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NOTAT  

OPPDRAG Detaljregulering Styrdalen, Berlevåg kommune  DOKUMENTKODE 10224031-01-PLAN-NOT-001 

EMNE Planinitiativ   TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Varanger KraftHydrogen AS OPPDRAGSLEDER Tom Langeid 

KONTAKTPERSON Tor Einar Løkke Pedersen SAKSBEHANDLER Susanne Dale Jomås 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 5032 Arealplan og utredning, 
Nord 

 

I forbindelse med anmodning av oppstartsmøte oversendes planinitiativ iht. Forskrift om 
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1. 

Adresse:  Styrdalen, 9980 Berlevåg  
Gnr./bnr.:  9/44, deler av 9/1 
Tiltakshaver:  Varanger kraft 

 

Punkt Redegjørelse 

a) formålet med planen Varanger Kraft har et ønske om å etablere to nye servicebygninger 
på til sammen 500 m2 nederst i Styrdalen. Bygningene skal 
fasilitere virksomheten knyttet til Raggovidda vindkraftverk.  

b) planområdet og om 
planarbeidet vil få 
virkninger utenfor 
planområdet 

 

Planområdets beliggenhet er 7-8 km fra Berlevåg tettsted. For å 
komme til planområdet tar en av fra fylkesvei 890, og så følges en 
grusvei ca 400 meter.  

Planområdet som er vist i kartet er på cirka 12, 9 daa.  

Det er ikke vurdert at planarbeidet vil få virkninger utover dette 
planområdet.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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Innenfor planområdet, på eiendom 9/44, er det fra før etablert en 
garasje på en avrettet grusflate. Etableringen er etter det 
Multiconsult erfarer godkjent gjennom dispensasjon.  

Planområdet ligger langs en grusvei som går videre til 
vindkraftverket på Raggovidda som ligger cirka 9 km unna.  

c) planlagt bebyggelse, 
anlegg og andre tiltak 

Det legges opp til etablering av to servicebygg, og at eksisterende 
garasje beholdes.  

Planen skal avsette arealer til bebyggelse og trafikkarealer.  

Konseptet viser en internvei med 5 m bredde. Planområdet ligger 
rett ved eksisterende grusvei. Det må opparbeides avkjørsel og 
internvei med hevet standard.  

Det skal vurderes behov for å etablere en flomvoll mot sør-vest i 
planområdet, hvor det renner en sideelv til Vester-Styrelva. 

d) utbyggingsvolum og 
byggehøyder 

I konseptet vises 2 nye servicebygg, begge på 250 m2 hver. Høyden 
på begge bygningene er 5 m til gesims og 7 m til møne. 
Eksisterende garasje innenfor det aktuelle området er på 130 m2. 
Høyden på bygget er 5 m til gesims og 7 m til møne. Bebyggelsen 
er totalt 630 m2. Utbyggingsområdet som er vist innenfor 
planavgrensningen er på 4.275 m2. 

Kotehøyden på terrenget i byggeområdet er +28,5. Det er 
tilsvarende høyde som eksisterende opparbeidet terreng.  

e) funksjonell og 
miljømessig kvalitet 

Planen vil stille krav om plassering og utforming av bebyggelsen.  

Det vil bli lagt til rette for en hensiktsmessig drift, som svarer opp 
krav til helse, miljø og sikkerhet.  

f) tiltakets virkning på, og 
tilpasning til, landskap 
og omgivelser 

Tiltakets størrelse gjør at virkningen på omgivelsene blir minimal. 
Arealet hvor bygningen skal etableres er i dag etablert som en 
plan flate.  

Utvikling av området vurderes å ha lav negativ virkning for 
landskap og omgivelser.  

g) forholdet til 
kommuneplan, 
eventuelle gjeldende 
reguleringsplaner og 
retningslinjer, og 
pågående planarbeid 

Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel 
(05.09.1995) avsatt som LNFR.  

I planbeskrivelsen til denne planen er det opplyst om at det ikke 
tillates oppføring av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse.  

Arealet er ikke detaljregulert.  

h) vesentlige interesser 
som berøres av 
planinitiativet 

En gjennomgang av Naturbase avdekker at det verken er kartlagt 
viktige, utvalgte eller rødlistede naturtyper eller naturtyper med 
sentral økosystemfunksjon eller verneområder i planområdet. Et 
stykke unna planområdet, i sjøen hvor Vester-Styrelva renner ut, 
er det registrert forekomst av den marine naturtypen «Større 
tareskogforekomster». Denne er registrert med svært viktig verdi.  

Planområdet ligger i Rakkonjarga reinbeitedistrikt. Ifølge NIBIOS 
kartløsning Kilden, ligger planområdet i et reinbeiteområde hvor 
det er vår- og sommerbeite for rein.  

Sør for planområdet er det registrert trekklei for rein.   
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Ifølge Naturbase er det verken registrert automatisk fredede eller 
andre kulturminner i eller i nærheten av planområdet.  

i) hvordan 
samfunnssikkerhet skal 
ivaretas, blant annet 
gjennom å forebygge 
risiko og sårbarhet 

Planområdet grenser til en mindre sideelv av Vester-Styrelva, og 
planen vil vurdere behov for flomsikring. Området ligger under 
marin grense, noe som kan medføre risiko for forekomst av 
kvikkleire og skred.  

Begge forhold følges opp i ROS-analyse og i planbestemmelser. 

Det vil utarbeides en ROS-analyse som vedlegg til planen, der også 
annen risiko vil bli vurdert.  

j) hvilke berørte 
offentlige organer og 
andre interesserte som 
skal varsles om 
planoppstart 

Dette avklares i samråd med Berlevåg kommune og gjennomføres 
i tråd med etablert praksis.  

k) prosesser for 
samarbeid og 
medvirkning fra berørte 
fagmyndigheter, 
grunneiere, festere, 
naboer og andre 
berørte 

Arbeidet vil gjennomføres i tråd med plan- og bygningslovens krav 
til medvirkning.  

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn annonseres i avis og på 
kommunes hjemmeside, aktuelle myndigheter og berørte parter 
og interessenter blir tilskrevet direkte.  

Et ev. behov for folkemøte som en del av prosessen avklares i 
samråd med kommunen.  

l) vurderingen av om 
planen er omfattet av 
forskrift om 
konsekvensutredninger, 
og hvordan kravene i 
tilfelle vil kunne bli 
ivaretatt 

Tiltaket er vurdert iht. Forskrift om konsekvensutredning av 2017, 
og anses ikke å utløse krav om KU.  

Se eget notat.  

 

 

 


