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Saksnummer Dato 

Utvalg for plan og samferdsel 24/2021 
 

11.05.2021 

 

Behandling av søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense 
for plassering av garasje i Prestevannslia 40 
 
 
Innstillinger fra behandling i råd og utvalg: 
 
11.05.2021   Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for plan og samferdsel  sitt vedtak i sak 24/2021: 
Utvalg for plan og samferdsel gir dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei i 
Detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F for omsøkt garasje (14.04.2021). Det stilles 
følgende vilkår: 

· Garasjen skal plasseres iht. situasjonsplan datert 22.03.2021. 
· Fasaden mot kommunal vei må utformes for å tåle snøkast fra snøbrøyting. 

 

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

 

Begrunnelse: 

Utvalg for plan og samferdsel støtter seg til saksutredningen. Av dette finner utvalget at 
hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å dispensere er 
klart større enn ulempene. Utvalget finner grunnlag for å gi dispensasjon. 



 

 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Utvalg for plan og samferdsel gir dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei i 
Detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F for omsøkt garasje (14.04.2021). Det stilles 
følgende vilkår: 

· Garasjen skal plasseres iht. situasjonsplan datert 22.03.2021. 
· Fasaden mot kommunal vei må utformes for å tåle snøkast fra snøbrøyting. 

 

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

 

Begrunnelse: 

Utvalg for plan og samferdsel støtter seg til saksutredningen. Av dette finner utvalget at 
hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å dispensere er 
klart større enn ulempene. Utvalget finner grunnlag for å gi dispensasjon. 

 

 

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

☒ 

 

«skriv her» 

 

 

Kort sammendrag av innholdet i saken (ingress): 

 

Søren Gudmand Norbaek søker om dispensasjon fra regulert byggegrense for å bygge 
garasje i Prestevannslia 40. 

 

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): 

 

Fiskebeck prosjekt søker på vegne av Søren Norbaek om dispensasjon fra reguleringsplan 
for å plassere garasje nærmere kommunal vei enn regulert byggegrense i Prestevannslia 40, 
GBN 26/237. 

Se vedlagte søknad, datert 14.04.2021, med situasjonsplan og terrengsnitt av 22.03.2021. 

Til søknaden ligger også opprinnelig situasjonsplan og terrengsnitt for garasjen, av 
20.06.2020, iht. byggetillatelse gitt 06.07.2020 (vår sak 20/1270). 

 

Plangrunnlaget: 

Eiendommen er i Detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F (PlanID 5444-2013002) 
regulert til boligformål med inntegnet byggegrense mot kommunal vei, Prestevannslia. 

 

Høring: 

Saken ligger innenfor kommunens eget kompetanseområde å avgjøre og det er derfor ikke 
nødvendig å sende søknaden på høring. Naboer har søker selv varslet uten at det er 
kommet merknader. 

Kommunen som veimyndighet har uttalt følgende til saken: 

Uttalelse fra FDV 19.04.2021: 

Ut ifra situasjonsplanen ser tiltaket greit mht. vei. Siden garasjen anlegges i en yttersving og 
terrenget senkes vil tiltaket ikke medføre betydelige sikthinder. Det er også tilstrekkelig sikt 
for kjøretøy som kommer ut fra eiendommen og inn på veien. Ser ikke noe annet teknisk 
anlegg som kan komme i konflikt med tiltaket.  

Betingelsen ved anlegg nær vei er at kommunen ikke kan holdes ansvarlig for ev. skader på 
bygg eller innretning som følger av ordinær drift ved plassering innenfor byggegrensen. Vi 
anbefaler derfor at det tas hensyn til dette i utforming av garasjen, f.eks. ved at det unngås 
vinduer på fasaden vent mot vei som kan bli utsatt for snøkast ved snørydding. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannens vurdering av hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra: 

Byggegrense mot vei er satt for å kunne ivareta sikkerhet langs kommunal vei og sikre 
framtidig drift av denne. I planen er det ikke stilt krav om husplassering inntil byggegrensen, 
slik at byggegrensen er ikke å anse som en byggelinje. Estetiske hensyn kommer derfor i 
andre rekke med tanke på plassering av bygg. Rådmannen viser til uttalelse fra FDV til 



saken og foreslår vilkår i tillatelsen for å forhindre framtidige problemer for kommunal drift av 
Prestevannslia (veien). Rådmannen vurderer at hensynet bak bestemmelsen ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. Rådmannen kan heller ikke se at formålsbestemmelsen blir utfordret i 
denne saken. 

 

Rådmannens vurdering av fordeler og ulemper med tiltaket: 

Fordelene ved å gi dispensasjon vil være en bedre utformet avkjørsel fra Prestevannslia, 
man unngår også eksisterende el-skap og hensynssone for V/A-anlegg som ligger vest på 
tomta. Tiltaket vurderes som en bedre løsning enn den tidligere omsøkte (22.06.2020). 
Rådmannen viser til uttalelse fra FDV til saken og foreslår vilkår i tillatelsen for å forhindre 
framtidige problemer for kommunal drift av Prestevannslia (veien). Fordelene ved å gi 
dispensasjon vurderes derfor å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Rådmannens vurdering om grunnlag for å gi dispensasjon: 

Rådmannen finner grunnlag for å gi dispensasjon. Garasjeplasseringen er bedre tilpasset 
terrenget og inngangen på boligen. Tiltaket innebærer også en smalere avkjørsel og 
bilparkering flyttes bort fra veikanten. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
rådmann 

 
 
 

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

 
 
Oversikt over dokumenter som er vedlagt: 
Prestevannslia 40 Dispensasjonsskjema 14-04-2021 
Svarbrev mangler dispsøknad Pvl 40 saknr 21-1134 
Prestevannslia 40 Terrengsnitt-Situasjonsplan 22-06-2020 
Prestevannslia 40 Terrengsnitt-Situasjonsplan rev 22-03-2021 
Reguleringsplankart Prestevannslia 40 
 
Oversikt over alle dokumenter i saken: 
Svar på mangler ved søknad om dispensasjon for plassering garasje Prestevannslia 40 - 
21/1134 
Mangler ved søknad om dispensasjon for plassering garasje Prestevannslia 40 



Søknad om dispensasjon for plassering garasje Prestevannslia 40 
 
 


