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Behandling i utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for plan og samferdsel 36/2021 
 

08.06.2021 

 

Behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for å 
bygge tomannsbolig i Prestevannslia 15 
 
 
Innstillinger fra behandling i råd og utvalg: 
 
08.06.2021   Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Nesje, Robert 
 
 
Forslag Forslag fra AP foreslått av Nesje, Robert: 
Utvalg for plan og samferdsel gir dispensasjon fra reguleringsplan for å bygge tomannsbolig 
på GBN 26/231 (Prestevannslia 15), som omsøkt. 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2. 
Lovens vilkår for å dispensere er tilstede. Fordelen ved dispensasjon overstiger ulempene og 
dispensasjon kan derfor gis 
 
Votering: 
Innstillingen settes opp mot forslag til AP: 
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (SP) 
 
Utvalg for plan og samferdsel  sitt vedtak i sak 36/2021: 
Utvalg for plan og samferdsel gir dispensasjon fra reguleringsplan for å bygge tomannsbolig 
på GBN 26/231 (Prestevannslia 15), som omsøkt. 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2. 
Lovens vilkår for å dispensere er tilstede. Fordelen ved dispensasjon overstiger ulempene og 
dispensasjon kan derfor gis 
 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 



Utvalg for plan og samferdsel avslår dispensasjonssøknaden (26.04.2021). Det gis ikke 
dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av tomannsbolig på GBN 26/231 
(Prestevannslia 15). 

 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2. 

Begrunnelse:  

Lovens vilkår for å dispensere er ikke tilstede ettersom hensynet bak bestemmelsen blir 
tilsidesatt og fordelen ved dispensasjon ikke overstiger ulempene, og dispensasjon kan 
derfor ikke gis. Utvalget viser for øvrig til saksutredningen. 

 

 

 

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

☐ 

 

Utvalg for plan og samferdsel gir dispensasjon fra reguleringsplan for å bygge tomannsbolig 
på GBN 26/231 (Prestevannslia 15), som omsøkt. 

 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2. 

 

Begrunnelse: 

(Utvalget begrunner selv sitt vedtak) 

 

 

Kort sammendrag av innholdet i saken (ingress): 

 

Sør-Varanger kommune har mottatt en søknad (26.04.2021) om dispensasjon fra 
reguleringsplan for bygging av tomannsbolig i Prestevannslia 15. 

 



Tomta er regulert for bygging av enebolig og tiltaket strider med gjeldende reguleringsplan. 

 

Søknaden behandles etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 19, Dispensasjon. 

 

 

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 

 

 



 

 

 

 

Saksutredning (faktaopplysninger og rådmannens vurdering): 

Søknaden: 

Sør-Varanger kommune har mottatt en søknad (26.04.21) om dispensasjon fra 
reguleringsplan for bygging av tomannsbolig i Prestevannslia 15. Se vedlagte søknad. 

 

Søker er: Varja Entreprenør AS, med bistand fra Fiskebeck Prosjekt AS. 

 

 

Planstatus: 

Gjeldende reguleringsplan for området er Detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F, 
planID 5444-2013002. I reguleringsplanen er tomta (GBN 26/231) regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse som enebolig eller enebolig med utleie, jfr. planbestemmelsens § 3.1.3a. 

 

I tillegg kommer planbestemmelsens § 2.5:  

«2.5 Landskapstilpasning og estetikk 

(…) 

b) Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk 
helhetsvirkning i forhold til omgivelsene og terrenget. 

c) Skjæringer og fyllinger skal gis en utforming og overflate som demper den visuelle 
effekten av inngrepene.» 

 

Tiltaket strider med gjeldende reguleringsplan og vil være avhengig av at gis dispensasjon 
etter plan- og bygningsloven. 

 



 

Saksbehandlingsregler: 

Søknad om dispensasjon behandles etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 19, 
dispensasjon. Saken vurderes å ligge innenfor kommunens eget kompetanseområde og 
behøver derfor ikke høring til eksterne myndigheter. Søker har selv foretatt nabovarsling, det 
er ikke innkommet merknader fra naboer. 

 

 

Rådmannens kommentarer til tiltaket: 

Reguleringsplanen åpner ikke for tomannsboliger på tomta (GBN 26/231), mens det er to 
ubebygde tomter i feltet (GBN 26/238 og 26/239) hvor det åpnes for dette. 
Kommuneadministrasjonen har i brev 13.04.2021 bedt søker revurdere boligtypen, men de 
har altså valgt å søke dispensasjon.  

 

Til søknaden følger to situasjonskart med terrengsnitt, hvor tittelen antyder hhv. enebolig 
med utleie og tomannsbolig. Rådmannens vurdering av disse er at de begge framstår som 
tegninger av en tomannsbolig. Tegningene håndteres i det videre for å illustrere 
tomannsbolig (med noe variasjon). 

 

Reguleringsplanen åpner for bygging av bolig uten sokkeletasje, som opplyst i søknaden 
planlegges en fyllingshøyde på maks 2 meter, mens det for nabotomta (nr. 17) ble tillatt en 
maks fyllingshøyde på 2,6 meter. Dette anses som akseptabelt dersom det bygges uten 
sokkel. 

 

 

Rådmannens vurdering av hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra: 

Detaljreguleringen for boligfeltet gjennomgikk en mindre endring i 2018. Det ble da gjort en 
helhetlig vurdering av feltet for å sikre gjennomføring av planen, alle tomtene ble 
gjennomgått og sett i sammenheng. Planen ble da mere fleksibel men med definerte 
områder for forskjellige boligtyper for å ivareta helheten. Fra saksutredningen siteres: 

 

«For å redusere kostnadene ved sprengningsarbeid og unngå «kompromissløsninger» 
med tanke på terrengtilpasning åpnes det for tomannsboliger på de tomtene som 
krever mest terrengarbeid. Dermed vil kostnadene for terrengarbeidet kunne deles på 
to. Alt i alt vil dette bedre mulighetene for at planen faktisk gjennomføres. 



 

Planbestemmelsene er forenklet slik at det åpnes for eneboliger, eneboliger med utleie 
og tomannsboliger innenfor. I planen var det satt bestemmelser om antall boenheter i 
boliger med utleie. Dette er imidlertid ikke en god løsning da lovverket også åpner for 
utleie av egen bolig. Dermed mister man kontrollen vedrørende utnytting av tomta og 
belastningen i feltet. Nå vil parkeringsbestemmelsene og utnyttelsesgrad (BYA) styre 
hvor stor bolig, samt størrelsen på utleiedel som kan etableres på tomtene.  

 

Når det gjelder takutforming har det blitt uttalt fra publikum at det er «gammeldags» 
med bestemmelsen som låser all bebyggelse til saltak. Eiendomsavdelingen har fått 
mange innspill og ønsker om endring av bestemmelsene, som åpner for mer moderne 
uttrykk. Da spesielt pulttak. Dette er tatt til følge i planendringen og vedlagte illustrasjon 
angir hvilke tomter som skal ha hhv. pulttak og saltak. 

 

Når det gjelder belastningen i boligfeltet vil den tidligere høye graden av utleiedeler nå 
delvis erstattes med tomannsboliger, uten utleiedeler. I opprinnelig plan var det åpnet 
for utleiedel på alle boligtomtene. Nå åpnes det for tomannsboliger istedenfor utleiedel 
på deler av feltet, altså tomannsboliger uten utleie. Belastningen i området forblir derfor 
omtrent den samme og vil på ingen måte komme i konflikt med dimensjoneringen av 
atkomstveien.» 

 

Det søkes om å etablere en tomannsbolig på en del av feltet som er forbeholdt eneboliger, 
tomannsboligen vil bryte helhetsinntrykket i denne delen. Hensikten med å regulere 
tomannsboliger var for å redusere sprengningskostnadene på de tomtene som ville kreve 
mye sprengning. Dette er ikke tilfelle på den aktuelle tomta, hvor det åpnes for bolig uten 
sokkel. Det er etter dette rådmannens vurdering at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig 
tilsidesatt. 

 

Rådmannens vurdering av fordeler og ulemper med tiltaket: 

Fordelene ved en dispensasjon er utelukkende tillagt søker og i det vesentlige av økonomisk 
karakter. Dette er normalt ikke forhold som skal vektlegges i dispensasjonsbehandling, ref. 
lovkommentaren til plan- og bygningsloven. Ulempene ved en dispensasjon er at 
reguleringsplanen uthules. For boligfeltet er det gjort en grundig og helhetlig vurdering om 
plassering av boligtyper, planen har romslige bestemmelser og åpner for tomannsboliger på 
andre, ledige boligtomter. Den aktuelle tomta er eneste ledige tomt forbeholdt eneboliger, en 
dispensasjon vil derfor fjerne utbyggingsmulighet for den siste ledige eneboligtomta i feltet.   

 

 



Rådmannens vurdering om grunnlag for å gi dispensasjon: 

Lovens vilkår for å dispensere er ikke tilstede ettersom hensynet bak bestemmelsen blir 
tilsidesatt og fordelen ved dispensasjon ikke overstiger ulempene, og dispensasjon kan 
derfor ikke gis. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
rådmann 

 
 
 

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

 
 
Oversikt over dokumenter som er vedlagt: 
Oppdaterte dokumenter - Gbn 26/231 - Prestevannslia 15 
Prestevannslia 15 oppdaterte dokumenter sak 21-1160 
Prestevannslia 15 oppdatert søknadsbeskrivelse 26-04-2021 
Prestevannslia 15 sitplan-Terreng Enebolig m utleie 
Prestevannslia 15 Sitplan-Terreng tomannsbolig 
illustrasjon B2f ME120418 
Reguleringsplankart Prestevannslia 15 
 
Oversikt over alle dokumenter i saken: 
Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for tomannsbolig i Prestevannslia 15 
Oppdaterte dokumenter - Gbn 26/231 - Prestevannslia 15 
Mangler ved søknad om dispensasjon for Prestevannslia 15 
Søknad om dispensasjon for Prestevannslia 15 
 
 


