres. 

 

Utdrag fra plan- og bygningsloven (pbl): 

Endring i plan- og bygningsloven med ikrafttredelse 01.07.17: 

Utdrag fra Rundskriv om endringene:  

«§ 12-14 andre ledd endres slik at muligheten til å vedta endring av reguleringsplan etter en 

enklere prosess utvides. Det tidligere kriteriet «mindre endringer» erstattes av formuleringen 

«når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 

hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

… 

Hva som ligger i at endringene "ikke går utover hovedrammene i planen" må vurderes 

konkret av kommunen i det enkelte tilfellet. Justering av grenser og arealformål vil som 

tidligere kunne være aktuelt. Det kan også være mulig å gjøre endringer i arealformål. Det 

må imidlertid i den konkrete vurderingen tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke 

interesser som blir berørt. Dersom det gjelder tiltak i strid med nasjonale eller viktige 



regionale interesser som gir grunnlag for innsigelse, vil det ikke være aktuelt å gjennomføre 

endringen etter den enklere prosessen. Dersom endringen får konsekvenser av vesentlig 

betydning for andre saker som gjør at det er nødvendig å se endringen i en større 

sammenheng, vil det heller ikke være aktuelt å behandle den uten ordinær prosess. 

Det må videre konkret i det enkelte tilfellet vurderes om endringen "i liten grad vil påvirke 

gjennomføringen av planen for øvrig". En endring som berører viktig infrastruktur eller har 

sammenheng med andre tiltak planen inneholder vil kunne falle utenfor. 

… 

Viktige grøntstrukturområder som turdrag, friområder og parker er omfattet av 

delegasjonsforbudet. Det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om det er 

tale om viktige natur- og friluftsområder og grøntområder. Størrelsen behøver i så måte ikke 

være avgjørende, både små som store områder kan være viktige. Beliggenheten og 

menneskenes bruk vil kunne ha betydning, men også "kvalitetene" på området, f.eks. 

naturtyper og arter, ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten etter friluftsloven mv. 

Departementet legger til grunn at også hensynet til jordvern er viktig. 

En annen begrensning er at enklere behandling bare er forutsatt å bli benyttet i tilfeller der 

endringene ikke er spesielt konfliktfylte. Protester fra nabo eller andre berørte vil imidlertid 

ikke nødvendigvis føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den enklere måten. Heller 

ikke vil enhver merknad fra berørte myndigheter forhindre dette. Imidlertid vil merknader fra 

berørte myndigheter som har karakter av innsigelse, føre til at endringen må behandles 

videre etter en ordinær planprosess.» 

Det er ikke satt egne overgangsbestemmelser til endringene av 01.07.17, men i PBL § 34-2 
Overgangsbestemmelser til plandelen framkommer følgende:  

«Forslag til arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan som var lagt ut til 
offentlig ettersyn ved lovens ikrafttreden, kan ferdigbehandles etter de reglene som gjaldt da de 
ble lagt ut. For andre planer gjelder reglene i denne lov.» 

 

 



Høring/Varsel: 

Planendringen ble varslet etter reglene i plan- og bygningslovens § 12-14 den 11.10.17, med 
svarfrist 08.11.17.  

 

Det er innkom følgende uttalelser til saken: 

 

Fylkesmannen i Finnmark – 24.10.17 og 07.11.17 (samme brevtekst): 

Kommunen ønsker at arealformålet skole og barnehage (SOSI-kode 1161/1162) endres til 

arealformålet omsorgsboliger (SOSI-kode 1163). 

 

I forarbeidene til plan- og bygningsloven av 2008 er mindre endringer definert til å være 

endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Dette 

setter en snever ramme for bruk av bestemmelsen i §12-14 «Endring og oppheving av 

reguleringsplan». For eksempel vil endring av arealformål ikke være en «mindre» endring i 

følge «Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven». 

 

Etter Fylkesmannens vurdering må søknaden om mindre endring av reguleringsplan for 

Skytterhusfjellet behandles som en vanlig reguleringsendring. 

Utover dette har vi ingen merknader til saken. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen viser til endringer i plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-14 og rundskriv sitert 
over om endringene som trådte i kraft 01.07.17 «Justering av grenser og arealformål vil som 
tidligere kunne være aktuelt. Det kan også være mulig å gjøre endringer i arealformål.» 
Fylkesmannens henvisning til forarbeidene til pbl. er derfor ikke relevante i saken. 
Rådmannens vurdering av forholdet til nye regler i pbl. framkommer av kapitlet «rådmannens 
vurderinger» nedenfor. 

  



 

Finnmark fylkeskommune – 06.11.17: 

Kommunestyret i Sør-Varanger har vedtatt at det skal bygges 15 nye omsorgsboliger i 

bofelleskap og et aktivitets- og avlastningssenter på Skytterhusfjellet. Områder er fra før 
regulert til skole og barnehage, som nå søkes omgjort fra skoleformål til omsorgsboliger/ 
aktivitets- og avlastningssenter. Endringen ser Finnmark fylkeskommune på som et positivt 
tiltak og har derfor ingen planfaglige merknader til den omsøkte endringen. 

 

Kultur, kulturvern og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det 
aktuelle området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til reguleringsplanarbeidet. 

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering. Forholdet til aktsomhetsplikten i kulturminneloven er allerede 
innarbeidet i planbestemmelsene og er ikke gjenstand for endring. 

 

Sametinget – 06.11.17: 

Sametinget har ingen merknader til mindre endring av reguleringsplan. 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering. 

 

Rådmannens vurderinger: 

Etter endringene i plan- og bygningslovens § 12-14 (ikraft 01.07.17) vurderer rådmannen at 
planendringen kommer innunder reglene § 12-14 andre ledd: 

Rådmannen kan vise til planbeskrivelsen til reguleringsplan for Skytterhusfjellet, som sier 
noe om bakgrunnen for at arealet ble regulert til offentlig bebyggelse for skole, barnehage og 
nærmiljøanlegg. I planbeskrivelsen vises til kommunens bestilling av planen, hvor skole var 
et eget punkt. Behovet for skole eller skolekapasitet for boligområdet i sin helhet er imidlertid 
ikke gjenfinnbart i planbeskrivelsen. Det er heller ikke sagt noe om skolens størrelse (areal) 
eller om det skal være en barneskole eller barne- og ungdomsskole. Rådmannen støtter seg 
derfor på utgreiingen fra Kommunalsjef for oppvekst og kultur, om at man innenfor rammene 
for dagens skoler og den planlagte nye skolen for Sandnes og Bjørnevatn, kan løse 
utfordringer med en eventuell økning av antall skolebarn som følge av en stor utbygging på 
Skytterhusfjellet. En endring av planen hvor skole tas ut og erstattes med institusjon vil etter 



dette ikke gå utover hovedrammene i planen og vilkåret for endring er dermed oppfylt. 

 

Når det gjelder den framtidige skolestrukturen i Sør-Varanger kommune er dette et tema i det 
pågående planarbeidet for Strategisk oppvekstplan. Denne planen må da forholde seg den 
nye situasjonen på Skytterhusfjellet. 

 

Rådmannen kan ikke se at endringen vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig og 
endringen berører ikke viktige natur- og friluftsområder. 

 

Rådmannens vurdering etter naturmangfoldsloven §§ 8-12, jf. § 7: 

Endringene berører et områder som allerede er regulert til utbygging og 
naturmangfoldslovens bestemmelser kan ikke se å være relevant i saken. 

 

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 i denne saken.  

Infrastruktur: 
ikke relevant i denne saken. 

Barn og ungdom: 
ikke relevant i denne saken. 

Folkehelse: 
ikke relevant i denne saken. 

Kompetansebygging: 
ikke relevant i denne saken. 

Økonomi: 



Utbygging av prosjektet behandles som egen sak. 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ivaretas gjennom prosjektering og bygging av prosjektet. De krav som framkommer at 
gjeldende reguleringsplan samt Husbankens krav hensyntas gjennom prosjektet. 

 

Alternative løsninger: 

 

Alternativ til innstilling: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 

1. Utvalg for Plan og Samferdsel legger til grunn reviderte bestemmelser for 
Reguleringsplan for Skytterhusfjellet, sist revidert 21.11.17.  

 

2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd, vedtar Utvalg for Plan og 
Samferdsel «mindre endring» av Reguleringsplan for Skytterhusfjellet (planID 2030-
2007100), hvor skole erstattes med institusjon innenfor Byggeområde for offentlige 
bygninger. 

 

Begrunnelse: 

Utvalg for Plan og Samferdsel finner at endringen ikke går utover hovedrammene i planen, 
ikke vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig og heller ikke berører viktige natur- og 
friluftsområder, jf. rådmannens vurderinger i saksframstillingen over. 

 

 

 
 
Behandling05.12.2017 Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Emanuelsen, Tarja Karine 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for plan og samferdsel sitt vedtak i sak 070/17: 

1. Utvalg for Plan og Samferdsel legger til grunn reviderte bestemmelser for 



Reguleringsplan for Skytterhusfjellet, sist revidert 21.11.17.  

 

2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd, vedtar Utvalg for Plan og 
Samferdsel «mindre endring» av Reguleringsplan for Skytterhusfjellet (planID 2030-
2007100), hvor skole erstattes med institusjon innenfor Byggeområde for offentlige 
bygninger. 

 

Begrunnelse: 

Utvalg for Plan og Samferdsel finner at endringen ikke går utover hovedrammene i planen, 
ikke vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig og heller ikke berører viktige natur- og 
friluftsområder, jf. rådmannens vurderinger i saksframstillingen over. 

 

 

 
 

 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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

 
 
 
 
 


