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Kort sammendrag: 
Overordnet reguleringsplan for Skytterhusfjellet ble vedtatt 22.03.2007. I denne planen er det 



avsatt en rekke områder for boligbygging med krav om detaljregulering.  

Kommunen har flere grunneiendommer  eller boligområder i Skytterhusfjellet som de skal 
utvikle selv. En av disse er benevnt B2F. Etter en anbudskonkurranse, som omfatter både 
utarbeidelse av detaljregulering og prosjektering av vei, vann og avløp, ble Norconsult 
engasjert av kommunen til å utføre dette arbeidet. 

Parallelt med planarbeidet har det pågått prosjektering av vei, vann og avløp og hvor det nå 
er utlyst en anbudskonkurranse for den fysiske opparbeidelsen.  

Planforslaget ble behandlet i utvalg for plan og samferdsel 16.02.16 og vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn. I forbindelse med dette kom det inn 5 uttalelser, ingen med vesentlige 
merknader.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
 

Planforslaget ble sendt til 11 «offentlige» instanser, inkl. Varanger Kraft og 
Finnmarkseiendommen. I tillegg alle naboer i Tunstadbakken og styret i 
Skytterhusfjellet Borettslag.  

 

Det kom inn 5 uttalelser til planforslaget, ingen med vesentlige merknader.  

 

Reindriftsforvaltningen/ reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik, datert 14.03; ingen merknader 

 

Finnmark Fylkeskommune, datert 22.03; ingen merknader  

 

Sametinget, datert 30.03; ingen merknader 

 

NVE, datert 29.04; ingen merknader. Tidligere innspill gitt i forbindelse med varsel 
om oppstart av planarbeid er ivaretatt.  

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede; behandlet saken 21.04 og avgav 
følgende uttalelse; «Rådet for likestilling av funksjonshemmede ser at det er 
utfordringer med tanke på stigningsforhold. Rådet vil likevel påpeke at gangadkomst 
til lekeplasser og parkeringsplasser må ivaretas, slik at stigning på maks 1:20 bør 



etterkommes».  

 

Rådmannens vurdering ;  

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig 
bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte 
så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 

 

De konkrete forhold knyttet til Universell utforming er omtalt i Teknisk Forskrift (TEK 
10) til Plan- og bygningsloven, og det er prosjekteringen som sådan som må ta 
utgangspunkt i at mennesker med redusert funksjonsevne skal delta i dagliglivet uten 
spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 

 

Etter dette oppstiller reguleringsplanen kvalitetskrav om universell utforming slik det 
er gitt i regelverket,  og det blir den prosjekterende og byggherrens ansvar å påse at 
kvalitetskrav stilt i regelverket følges opp.   

 

Det kan oppstilles konkrete krav i reguleringsplanen. Men, dette synes å være en lite 
hensiktsmessig løsning. Likeledes synes det uhensiktsmessig da det i TEK 10 og 
veilederen til denne, er oppstilt en rekke unntaksregler. Hvorvidt unntaksreglene 
kommer til anvendelse vil  komme frem i detaljprosjektering for de enkelte 
fagområdene.  

Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn. 

 

Etter dette er det ikke kommet uttalelser som gjør det nødvendig å endre planen som 
følge av disse.  

 

Rådmannen vil likevel tilrå at det gjøres noen endringer.  

 

          - bestemmelsene punkt 4.3 åpner for at det kan bygges en boenhet/ leilighet på 
inntil 70 m2, i områdene for frittliggende småhusbebyggelse.  

En ny gjennomgang og vurdering basert på senere års faktisk bygde boliger, gjør at 
rådmannen vil tilrå at det for enkelte tomter/ områder i planen kan åpnes for inntil 2 
boenheter/ leiligheter og at det ikke settes noe størrelsesbegrensning på 70 m2. 



Størrelsesbegrensning foreslås innført gjennom et nytt punkt hvor det angis at 
leiligheter må være mindre enn hoveddelen, og fanges også opp av maks tillatt 
bruksareal. Størrelsesbegrensning på 70 m2 kan synes kunstig så lenge leiligheten 
er mindre enn hoveddel.  

 

Det foreslås også et nytt punkt om at slike boenheter/ leiligheter kan ha inntil 2 
soverom + oppholdsrom (stue) (altså en 3-roms) for å begrense at bileilighet blir 
større enn hoveddel.  

 

Tomter/ områder som er egnet for hoveddel og 2 leiligheter fremgår av plankartet og 
en enkel illustrasjon. Egnetheten er i hovedsak vurdert ut fra tomtestørrelse og 
terrengforhold.  

 

Slik planen nå fremstår gis det nå anledning til å bygge hus med 2 leiligheter på 10 
tomter og hus med 1 leilighet på 13 tomter. Det vil si at det kan bygges inntil 10 flere 
boenheter slik planen nå fremstår.  

 

For tomtene/ arealene for kjedet enebolig/ rekkehus og arealer for blokkbebyggelse 
foreslås det ingen endringer.  

 

Ulempene vil i hovedsak være knyttet til trafikkavvikling, altså større trafikkbelastning 
med flere boenheter  innenfor området. De interne veiene i boligfeltet er imidlertid 
planlagt på en slik måte at denne trafikkøkningen ikke får noen betydning, jfr. krav i 
veinormalen.   

 

Det har jo også i mange år vært et overordnet nasjonalt mål å bygge ut boligarealene 
med en høy utnyttelse da dette samlet sett gir mindre belastning på naturmiljøet.  

 

Etter rådmannens vurdering gir disse endringene til sammen et mer fleksibelt og 
bedre styringsverktøy for boligbyggingen i dette området, og fordelene med flere 
boenheter fremstår som større enn ulempene.  

 

For parkering foreslår at dette endres i samsvar med nye bestemmelser i arealplanen 



som nå ute til offentlig ettersyn.  

 

Endringene som er foreslått endrer på ingen måte planen i hovedtrekkene, og ligger 
derfor innenfor kommunens egen vedtakskompetanse og det er således heller ikke 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn.  

 

Det vil til formannskapet som økonomiutvalg / kommunestyret lages en egen sak om 
kostnadene knyttet til selve utbyggingen og kostnadsfordelingen på de enkelte 
tomtene.  

 

OM PLANFORSLAGET.  

Planområdet er regulert til følgende arealformål: 

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

- Frittliggende småhusbebyggelse 

- Konsentrert småhusbebyggelse 

- Blokkbebyggelse 

- Lekeplass  

- Energianlegg (trafo) 

- Øvrige kommunaltekniske anlegg (pumpestasjon) 

 

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

- Kjørevei 

- Annen veggrunn 

- Fortau 



 

· Grønnstruktur (Pbls § 12-5 nr. 3) 

- Friområde 

- Turvei 

 

· Hensynssone (Pbls § 12-6) 

- Andre sikringssoner 

- Båndleggingssone - båndlegging etter andre lover 

Bebyggelsens utforming og bokvalitet 

På den nordlige delen av planområdet tenkes det etablert kjedete eneboliger eller rekkehus 
som er ført opp i én etasje. På denne delen av planområdet ønskes det ikke etablert høyere 
hus av hensyn til landskap og vind.  

Bebyggelsen skal plasseres innenfor området benevnt BKS1 og BKS2 og tenkes utformet 
med flatt. Maks tillatt gesimshøyde er satt til 4 m regnet fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. Maks tillatt utnyttingsgrad er satt til 50 %.  

På den sørlige delen av planområdet tenkes det etablert blokkbebyggelse som er ført opp i 
inntil to etasjer pluss sokkel. Bebyggelsen skal plasseres innenfor området benevnt BBB og 
tenkes utformet med saltak. Maks tillatt mønehøyde settes til 9,5 m og maks tillatt 
gesimshøyde settes til 7 m regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maks tillatt 
utnyttingsgrad er satt til 50 %.   

På resterende del av planområdet tenkes det etablert frittliggende småhusbebyggelse som 
er ført opp i én etasje pluss loft og evt. sokkel. Bebyggelsen skal plasseres innenfor områder 
benevnt BFS1 - BFS5 og tenkes utformet med saltak. Maks tillatt mønehøyde er satt til 9 m 
og maks tillatt gesimshøyde er satt til 7 m regnet fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. Maks tillatt utnyttingsgrad er satt til 30 %.  

Solforholdene vil variere avhengig av den enkelte husets-/leilighets plassering, men 
solforholdene generelt anses å være tilfredsstillende. Boligene og leilighetene tenkes 
utformet slik at utsikt og orientering utnyttes optimalt. Alle leiligheter (jf. BBB) skal sikres 
gode private uteoppholdsarealer. 

Størrelse på eneboligtomtene vil variere mellom ca. 700 m2 – 1800 m2 



All bebyggelse skal tilstrebes tilpassing til eksisterende landskap. Videre skal det legges stor 
vekt på det visuelle, slik at bebyggelsen vil stå i harmoni med landskapet rundt. Alle 
skjæringer og fyllinger skal forsøkes å gis en utforming og overflate som demper den visuelle 
effekten av inngrepene. 

Det er videre forutsatt at utsprengt masse skal nyttes til å fylle ut lavtliggende partier. 
Tiltakene i planområdet skal prosjekteres på en slik måte at man oppnår massebalanse. 

Byggegrense mot vei er i planområdet satt til 10 m fra veiens senterlinje og fremgår av 
plankartet. Der byggegrense ikke er vist faller denne sammen med formålsgrensen.  

Kjøreatkomst og teknisk infrastruktur 

Trafikkforhold 

For å minimere areal beslaglagt til veiareal er det i planforslaget lagt opp slik at man får to 
bilatkomster til planområdet, dvs. både sørvestfra og nordfra. 

Planområdet vil få atkomst fra E6 via Skytterhusveien sørvestfra, og videre via 
Monumentveien og Lykketreffet. Nordfra vil planområdet få atkomst via Skytterhusveien som 
i dag stopper ca. 200 m unna. Veien må derfor forlenges slik at det blir mulig å koble seg til 
denne.  

Veiene tenkes utformet som blindvei med snuplass (gjelder den nordlige atkomsten) og 
snuhammer (gjelder den sørvestlige atkomsten). Det er lagt opp til at snuplassen er 
dimensjonert for lastebil.  

Atkomstveien er dimensjonert med utgangspunkt i dimensjoneringsklasse Sa1 (samleveger i 
boligområder) i veinormalen, med asfaltert bredde på 5 m og 0,25 m grusskulder. Derfor er 
atkomstveiene regulert inn med bredde på min. 5,5 m men veibredde vil variere langs 
strekningene på grunn av nødvendige breddeutvidelser og kurveutslag. Atkomstveiene er 
dimensjonert slik at personbil og lastebil skal kunne møttes. 

På grunn av valgt atkomstløsning (delt løsning) og den relativt beskjedne trafikkmengden 
som planlagt utbygging estimeres å utløse, anses etablering av fortau/gang- og sykkelvei 
ikke som nødvendig. Derfor er det ikke regulert inn fortau/gang- og sykkelvei foruten første 
del av den sørvestlige atkomstveien. Det er regulert inn fotgjengerfelt fra BBB (delfelt regulert 
til lavblokk) til fortauet på andre siden av atkomstveien. Det er i tillegg regulert inn turveier 
(stier) til lekeplassen og til friluftsområder rundt.  

Det er lagt til grunn at interne veier får en fartsgrense på 30 km/t.  

Det er regulert inn areal til grøfter o.l. med bredde på 2 m på begge sider av veiene. I tillegg 
er det lagt en hensynssone på de sidearealene som er nødvendig for å kunne bygge veiene 
(skråningsutslag). Ved opparbeiding av tilstøtende tomteareal kan arealene opparbeides og 
settes i stand i samsvar med underliggende arealformål. Videre er det regulert inn 



tilstrekkelig areal til snødeponi i planområdet.  

Parkeringsplassene foreslås opparbeidet i hht de nye bestemmelser i arealplanen som nå er 
ute til offentlig ettersyn, samt at det må være rimelig plass til andre oppstillingsobjekter som f. 
eks. tilhenger, båt o.l. per enebolig. For hybel eller hybelleilighet er det satt krav om 
ytterligere 1 plass per hybel/hybelleilighet. 

Vann- og avløpsanlegg  

VA 

Det er utarbeidet forprosjekt for vann- og avløpsanlegg som illustrer hvordan dette skal 
bygges. Tilkobling av vann og spillvann gjøres til eksiterende ledninger i vest. For å få 
avrenning fra alle tomtene må det etableres en pumpestasjon for spillvann. Derfor er det 
regulert inn egen tomt for pumpestasjon (o_BKT). Spillvannet tenkes pumpet til tilkobling til 
eksisterende ledning i vest.   

Fremtidig VA-traséer er vist som hensynssone (H190) på plankartet der disse går gjennom 
boligområdene og hvor plassering er rimelig sikker. 

Overvann  

Alt overvann tenkes håndtert lokalt innenfor feltet. Avrenning blir ledet til terreng via 
sluker/sandfang. Videre tenkes det avskjæringsgrøft for vann/snøsmelting ifm. snødeponi. 
Dette overvannet ledes via sluker/sandfang til overvannsledninger i feltet. Overflatevannet 
slippes ut i terrenget nedenfor bebyggelsen og føres videre i åpne grøftet ned til Prestvatn. 

EL-nett 

Planlagt utbygging utløser krav til ny trafo. Det er derfor regulert inn et tomteareal til dette 
formålet (o_BE).  

Håndtering av avfall  

Det skal legges til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i samsvar med 
bestemmelser i kommunens renovasjonsforskrift. For evt. felles oppsamlingsplasser for avfall 
skal det settes av nok plass til å kunne håndtere kildesorteringsordninger. 

Lekeareal 

For feltet B2F er det i gjeldende reguleringsplan satt krav til minimum 0,5 daa felles 
lekeareal, med et areal på minimum 10 m2 pr boenhet, innenfor en avstand på maksimalt 50 
meter fra inngang. Størrelsen på felles lekeplass skal være minimum 150 m2 per plass.  



På grunn av bratt terrengforhold og av at lekeplassen ikke er detaljprosjektert er det regulert 
inn tilstrekkelig areal til lekeplass på ca. 2 daa mellom friområdet og boligområdet. 
Lekeplassen er plassert i midten og lavere i terrenget pga. vindforhold.  

For hver niende boligenhet i områder benevnt BKS og BFS skal det opparbeides en felles 
lekeplass på min 150 m2 i området benevnt o_BLK (felles lekeplass). o_BLK skal sikres mot 
fall (jf. evt. stup).   

På grunn av bratt terrengforhold er det vanskelig å oppfylle avstandskravet på 50 m. For de 
boligene som ligger lengst unna vil avstanden være på ca. 250 m. Lekeplassen skal 
imidlertid være tilgjengelig fra alle boligtomtene via atkomstveien. Det er dessuten regulert 
inn sti (turveier) til lekeplassen.  

Videre er det tatt inn i bestemmelsene at det skal opparbeides en lekeplass på min 150 m2 i 
området benevnt BBB, som skal betjene dette delfeltet. 

Lekeplassene tenkes tilrettelagt for variert lek og uteopphold og skal utformes med spesiell 
vekt på tilgjengelighet for alle. 

Universell utforming 

Det er forholdsvis bratt en del steder på planområdet, og dermed vanskelig å oppfylle kravet 
til universell utforming av uteoppholdsarealet for tomtene og atkomst til boligene inne på 
tomta, uten å gjøre store terrenginngrep.  

På samme måte er det vanskelig å oppfylle kravet til universell utforming på atkomstveiene 
og turveiene der terrenget er meget kupert, uten å gjøre store terrenginngrep.  

 

Det er tatt inn i bestemmelsene at prinsipp for universell utforming og tilgjengelighet skal 
legges til grunn ved utforming av bygninger, atkomst, parkeringsplasser, turveier og lignende 
så langt det lar seg gjøre.  

Slik planforslaget foreligger nå har atkomstveiene (o_SKV1 og o_SKV2) stort sett en helning 
på mer enn 1:20, med unntak av et kortere parti på ca. 100 m med en helning på ca. 1:14 
(ved BFS4).  

Kravet til universell utforming kan oppfylles når det gjelder gangatkomst til lekeplassen 
(o_GTD1 og o_GTD2). Tilrettelegging i o_GTD2 vil kreve store terrenginngrep.  

Videre er det tatt inn i bestemmelsene at av samlet antall parkeringsplasser skal minst 5 % 
være utformet og reservert for forflytningshemmede (gjelder området benevnt BBB). 



Rekkefølgebestemmelser 

Det er i bestemmelsene stilt rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold: 

· Situasjonsplan/utomhusplan 
· Fotomontasje/perspektiver 
· Skolekapasitet  
· Grunnforhold  
· Teknisk infrastruktur, herunder lekeplass 
· Bygge- og anleggsfasen (ulempeplan) 
· Sikringstiltak 

Landskap og estetikk 

Terrenget i planområdet er bratt. For at de nye atkomstveiene skal kunne ligge best mulig i 
terrenget kreves det store terrenginngrep. Atkomstveienes krav til stigning og utforming har 
vært styrende for plassering av boligbebyggelsen. 

Planforslaget vil medføre endringer i landskapet. For å legge til rette for både veier og 
boligbebyggelse vil terrenget måtte bearbeides en del. Derfor er det i bestemmelsene (jf. § 
2.5) stilt krav til landskapstilpasning og estetikk. Her står det bl.a. at all bebyggelse skal 
tilstrebes tilpassing til eksisterende landskap og at alle skjæringer og fyllinger skal forsøkes å 
gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepene. 

For delfeltene BKS1 og BKS 2 som ligger lengst nord er byggehøydene foreslått begrenset til 
4 m over gjennomsnittlig planert terreng for å minske de negative virkningene ift. landskapet. 

Trafikkforhold 

Planlagt utbygging vil føre til økt biltrafikk, men beregnet økning forventes ikke å gi 

avviklingsproblemer i Skytterhusveien som er hovedatkomstvei til Skytterhusfjell-området. 

 

Det er regulert inn bussholdeplasser i nærheten av planområdet, disse planlegges bygd. 
Dette vil kunne oppmuntre til økt bruk av kollektiv transport. Noe man anser som positivt.  

Barns interesser 

Planforslaget vurderes ikke å medføre behov for økt skole- eller barnehagekapasitet, da 
skole- og barnehagekapasitet i Kirkenes er tilstrekkelig. 

Videre er det regulert inn tilstrekkelig areal til lekeplass i planområdet. Lekeplassene vil få 



gode solforhold og vil bli skjermet mot biltrafikk. 

Naturverdier og forholdet til naturmangfoldloven 

Det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster i planområdet. Det 
foreligger heller ingen kjente registreringer av biologisk mangfold i planområdet, men ut fra 
vurderinger av eksisterende terreng og vegetasjon er det lite som tilsier at det vil være funn. 
På bakgrunn av dette er det ikke gjort noen videre undersøkelser for å øke kunnskapsnivået 
eller vurdert tiltak i forhold til føre-var prinsippet, jf. naturmangfoldlovens §§ 8 og 9. Planlagt 
utbyggingen vurderes ikke å påføre nye eller fremtidige belastninger på eksisterende 
naturmangfold. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 10,11 og 12 er av den grunn 
ikke tatt ytterligere stilling til. Planforslagets virkninger for naturmangfoldloven vurderes å 
være små. 

Sosial infrastruktur 

Nærmeste barne- og ungdomsskole ligger i Kirkenes tettsted, ca. 3,5 km nord for fra 
Skytterhusfjellet. Nærmeste barnehage ligger ca. 400 m sørvest for planområdet. 

Utbygging av et nytt sykehus er i full gang ca. 800 m sørvest for planområdet. Videre 
planlegges det etablert dagligvarebutikk i Skytterhusfjellet. 

Avveining av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vurderes planforslaget i liten grad å 
medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. 

Risiko og sårbarhets analyse (ROS) 

ROS-analyse er gjengitt i planbeskrivelsens pkt. 6 og det konkluderes med at det ikke er 
behov for spesielle tiltak i forbindelse med dette planarbeidet utover sikring av skjæringer og 
skrenter, jf. bestemmelsenes § 2.8 og dokumentasjon av grunnforhold, jf. bestemmelsenes § 
6.1.  

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: ingen spesielle utover det som er nevnt i teksten ovenfor.  
 

Infrastruktur: ingen spesielle utover det som er nevnt i teksten ovenfor.  
 

Barn og ungdom: ingen spesielle utover det som er nevnt i teksten ovenfor.  
 

Folkehelse: ingen spesielle utover det som er nevnt i teksten ovenfor.  
 

Kompetansebygging: ingen spesielle utover det som er nevnt i teksten ovenfor.  
 

Økonomi: ingen spesielle utover det som er nevnt i teksten ovenfor.  
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: ingen spesielle utover det som 
er nevnt ovenfor.  
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Med medhold i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Sør-Varanger Kommunestyre 
planforslag for « detaljregulering for felt B2F i Skytterhusfjellet», planid 2013002, med 
tilhørende bestemmelser og beskrivelse, revidert 15.05.16.                                                                                                                            

 
 
Behandling07.06.2016 Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Nesje, Robert 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for plan og samferdsel sitt vedtak i sak 041/16: 
Med medhold i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Sør-Varanger Kommunestyre 
planforslag for « detaljregulering for felt B2F i Skytterhusfjellet», planid 2013002, med 
tilhørende bestemmelser og beskrivelse, revidert 15.05.16.                                                                                                                            

 
 

Behandling15.06.2016 Kommunestyret 
Saksordfører: Nesje, Robert 
 



Enstemmig vedtatt 

 

 

 
Kommunestyret sitt vedtak i sak 037/16: 
Med medhold i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Sør-Varanger Kommunestyre 
planforslag for « detaljregulering for felt B2F i Skytterhusfjellet», planid 2013002, med 
tilhørende bestemmelser og beskrivelse, revidert 15.05.16.                                                                                                                            

 
 

 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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

 
 
 
 
 


