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NOTAT  

OPPDRAG Detaljregulering for Snowhotel Kirkenes, Sør-
Varanger  

DOKUMENTKODE 10226936-01-PLAN-NOT-002 

EMNE Planinitiativ   TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Snowhotel Kirkenes OPPDRAGSLEDER Tom Langeid 

KONTAKTPERSON Jonas Ryeng SAKSBEHANDLER Ivar Bjørnstad 

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:  Sandnesdalen, Sør-Varanger kommune 
Gnr./bnr.:  11/1, 11/5, 11/14, 11/19 m.fl. (11/1/27, 11/53, 11/61, 11/65, 11/66, 11/68, 11/71, 
  11/73, 11/74) 
Tiltakshaver:  Snowhotel Kirkenes 

 

Punkt Redegjørelse 

a) formålet med planen Tiltakshaver ønsker å videreutvikle Snowhotel Kirkenes i 
Sandnesdalen, som har vært i drift siden 2006.  

Dette gjennom å legge til rette for økt overnattingskapasitet, 
fastlegge skuter- og hundeløyper, turløyper- og annen 
utendørsaktivitet og adkomstveg. 

Et viktig formål har vært å legge til rette for å avklare 
rettigheter knyttet til kjøreadkomst, samt skutertrasé og 
hundeløype langs denne.  

Avgrensning av areal for adkomstveg og nevnte traseer er 
avklart gjennom dialog med Fefo som eier og Stall Fire Vinder 
som fester av berørt eiendom (11/1/27). Partene ser for seg at 
nevnte areal skilles ut som egen eiendom med Snowhotel 
Kirkenes AS som hjemmelshaver. 

Planarbeidet legges opp som en endring av gjeldende 
reguleringsplan. Mulighetene for forenklet prosess ønskes 
drøftet i oppstartsmøtet. 

b) planområdet og om 
planarbeidet vil få 
virkninger utenfor 
planområdet 

Planen er i liten grad vurdert å få virkninger utenfor 
planområdet, utover fjernvirkninger av planlagt bebyggelse i 
ubebygde områder.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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c) planlagt bebyggelse, 
anlegg og andre tiltak 

Som grunnlag for endring av planen er det utarbeidet et 
foreløpig konsept, som svarer opp forslagsstillers ønsker og 
behov for utvikling.  

Planen legger opp til etablering flere utleieenheter, både 
omkring Snøhotellet og ved Klubbnes. 

Videre legges det til rette for at etablerte driftsfunksjoner 
sentralt i området knyttet til hundegårder, parkering, 
garasjering og innkvartering for ansatte utvides.  

 

 

Foreliggende konsept, 3D. 
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Foreliggende konsept, 2D. 

 

d) utbyggingsvolum og 
byggehøyder 

Iht foreliggende konsept ser en for seg etablering av ca 40 nye 
hytter, omkring Snøhotellet og ved Klubbnes. Disse hyttene har 
en etasje og et areal på 50 m2. 

Videre legges det opp til nytt driftsbygg og banja ved Klubbnes, 
samt nytt resepsjonsbygg sør i området.  

Sørvest i området planlegges eksisterende boligrigg hevet med 
en etasje. 

e) funksjonell og miljømessig 
kvalitet 

Det legges opp til å avsette byggegrenser på 10 meter mot sjø 
og LNFR-arealer.  

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

Det vises til punkt b) og d).  

g) forholdet til 
kommuneplan, eventuelle 
gjeldende 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som fritids- og 
turistformål, friområde, LNFR og skytefelt/øvingsområde.  
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reguleringsplaner og 
retningslinjer, og 
pågående planarbeid 

Planlagt utvikling framstår i stor grad som fortetting av 
eksisterende byggeområder, samt oppgradering av veger, 
plasser og traseer. 

I utgangspunktet ser en for seg at arealformålet knyttet til 
byggeområdene endres til fritids- og turistområde.  

 

 

Skisse som viser arealbruk iht gjeldende plan. 
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Skisse som viser forslag til endret arealbruk.  

 

h) vesentlige interesser som 
berøres av planinitiativet 

Planområdet inngår i forvaltningsområde for bjørn. 

Videre er det registrert et automatisk fredet kulturminne ved 
avsatt parkeringsareal langs adkomstvegen.  

Utover dette er en ikke kjent med at tiltaket berører vesentlige 
interesser. 

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

Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse i 
forbindelse med planarbeidet.  

Tema som foreløpig vurderes som relevante; skred, 
grunnforhold, flom.  

Det ønskes avklart om ROS-analysen skal utarbeides som egen 
rapport eller om sjekkliste kan inntas i planbeskrivelsen.  

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

Berørte parter og interesserte varsles iht. varslingsliste mottatt 
fra kommunen.  
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k) prosesser for samarbeid 
og medvirkning fra 
berørte fagmyndigheter, 
grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 

Planarbeidet varsles med annonse i én avis etter anvisning fra 
kommunen. I tillegg får naboer og berørte parter eget 
varslingsbrev. Det vurderes ikke som nødvendig å gjennomføre 
folkemøte i forbindelse med planarbeidet.  

Det vil avholdes møter etter behov med berørte 
fagmyndigheter.  

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.  

 


