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Sør-Varanger kommune Dato:  16.07.2019 
 Vedtatt dato:  * 

 Dato for siste mindre endring:  * 

Detaljreguleringsplan for Kirkenes barnehage 
Reguleringsbestemmelser 

Planens ID: 2030-2019004 

ArkivsakID: 19/1177 

  

Varsel om oppstart: 08.05.19 

1.gangs behandling:  

Utlagt til offentlig ettersyn:   

Dato for siste revisjon:  

2.gangs behandling:  

Dato for vedtak i kommunestyret:  

1 Planens hensikt 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av en ny barnehage på eiendommene 27/12, 

27/12/90 og 27/242. Det skal samtidig legges til rette for etablering av ny parkeringsplass, en 

adkomstsone og uteoppholdsareal i tilknytning barnehagen. 

I tillegg skal planen åpne for en oppgradering av Pisselva og området langs elven. 

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Miljøkvalitet (§12-7 nr. 3) 

 Anbefalte grenseverdier for innendørs og utendørs støy skal overholdes, jf. T-1442. 

2.2 Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4) 

 Alle anlegg, bebyggelse og uterom skal utformes slik at tilgjengeligheten blir ivaretatt 

etter prinsippet om best mulig tilgjengelighet for alle. 

 Det skal settes av et tilstrekkelig antall tilgjengelige HC-parkeringsplasser. 

 Tiltak etter planen skal utføres på en måte som sikrer god estetisk kvalitet på bygg, 

uterom, veganlegg m.m.  

 Bygge- og anleggsarbeider skal gjennomføres med minst mulig synlig terrenginngrep og ta 

hensyn til landskapskvaliteter og grøntstruktur. 

 Eksisterende overvannsgrøfter skal holdes åpne. 

2.3 Verneverdier kulturmiljø/naturmangfold (12-7 nr. 6) 

 Skulle det under bygge- og anleggsarbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre 

spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og 

melding sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. Juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd. 
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3 Rekkefølgebestemmelser  

3.1 Før byggetillatelse (§ 12-7 nr. 10)  

Ved søknad om byggetillatelse skal det foreligge: 

 Situasjonsplan som viser:  

o Plassering av bebyggelse.  

o Plassering av biloppstilling og sykkelparkering  

o Fremkommelighet for kjøretøy ved renovasjon, utrykning, brøyting m.m. 

o Adkomstssone/korttidsparkering med fortau.  

o Snøopplag.  

 Utomhusplan som viser:  

o Terrengbehandling, herunder eksisterende og fremtidig terreng vist med koter, evt 

murer, sluk, trapper, topp/bunn mur.  

o Plassering av og type lekeapparater. 

o Vegetasjon, eksisterende og fremtidig.  

o Internt vegnett.  

o Opparbeidelse av arealer rundt bygninger.  

 Snitt og fasadetegninger med farge- og materialbruk.  

 Geoteknisk rapport som dokumenterer at grunnforholdene er tilfredsstillende, samt 

prosjekterte løsninger. 

3.2 Før bebyggelse tas i bruk (§ 12-7 nr. 10)  

 Før det gis brukstillatelse skal det foreligge en støyfaglig utredning som dokumenterer 

hvordan forholdet til gjeldende krav er hensyntatt, samt angir ev nødvendige tiltak. 

 Før det gis brukstillatelse skal følgende være ferdig opparbeidet: 

o Uteoppholdsareal. 

o Parkeringsplass. 

o Adkomstssone. 

o Nødvendig sikring mot Pisselva. 

o Nødvendig infrastruktur. 

o Nødvendig støyskjermingstiltak. 

4 Bestemmelser til arealformål 

4.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Offentlig tjenesteyting (o_BOP1) 

 Området reguleres til offentlig tjenesteyting.  

 Innenfor området tillates oppført barnehage, med tilhørende arealer for uteopphold, 

adkomstsone og parkering.   

 Tillatt bebyggelse er begrenset til 1500 m2 (BYA), parkering er ikke inkludert.  

 Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser angitt på plankartet.  

 Gesims- eller mønehøyde skal ikke overstige kote +20. Pipe og andre tekniske anlegg tillates 

inntil 1,5 m høyere. 

 Det skal avsettes areal for biloppstilling og sykkelparkering iht gjeldende normer.  
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 Det skal avsettes areal til adkomstssone / korttidsparkering langs Kronprinsens gate. 

 Uteoppholdsarealer skal sålangt mulig opparbeides i hht til Kunnskapsdepartementets 

veiledere.  

 Opprinnelig vegetasjon og terreng skal bevares i størst mulig grad. 

 Det tillates gjerde rundt uteoppholdsarealet. 

 Det tillates etablering av nødvendige sikringstiltak innenfor området, bl.a. knyttet til Pisselva 

og overvannskulvert. 

 Nødvendig teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor området. 

 Avkjøring tillates mot Kronprinsens gate. Avkjørselspiler er veiledende. 

 Det tillates etablert korttidsparkering (Kiss-and-ride) ut mot Kronprinsens gate. 

Boligbebyggelse (B1) 

 Området reguleres til eksisterende bebyggelse. 

 Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. Der det ikke er angitt 

byggegrenser, gjelder formålsgrensen som byggegrense. 

 For eksisterende bygg videreføres dagens høyder. 

Boligbebyggelse (B2) 

 Området reguleres til eksisterende bebyggelse. 
 For eksisterende bygg videreføres dagens høyder. 

 Innenfor området tillates sikringstiltak og tiltak for nødvendig fremkommelighet ifb arbeider i 
o_GF1. 

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)  

Kjøreveg (o_SKV1) 

 Området reguleres til offentlig kjøreveg. 

 Nødvendig teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor området. 

4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

Friområde (o_GF1) 

 Området reguleres til offentlig friområde. 

 Innenfor området tillates det opparbeidelse av stier/gangveier, møblering og andre tiltak som 
tilrettelegger for rekreasjon. 

 Innenfor området tillates arbeider knyttet til utbygging og drift av overvannskulvert. 

 Det tillates etablering av nødvendige sikringstiltak innenfor området, bl.a. knyttet til Pisselva og 
overvannskulvert. 

5 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

5.1 Særlige krav til infrastruktur (§ 11-8 b) (H410_1) 

 Innenfor hensynssonen er etablert en overvannskulvert som Pisselva renner inn i. 

 Innenfor området tillates arbeider knyttet til utbygging og drift av overvannskulvert. 


