
SØR-VARANGER KOMMUNE 

Plan- og Utviklingsavdelingen 

Versjon: 18.11.20 

 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE FOR ENDRING AV 

REGULERINGSPLAN FOR JENTOFTBUKTA (2012015) 

Etter gjennomført oppstartsmøte ferdigstilles dokumentet og legges ved kommunens beslutning 
om planinitiativet kan videreføres eller ikke (jf. plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd).  

1. Om oppstartsmøtet 
Møtested Rådhuset, Kirkenes  
Møtetidspunkt/dato  
Deltakere Fra kommunen: 

Bernt Kvamme 
Anastasia Vassilieva 

 
Fra forslagsstiller: 
Tom Langeid (Multiconsult) 
Ivar Bjørnstad (Multiconsult) 
Silje Randa (Snowhotel Kirkenes) 
Jonas Ryeng (Snowhotel Kirkenes) 

 
Referent Anastasia Vassilieva 

 
 

2. Saksopplysninger 
Saksnr. i WebSak 22/6653 
Planident 5444 2012015 
Saksbehandler Navn, kontaktinformasjon 

Sør-Varanger Kommune, Plan- og utviklingsavdelingen 
Dokumenter til møtet 1. Planinitiativ (30.11.22) 

2. Planskisse 30.11.22 

3. Illustrasjoner (30.11.22) 
4. Skjema for KU-vurdering (30.11.22) 
5. Annet (30.11.22) 
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3. Møtenotater og Protokollering av uenigheter om 

planinitiativet 
 

Forslagstiller informerer om planens innhold: 

- Utvikling av dagens virksomhet 

- Øke overnattingskapasitet 

- Utvikle drift/dagens funksjoner og aktivitet 

- Det skal bygges samme typer hytter som idag 

- Driftsbygg og banja er nye elementer på Klubbneset 

- Nytt resepsjonsbygg skal erstatte gammelt resepsjonsbygg 

- Boligrigg skal økes med en ny etasje. 

- Skuter- og hundeløyper skal reguleres inn i planen 

 

Planens virkninger utenfor planområdet  
Forslagstiller vurderer at planen ikke har virkninger utenfor planområdet.  
 
Kommunen ser at dagens arealplan legger til rette for økning av hytter i område. Selve 
økningen vil derfor ikke ha stor påvirkning utenfor planområde.  
 
Samtidig vil økt bruk og en økning av gjester og personell føre til en økning i trafikk til 
planområde. Det er en kjent problemstilling at trafikksituasjonen frem til planområde ikke er 
ideell. Planforslaget vil ha virkninger på trafikksituasjonen fra krysset og mot Langfjordbrua. 
Dette bør kommenteres i planbeskrivelsen.  
 
Forslagstiller ønsker mer helårlig drift, antall gjester vil da bli spredt utover året.  
 
Kommunen ser at det derfor ikke er gitt at planen vil føre til trafikkøkning. Kommunen ser 
heller ikke at virkningene blir store nok til å stanse planarbeidet. 
 
Skutertrasé og hundeløyper 
Planen vil formalisere dagens aktivitet og tilrettelegging av hundekjøring og snøskuterkjøring,  
 
Kommunen sier at dette bør tas med i planbeskrivelsen.  
 
Byggegrense 
Byggegrensen mot sjø og LNFR-område settes til 10m. Forslagstiller sier at byggegrensen 
mot sjø kan økes dersom det blir behov for det. Hundegården skal ikke ligge nært sjøen, så 
det er ikke fare for forurensning. 
 
Kommunen ser at det kan komme innvendinger på at byggegrensen mot sjø må økes. 
 
Hvor detaljert skal plankartet være? 
Forslagstiller spør om hvor detaljert plankartet skal være, om f.eks. parkeringsplass må 
avsettes som eget formål som i gjeldende plan.  
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Kommunen sier at det i utgangspunktet skal være mer detaljert plankart i denne type plan, 
men ser at planen må kunne gjelde/være brukbar i flere år fremover. Det kan aksepteres at 
plankartet er mindre detaljert, men dette skal i så fall begrunnes i planbeskrivelsen.  
 
Kommunen er svært positiv til utvikling av turisme. 
 
ROS-analyse 
Forslagstiller skal lage oppdatert ROS-analyse i forbindelse med planarbeidet. 
 
Kommunen ønsker at ROS-analysen utformes som en egen rapport og ikke bare en 
sjekkliste i planbeskrivelsen. Det må begrunnes hvorfor temaer er vurdert til å ikke være 
relevante å utrede.  
 
Skredfare 
Forslagstiller spør om det er akseptabelt å sette av hensynssoner der det ikke kan bygges 
uten utredning for skredfare. 
 
Kommunen sier at skredfare skal utredes på plannivå og ikke på byggesaksnivå. 
 
Konsekvensutredning (KU) 
Forslagstiller vurderer at planen ikke utløser krav om KU.  
 
Dette er kommunen enig i. 
 

Spørsmål og vurdering av forenklet prosess 
Forslagstiller reiste spørsmål om planendringen kan behandles som en forenklet prosess, og 
mener at det er flere måter å legge opp en forenklet prosess på. De foreslår å sende ut 
ordinært varsel, men med kortere frist. Dersom det kommer inn varsel om innsigelse ved 
oppstart, er det en vanlig tilnærming at det betyr at man ikke kan løse det med forenklet 
prosess.  
 
Endringene i planforslaget berører ikke andre (tredjeparter) og er like som det som planen 
allerede inkluderer i dag. Endringene vil ikke berører viktige friluftsområder. Endringene i 
planen vil ikke endre hovedrammene i eksisterende plan. 
 
Forslagstiller sier at de må være ferdig å bygge innen 1.desember 2023. En ordinær 
planprosess kan ta for lang tid. 
 
Forslagstiller har snakket med FeFo, forsvarsbygg og naboer angående planen, og kommet 
til enighet. 
 
Kommunen mener at man ikke kan kjøre forenklet prosess på denne planen. Når den nye 
planen går over plangrensene til eksisterende reguleringsplan, kan man ikke kjøre forenklet 
prosess. Planområde vil blant annet utvides østover.  
 
Samtidig ser kommunen at endringene forslagstiller ønsker innenfor dagens regulerte 
plangrenser kan vurderes til å oppfylle kriteriene til forenklet prosess. 
 
Forslagstiller kan derfor enten velge å kjøre ordinær planprosess på hele planforslaget, eller 
dele planområde i to. Da vil den delen som ligger innenfor dagens reguleringsplangrenser 
kjøres som forenklet prosess, og delene utenfor dagens plangrenser kjøres som ordinær 
planprosess. På denne måten kan man starte å bygge tidligere på arealer som ligger 
innenfor dagens avgrensning.  
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Byggesøknad og dispensasjon 
Kommunen har tidligere gitt tillatelse til å bygge når forslaget er sendt på høring og det ikke 
kommer inn innsigelser. 
 

Eventuelt er kommunen åpen for søknader om dispensasjon fra plan, jfr. plan- og 
bygningslovens kap. 19. 
 
Innsending av plandokumenter 
Forslagstiller sier at kommunen kan forvente planforslag i løpet av mars 2023. 
 
Kommunen sier at dersom planforslaget kommer inn i februar, kan det mest sannsynlig bli 
sluttbehandlet før sommeren. 
 
Parallell plan- og byggesaksprosess 
Forslagstiller informerer om at tilkomst, nytt driftsbygg og banja på Klubbneset, samt nytt 
resepsjonsbygg er prosjekter planlegges oppført i 2023. 
 
Kommunen foreslår parallell plan- og byggesaksprosess.  
 
Tips til bestemmelser 
Dersom tuppen av Klubbneset skal være regulert til bebyggelse i plankartet, bør det 
inkluderes i planbestemmelsene at denne ikke skal bebygges. Evt. sette bestemmelser for at 
det kan etableres stier o.l. 
 
Det kan være en fordel å ta med skissene av planlagte bygg sammen med flyfoto i 
planbeskrivelsen slik at man kan se at alt areal som er regulert til bebyggelse ikke skal bli 
nedbygd. 
 

Framdrift 

Sør-Varanger kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Plankonsulent er 
godt kjent med kravene oppstilt i loven.  
 
Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første gangs vedtak i saken er 12 uker med 
mindre annet er avtalt. Videre framdrift er bla avhengig av hvilke innspill som kommer under 
offentlig ettersyn.  
 
Tilrettelegging for turisme er viktig næringsutvikling i Sør-Varanger. Avhengig av politisk møteplan og 
hvilke innspill som kommer inn i planarbeidet kan det være mulig at planendringen kan bli vedtatt 
slutten av juni.  
 
Foreløpig tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan:  

1. Forslagsstiller planlegger å varsle planarbeidet i uke – kommunen mottar beskjed 
2. Forslagsstiller planlegger å sende inn planforslag til kommunen i – kommunen mottar 

beskjed 

 

1. steg i prosessen videre Ansvar 

Etter oppstartsmøte varsles om oppstart av planarbeid. Forslag til varslingstekst 
og annonse sendes kommunen først. 

Forslagsstiller 
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4. Gebyr 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt. Gjeldende gebyrregulativ er tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside: www.svk.no under Planer/Forskrifter/Gebyrer. 
Gebyrer  I hht gjeldende regulativ  
Fakturaadresse Firmanavn og adresse: Snowhotell Kirkenes AS, Sandnesdalen 14, 9910 

Bjørnevatn 
Organisasjonsnr.: 912467805 
 

 

5. Varsel om oppstart- krav til materiale 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og er gjort kjent med maler, standardtekster og 
adresseliste. Forslag til varslingstekst og planavgrensning oversendes kommunen for godkjenning før 
varsling. 
 

Oppgave Merknad 

Planavgrensning  Leveres i SOSI-format (versjon 4.5plan) og 
PDF (målestokk 1:1000 eller 1:500). I PDF 
filen skal riktig utskriftsformat angis. 

Høring av planprogram samtidig med 
oppstartsvarsel (ved KU) 

Ved krav om KU skal teksten i annonse og 
brev/webinfo suppleres med informasjon om 
offentlig ettersyn av planprogrammet. 

Prosess for medvirkning  Beskrives. 
 

Annonse i lokalavisen 
- redegjørelse for formålet med planen 
- tydelig beskrivelse av lokalisering 
- vurdering av KU plikt 
- frist for uttalelser og kontaktinfo 
- henvisning til webside for mer info 

Egen annonse i Sør-Varanger Avis. 
 
 

Informasjon på Internett 
(bør inneholde mer informasjon enn 
avisannonsen) 

- kartutsnitt med planavgrensning 
- tydelig beskrivelse av lokalisering 
- redegjørelse for formålet med planen 
- vurdering av KU plikt 
- frist for uttalelser og kontaktinfo 
- skal legges ut på kommunens hjemmeside 

+ evt. på egen hjemmeside 

Informasjonen sendes til saksbehandleren for 
publisering på kommunens hjemmeside og 
evt. utlegging på servicekontoret.  
Kan inneholde henvisning til egen 
hjemmeside for mer informasjon. 

Brev til berørte parter: 
- oversiktskart 
- kartutsnitt med planavgrensning 
- berørte Gnr./Bnr. 
- redegjørelse for formålet med planen 
- dagens planstatus 
- ønsket planstatus 
- type regulering 
- krav om KU eller ikke 
- frist for uttalelser og kontaktinfo 

Adresselisten og utskrift av kart og evt. 
planprogram skal legges ved brevet. 
Brevet kan inneholde henvisning til hvor 
planprogrammet kan leses (kommunens 
hjemmeside / servicekontoret). 
 
 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
http://www.svk.no/


Postadresse:    Telefon:     www.svk.no 
Boks 406    78 97 74 00    postmottak@svk.no 
9915 Kirkenes 

 
Etter gjennomført høring, sendes kopi av innspill til kommunen. Det samme gjelder referat fra møter, 
og lignende om planforslaget. 

 

6. Innlevering av planforslag – krav til materiale 
Planforslaget leveres i utgangspunktet kun elektronisk. Kommunen kan be om utskrift av hele eller 
deler av planforslaget ved behov. 
 
Planforslaget skal utarbeides iht. gjeldende PBL med tilhørende forskrifter. Planer som avviker fra 
gjeldende regelverk vil bli returnert. 

 
Innhold Merknad 
Plankart  Leveres i SOSI-format (versjon 4.5plan, UTM-sone 35, 

Høyde NN2000)  
og PDF (målestokk 1:1000 eller 1:500).  
I PDF filen skal riktig utskriftsformat angis. 

Bestemmelser Leveres i Word og PDF format. 
Planbeskrivelse Leveres i Word og PDF format. 
ROS-analyse Leveres i Word og PDF format. 
Evt. Konsekvensutredning Leveres i Word og PDF format. 
Visualiseringsmaterial (volumstudier) Leveres i PDF format, evt. annet bildeformat etter 

avtale. 
Kopi av varslingsbrevet med adresseliste Sendes til kommunen ifm varsling 
Kopi av innspill under varslingen Leveres samlet sortert etter dato i PDF format innen 3 

uker etter uttalelsesfrist. 
Kopi av annonser  Leveres i PDF format samtidig med innspillene. 

 
Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget.  
Planforslaget blir ikke behandlet før materialet er komplett og iht. maler og avtale med kommunen 
på oppstartsmøtet. 
Følgende tabell skal påføres planbeskrivelse og bestemmelser for utfylling av kommunen. 
 

Planens ID:  

ArkivsakID:  

  

Varsel om oppstart:  

1.gangs behandling:  

Utlagt til offentlig ettersyn:   

Dato for siste revisjon:  

2.gangs behandling:  

Dato for vedtak i kommunestyret:  

 

Følgende tabell skal påføres ROS-analyse og konsekvensutredningen for utfylling av kommunen. 
 

Planens ID:  

ArkivsakID:  

Dato:  

Dato for vedtak i kommunestyret:  
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7. Endringer av planmaterialet etter off. ettersyn/høring 
 

Prosess Ansvar 
Sammenstilling og oversendelse av merknader Saksbehandler 
Merknadsbehandling Planansvarlig/forslagsstiller 
Større endringer av planmaterialet Forslagsstillers planansvarlig 
Mindre endringer i planmaterialet Saksbehandler 
Saksframlegg for sluttbehandling Saksbehandler 

 
Endringer i planmaterialet som følge av innkomne innspill/merknader etter offentlig ettersyn/høring 
skal skje i dialog mellom kommunen og forslagsstiller/planansvarlig. Større endringer gjennomføres 
av forslagsstillers planansvarlig mens mindre endringer kan forestås av kommunen (saksbehandler) 
etter en konkret vurdering. 
 
Oppdatering av plankart etter behandling etter plan- og bygningsloven i kommunen gjennomføres av 
forslagsstiller/planansvarlig på forespørsel fra kommunen. Oppdatert plankart sendes kommunen i 
pdf og SOSI format med mindre annet er avtalt. 
 

8. Godkjenning av referatet 
Referatet og Sør-Varanger kommunes merknader og innspill bygger på de opplysninger og 
planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted.  
 
Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den 
senere saksbehandlingen.  
 
Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede planfaglige 
vurderinger. 
 
Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner med 
mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. 
 
 
Referat, datert 15.12.22 
 
Referatet oversendes forslagsstilleren.  
 
Eventuelle merknader til referatet skal oversendes saksbehandleren innen 1 uke fra mottaksdato. 
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