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Behandling av planforslag detaljregulering for Solsletta hyttefelt 
 
 
INNSTILLINGER FRA RÅD OG UTVALG: 
 
08.02.2022   Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Grongstad, Øyvin S. 
 
 
 
Innstilling er vedtatt med 4 mot 1 stemme.  
Ulf Dæhlin (AP), Robert Nesje (AP), Øyvind Grongstad (uavhengig) Sigbjørn O. Kurthi (SP) 
stemte for. 
Jo-Andre Jørstad (SV) stemte imot.  
 
Utvalg for plan og samferdsel  sitt vedtak i sak 06/2022: 
Utvalg for plan og samferdsel vedtar at Forslag til detaljregulering for Solsletta hyttefelt, med 
konsekvensutredning (Plan ID 5444-2019006) fremmes og legges ut på høring og offentlig 
ettersyn i 6uker. 

 

Forslag til detaljregulering for Solsletta hyttefelt er datert 23.12.2021 og består av følgende 
dokumenter: 

· Planbeskrivelse med konsekvensutredning 
· Plankart 
· Reguleringsbestemmelser 
· Risiko- og sårbarhetsanalyse (11.11.21) 

 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10, samt forskrift om 



konsekvensutredninger § 25. 

 

Begrunnelse: 

Utvalg for plan og samferdsel støtter seg til saksutredningen og de vurderinger som er gjort i 
planbeskrivelsen med konsekvensutredning. Planforslaget følger opp føringene i fastsatte 
planprogram og har tatt hensyn spesielt til landbruksinteressene i området, samtidig som det 
åpnes opp for fritidsbebyggelse. 

 

 

 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Utvalg for plan og samferdsel vedtar at Forslag til detaljregulering for Solsletta hyttefelt, med 
konsekvensutredning (Plan ID 5444-2019006) fremmes og legges ut på høring og offentlig 
ettersyn i 6uker. 

 

Forslag til detaljregulering for Solsletta hyttefelt er datert 23.12.2021 og består av følgende 
dokumenter: 

· Planbeskrivelse med konsekvensutredning 
· Plankart 
· Reguleringsbestemmelser 
· Risiko- og sårbarhetsanalyse (11.11.21) 

 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10, samt forskrift om 
konsekvensutredninger § 25. 

 

Begrunnelse: 

Utvalg for plan og samferdsel støtter seg til saksutredningen og de vurderinger som er gjort i 
planbeskrivelsen med konsekvensutredning. Planforslaget følger opp føringene i fastsatte 
planprogram og har tatt hensyn spesielt til landbruksinteressene i området, samtidig som det 
åpnes opp for fritidsbebyggelse. 

 

 



 

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

☐ 

 

Utvalg for plan og samferdsel finner ikke grunn til å fremme planforslaget; Detaljregulering for 
Solsletta hyttefelt (av 23.12.2021). Det gis følgende føringer for det videre arbeidet med 
planen: 

· … 

 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-11. 

 

Begrunnelse: 

… (Utvalget begrunner selv sin avgjørelse)  

 

 

Kort sammendrag av innholdet i saken (ingress): 

Sør-Varanger kommune har mottatt et privat planforslag til behandling; Forslag til 
detaljregulering for Solsletta hyttefelt, med konsekvensutredning. 

 

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger på eiendommen 
Solsletta i Neiden, GBN 6/23. Planen har til hensikt å tilrettelegge for 12 hyttetomter. Det 
planlegges fellesadkomstvei med parkeringsplass på egen hyttetomt. 

 

Forslagsstiller er Kenneth Flå og Stian Karlsen. 

Planforslaget er utarbeidet av Fiskebeck prosjekt AS. 

 

Planforslaget behandles etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-11. 

 

 



Vurdering før saksutredning: 

Sør-Varanger kommunes saksutredninger bygger på utrednings- og informasjonsplikten i kommunelovens § 4 (…skal aktivt 
informere om egen virksomhet), i forvaltningslovens § 17 (… skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes) 
og ellers de særlover som måtte gjelde den enkelte sak). 

 

Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2026) sier: 

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

 

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

 

 

 

Sett kryss  Ja Nei 

Næringsutvikling X  
Infrastruktur  X 

Kompetansebygging  X 

Folkehelse X  
Barn og ungdom  X 

Universell utforming  X 

Eldre  X 

Samiske forhold  X 

Økonomi  X 

Finansiering  X 

 

Vurdering av næringsutvikling og folkehelse framkommer av planbeskrivelsen med 
konsekvensutredning. Kommunedirektøren støtter seg til vurderingene slik de der 
framkommer. Planforslaget berører ikke øvrige tema. 

 

 

 

Saksutredning (faktaopplysninger og kommunedirektørens vurdering): 

Sør-Varanger kommune har mottatt et privat planforslag til behandling; Forslag til 



detaljregulering for Solsletta hyttefelt, med konsekvensutredning. 

 

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger på eiendommen 
Solsletta i Neiden, GBN 6/23. Planen har til hensikt å tilrettelegge for 12 hyttetomter. Det 
planlegges fellesadkomstvei med parkeringsplass på egen hyttetomt. 

 

Forslagsstiller er Kenneth Flå og Stian Karlsen. 

Planforslaget er utarbeidet av Fiskebeck prosjekt AS. 

 

Forslag til detaljregulering for Solsletta hyttefelt er datert 23.12.2021 og består av følgende 
dokumenter: 

· Planbeskrivelse med konsekvensutredning 
· Plankart 
· Reguleringsbestemmelser 
· Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Planprosess: 

Planprogram til detaljregulering for Solsletta hyttefelt ble fastsatt av Sør-Varanger 
kommunestyre den 10.02.2021 (sak 14/2021). 

  

Lovlighetsklage om planprogrammet ble behandlet av Statsforvalteren i Troms og Finnmark, 
som den 12.05.2021 fattet følgende vedtak: 

 

«Lovlighetsklagen over Sør-Varanger kommunestyres vedtak i sak 14/2021 tas ikke til følge.  

  

Planprogrammet er fastsatt av rett organ, inneholder de opplysninger og vurderinger et  

planprogram ifølge loven skal inneholde, og er for øvrig behandlet i tråd med reglene i pbl. §  

4-1 og øvrige saksbehandlingsregler.» 

 

I planprogrammet er det fastsatt hvilke tema som er aktuelle for planforslaget å utrede. Dette 



er fulgt opp i planforslaget. 

 

Planforslag med Konsekvensutredning (KU): 

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i 0-alternativet (ingen utbygging) og 
hovedalternativet (planlagt utbygging), se planbeskrivelse med konsekvensutredning. 

 

Utvikling av området etter hovedalternativet vil innebære etablering av et hyttefelt med 12 
hytter av høy standard. Det planlegges med en samlet bygningsmasse på inntil 150 m2 
grunnflate. Hytten kan være i inntil 1 ½ etasje, med inntil 6meter mønehøyde. Det er lagt opp 
til tomtestørrelse på omkring 1,2 daa. Adkomstløsningen er en internvei med avkjørsler og 
parkering på hver hyttetomt. Tilkopling til el-nett skal utføres med jordkabel fra ny trafo. 
Vannforsyning og enkle avløpsanlegg, løses lokalt per hyttetomt. 

 

Tiltaket vil få ingen negativ konsekvens på fire av temaene som er vurdert. To tema er 
vurdert til liten negativ konsekvens. Tema jordressurs er vurdert til middels negativ 
konsekvens. Tiltaket vurderes samlet sett med liten negativ konsekvens. Tiltaket vurderes til 
å ha konsekvens for jordvern der den balanserer mellom positiv virkning for nærmiljøet, men 
negativ for jordvern og fremtidig utnyttelse av dyrkbar jord, men innenfor akseptable nivå der 
de tilgrensende bruksenheter fortsatt har utvidelses mulighet og tilgang til disse arealene, 
bare i noe redusert omfang. Tiltaket legger til rette for forbedrede nærmiljøkvaliteter, i særlig 
grad samarbeid mellom hytteeier og bonden vil kunne bli større. Risiko forbundet med 
nærheten til Neidenelven vassdrag og Neiden- og Munkefjord naturreservat er minimalt med 
planlagt utbygging. 

 

Uttalelse fra Jordbrukssjefen, 10.01.2022: 

Revidert forslag til plassering av bebyggelse med tilhørende infrastruktur tar større hensyn til 
landbruksinteressene enn tidligere utkast. Jordbrukssjefens vurdering er at det nye forslaget 
har en bedre balanse mellom de ulike interessene, og at forslaget kan godtas. 

 

Kommunedirektøren støtter seg til de vurderinger som er gjort i planbeskrivelsen med 
konsekvensutredning. Planforslaget følger opp føringene i fastsatte planprogram og har tatt 
hensyn spesielt til landbruksinteressene i området, samtidig som det åpnes opp for 
fritidsbebyggelse. Kommunedirektøren finner derfor at planforslaget kan fremmes etter plan- 
og bygningsloven § 12-11. 

 

 
 
 



 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
kommunedirektør 

 
 
 

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

 
 
Oversikt over dokumenter som er vedlagt: 
2019006_BESKR Detaljregulering for Solsletta hyttefelt 231221 
2019006_BEST Detaljregulering for Solsletta hyttefelt 231221 
2019006_PL Detaljregulering for Solsletta hyttefelt 231221 -A2-L 
Rosanalyse detaljregulering for Solsletta hyttefelt 111121 
 
Oversikt over alle dokumenter i saken: 
Kartkontroll planforslag Solsletta hyttefelt 
Fastsatt planprogram Solsletta 
Vedrørende oversendelse av planforslag for Solsletta hyttefelt datert 23.12.2021 
Oversendelse av planforslag for Solsletta hyttefelt datert 23.12.2021 etter korrigeringer 
Kommentarer til planforslag for Solsletta hyttefelt 
Oversendelse av planforslag for Solsletta hyttefelt etter korrigeringer 
Landbruksfaglig vurdering av planforslag 
Foreløpig svar om Planforslaget detaljregulering Solsletta 
Foreløpig svar om planforslag Detaljregulering for Solsletta hyttefelt 
Svar om planforslag for Solsletta hyttefelt - behov for korrigeringer 
Foreløpig svar om Planforslaget detaljregulering Solsletta 
Oversendelse dokumenter -   Planforslaget detaljregulering Solsletta - ID 5444 2019006 
Lovlighetsklage tas ikke til følge - orientering om Statsforvalterens avgjørelse 
Lovlighetsklage - fastsettelse av planprogram for Solsletta hyttefelt 
Ettersending Lovlighetsklage - planprogram og detaljregulering for Solsletta hyttefelt 
Ang Lovlighetsklage - planprogram og detaljregulering for Solsletta hyttefelt 
Oversendelse av lovlighetsklage til endelig behandling - Fastsettelse av planprogram for 
Solsletta hyttefelt 
Melding om vedtak: Klage på fastsatt planprogram for Solsletta hyttefelt avvises 
Om lovlighetsklagens henvisninger til jordloven 
Behandling om klage på vedtak om planprogram for Solsletta hyttefelt 
Foreløpig svar om lovlighetsklage om planprogram for Solsletta hyttefelt 
Foreløpig svar om klage på vedtak om planprogram for Solsletta hyttefelt 
Vedrørende klage på vedtatt planprogram Gbn 6/23 - Solsletta hyttefelt 
Behandling av lovlighetsklage om planprogram for Solsletta hyttefelt 
Lovlighetsklage regelverk og mal 
Svar om Solsletta hyttefelt - lovlighetsklage 
Svar til merknader angående Solsletta hyttefelt 
Merknader angående Solsletta hyttefelt 
Påklage Solsletta hyttefelt 
Klage Solsletta hyttefelt fra Senterpartiet, SV og Mdg 
Kunngjøring om fastsatt planprogram til detaljregulering for Solsletta hyttefelt 
Solsletta hyttefelt 
Utvalg for plan og samferdsel - Sak Fastsetting planprogram Solsletta Hyttefelt 
Notat om planprogram for Solsletta hyttefelt 
Til høring: Planprogram for Solsletta hyttefelt i Neiden - GBN 6/23 
SV: Detaljregulering Solsletta hyttefelt - status 



ringt Atle Magga om Solsletta 
bortfall av gebyr - beregning 
Vurdering av habilitet i behandling av Solsletta hyttefelt 
Til høring: Planprogram for Solsletta hyttefelt i Neiden - GBN 6/23 
Universell utforming i hyttefelt - Solsletta 
Fastsetting av planprogram til detaljregulering for Solsletta hyttefelt 
Foreløpig svar til reviderte dokumenter for planprogram for Solsletta 
Merknader til oversendt planprogram for Solsletta - Reviderte dokumenter 
Merknader til oversendt planprogram for Solsletta 
Foreløpig svar på oversendelse av planprogram for Solsletta 
Oversendelse av planprogram for Solsletta detaljregulering til fastsettelse 
Uttalelse - varsel om oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn - Solsletta hyttefelt 
Høringssvar til planprogram Solsletta hyttefelt - gbn 6/23 
Planinitiativ for Solsletta hyttefelt 
Innspill vedrørende varsel om oppstart av planarbeid for Solsletta hyttefelt, Gbnr 6/23 - 
varsel om befaring 
Ny sosifil sendt inn 
Varsel om oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn planprogram for 
«Detaljregulering for Solsletta hyttefelt». 
Tilbakemelding til varsel om oppstart og forslag til planprogram - Solsletta hyttefelt 
Vedrørende tilbakemelding til varsel om oppstart og forslag til planprogram - Solsletta 
hyttefelt 
Tilbakemelding til varsel om oppstart og forslag til planprogram - Solsletta hyttefelt 
Oversendelse av varsel om oppstart og forslag til planprogram til gjennomgang 
MELDING OM VEDTAK: PLANINITIATIV FOR SOLSETTA HYTTEFELT KAN 
IGANGSETTES 
Planinitiativ om detaljregulering for Solsletta hyttefelt, Gbn 6/23 i Neiden 
Referat fra oppstartsmøte om detaljregulering for Solsletta 
Dokumenter til oppstartsmøte solsletta 6/23 
Planavklaringsmøte hytter GBN 6/23 
 
 


