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2013014_BESKR_Endring av detaljregulering for Rambergneset 25.08.2017 
2013014_BEST_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017 
2013014_PL_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017 
2013014_ROS_Endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017015853 OVERSENDELSE AV INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER TIL ENDRING 
AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET 

2017014255 UTTALELSE TIL HØRING / OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG TIL 
ENDRING AV DETALJREGULERING FOR GBN 22/17 - RAMBERGNESET 

2017013940 UTTALELSE VEDRØRENDE HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN AV 
FORSLAG TIL ENDRING AV DETALJREGULERING FOR 
RAMBERGNESET 

2017012858 SVAR TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL ENDRING AV 
DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET 

2017012181 VEDRØRENDE HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG TIL 
ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET 

2017011698 TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL ENDRING AV 
DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET 

2017011695 TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL ENDRING AV 
DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET 

2017009634 ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET 
2017009108 SVAR TIL DETALJREGULERING RAMBERGNESET 
2017008079 DETALJREGULERING RAMBERGNESET GBN 22/17 BRATTLI 
2017006177 FORELØPIG SVARBREV: UTBYGGING AV RAMBERGNESET GBN 22/17 



BRATTLI 
2017005278 ENDRING DETALJPLANFORSLAG RAMBERGNESET 
2017001481 INNSPILL TIL DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET 
2017001478 SVAR VEDRØRENDE VARSEL OM ENDRING AV DETALJPLAN 

RAMBERGNESET 
2016026322 SVAR TIL OPPSTARTVARSEL: REGULERINGSENDRING 

REGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER - GNR. 22 BNR. 17 
RAMBERGNESET I SØR-VARANGER KOMMUNE SENDT FRA STATENS 
VEGVESEN 

2016026208 VARSEL OM ENDRING AV DETALJPLAN FOR RAMBERGNESET 
2016026145 RAMBERGNESET VARSLING ENDRING DETALJPLAN 
2016026034 RAMBERGNESET VARSLING ENDRING DETALJPLAN 
2016024802 VEDRØRENDE MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING FOR 

RAMBERGNESET - GBN 22/17 BRATTLI 
2016024486 MINDRE ENDRING DETALJPLAN RAMBERGNESET - GBN 22/17 BRATTLI 
2016012146 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE FOR ENDRING AV 

REGULERINGSPLAN RAMBERGNESET GBN 22/17 
2016000209 FORHÅNDSKONFERANSE VEDRØRENDE G/BNR 22/17 

RAMBERGNESET 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Kirkenes Trelast AS har igangsatt endring av detaljregulering for Rambergneset (PlanID: 
2030-2013014, vedtatt 29.10.2014).  

 

Endringen gjelder i hovedsak fradeling av eksisterende hytte til egen eiendom slik at alle 
hytter kan omfattes av et sameie. Naustområdet utvides noe og det tillates opparbeidet en sti 
til naustområdet. 

 

Planendringen behandles etter plan- og bygningslovens § 12-14.  

 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Kirkenes Trelast AS har kjøpt eiendom med gnr. 22, bnr. 17 ved Brattli. Eiendommen er i 
detaljregulering for Rambergneset (PlanID: 2030-2013014, vedtatt 29.10.2014) regulert til 
fritidsbebyggelse. Tiltakshaver ønsker noen endringer i forhold til gjeldende plan og har 
derfor fått igangsatt en endring av reguleringsplanen. 

Planansvarlig konsulent er Fiskebeck Prosjekt AS. 

Endringer i planen: 

Endringen innebærer i hovedsak fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig og utvidelse av 



naustområde. Hensikten med fradeling av eksisterende fritidsbolig er å kunne beholde 
restarealet fra avgivereiendommen (gnr. 22, bnr. 17) som felleseie for alle de ni 
hyttetomtene. Hensikten med utvidelse av naustområde er for å kunne tilby naust til alle 
hyttetomtene, som fellesnaust (totalt fem naust). 

På hyttetomtene foreslås å kunne gjøre noe mere terrenginngrep (utfylling), fra 0,7m til 1,2m 
over eksisterende terreng. 

Planområdet er også justert noe etter gjennomført oppmåling av avgivereiendommen. 

 

Figur 1: vedtatt plan for Rambergneset                    Figur 2: Endring av plan for Rambergneset  

 

Endring av detaljregulering for Rambergneset består av følgende plandokumenter: 

· Planbeskrivelse (25.08.17) 
· Planbestemmelser (11.05.17) 
· Plankart (11.05.17) 
· ROS-analyse (11.05.17) 

Behandling og høring av planforslaget: 

Utvalg for Plan og Samferdsel behandlet planforslaget for endringen i møte 23.05.17, sak 

030/17. Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn i perioden 15.06.17 - 31.07.17. 

Det innkom høringsuttalelse fra følgende: 



· Finnmark Fylkeskommune. Datert 11.07.2017: 

Finnmark Fylkeskommune har ingen merknader og mener egne tidligere innspill 
er ivaretatt i planforslaget. 

· Sametinget. Datert 06.07.2017: 

Sametinget har ingen merknader til planarbeidet.  

 

Endring i plan- og bygningsloven med ikrafttredelse 01.07.17: 

Utdrag fra Rundskriv om endringene:  

«§ 12-14 andre ledd endres slik at muligheten til å vedta endring av reguleringsplan etter en 

enklere prosess utvides. Det tidligere kriteriet «mindre endringer» erstattes av formuleringen 

«når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 

hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

… 

Hva som ligger i at endringene "ikke går utover hovedrammene i planen" må vurderes 

konkret av kommunen i det enkelte tilfellet. Justering av grenser og arealformål vil som 

tidligere kunne være aktuelt. Det kan også være mulig å gjøre endringer i arealformål. Det 

må imidlertid i den konkrete vurderingen tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke 

interesser som blir berørt. Dersom det gjelder tiltak i strid med nasjonale eller viktige 

regionale interesser som gir grunnlag for innsigelse, vil det ikke være aktuelt å gjennomføre 

endringen etter den enklere prosessen. Dersom endringen får konsekvenser av vesentlig 

betydning for andre saker som gjør at det er nødvendig å se endringen i en større 

sammenheng, vil det heller ikke være aktuelt å behandle den uten ordinær prosess. 

Det må videre konkret i det enkelte tilfellet vurderes om endringen "i liten grad vil påvirke 

gjennomføringen av planen for øvrig". En endring som berører viktig infrastruktur eller har 

sammenheng med andre tiltak planen inneholder vil kunne falle utenfor. 



… 

Viktige grøntstrukturområder som turdrag, friområder og parker er omfattet av 

delegasjonsforbudet. Det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om det er 

tale om viktige natur- og friluftsområder og grøntområder. Størrelsen behøver i så måte ikke 

være avgjørende, både små som store områder kan være viktige. Beliggenheten og 

menneskenes bruk vil kunne ha betydning, men også "kvalitetene" på området, f.eks. 

naturtyper og arter, ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten etter friluftsloven mv. 

Departementet legger til grunn at også hensynet til jordvern er viktig. 

En annen begrensning er at enklere behandling bare er forutsatt å bli benyttet i tilfeller der 

endringene ikke er spesielt konfliktfylte. Protester fra nabo eller andre berørte vil imidlertid 

ikke nødvendigvis føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den enklere måten. Heller 

ikke vil enhver merknad fra berørte myndigheter forhindre dette. Imidlertid vil merknader fra 

berørte myndigheter som har karakter av innsigelse, føre til at endringen må behandles 

videre etter en ordinær planprosess.» 

Det er ikke satt egne overgangsbestemmelser til endringene av 01.07.17, men i PBL § 34-2 
Overgangsbestemmelser til plandelen framkommer følgende:  

«Forslag til arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan som var lagt ut til 
offentlig ettersyn ved lovens ikrafttreden, kan ferdigbehandles etter de reglene som gjaldt da 
de ble lagt ut. For andre planer gjelder reglene i denne lov.» 

 

Rådmannens vurderinger: 

Etter endringene i plan- og bygningslovens § 12-14 vurderer rådmannen at planendringen 
kommer innunder reglene § 12-14 andre ledd: 

Rådmannen anser de endringer som foreslås for å være av mindre karakter. 
Forutsetningene for planen var en annen for gjeldende plan enn den er i dag. Dette skyldes i 
hovedsak at eiendommen har skiftet eier, hvor ny eier er en kommersiell aktør som ikke selv 
skal eie avgivereiendommen med eksisterende hytte. Rådmannen kan ikke se at dette har 



noen vesentlig betydning for virkningene av planen.  

Større fyllingshøyde for byggeområdene anses å være en forholdsvis beskjeden endring. 
Økning av fyllingshøyde vil kunne gi bedre utnyttelse av hyttetomtene som ligger i skrånende 
terreng. 

Tilrettelegging for flere naust vil gi noe større inngrep i strandsonen selv om området som 
reguleres til naust kun er marginalt større enn det opprinnelige. Samtidig er det bedre å få 
dette inn i reguleringsplanen nå enn at det seinere skal komme inn søknader om 
dispensasjon for det samme, dersom flere hytteeiere skulle ønske å etablere naust.  

Rådmannen støtter seg til de vurderinger som er gjort i planbeskrivelsen og finner at de 
innspill som er innkommet i varslingen er ivaretatt på en god måte.  

Rådmannen finner at endringene ligger innenfor hovedrammene i planen, og heller ikke 
berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Det er ikke innkommet høringsuttalelser 
som tilsier at endringene er konfliktfylte. Med høring og offentlig ettersyn av endringsforslaget 
(15.06.17-31.07.17) anses reglene i § 12-14 tredje ledd tilstrekkelig oppfylt. 

 

I overgangsbestemmelsene til plandelen heter det at reguleringsplaner kan behandles etter 
de regler som gjalt da de ble lagt ut. Rådmannen legger til grunn at endringen i PBL er ment 
å forenkle og forbedre planprosessen. Ettersom endringene i reguleringsplanen er av mindre 
karakter vurderes det som tilstrekkelig at planendringen gjennomføres etter de nye reglene i 
§ 12-14 andre ledd. For øvrig vises til PBL § 1-9 om forholdet til forvaltningsloven og 
klageadgang. 

 

Rådmannens vurdering etter naturmangfoldsloven §§ 8-12, jf. § 7: 

Råmannen støtter seg til den vurdering gjort i planbeskrivelsens kapittel 7 og mener 
hensynet er ivaretatt i planbestemmelsene. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
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. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 



Næringsutvikling: 
Ikke relevant. 

Infrastruktur: 
Ikke relevant. 

Barn og ungdom: 
Ikke relevant. 

Folkehelse: 
Ikke relevant. 

Kompetansebygging: 
Ikke relevant. 

Økonomi: 
Ikke relevant. 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Det er ikke krav om tilgjengelig boenhet eller universell utforming for fritidsboliger med én 
bruksenhet, som det her planlegges. Rådmannen anser at forholdet til universell utforming, 
ut i fra dette er tilstrekkelig ivaretatt. 

 
 

Alternative løsninger: 

 

Alternativ til innstilling: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd vedtar Utvalg for Plan og 
Samferdsel Endring av detaljregulering for Rambergneset (PlanID 2030-2013014), 
bestående av følgende dokumenter (datert): 

· Planbeskrivelse (25.08.17) 
· Planbestemmelser (11.05.17) 
· Plankart (11.05.17) 
· ROS-analyse (11.05.17) 



 

Begrunnelse: 

Utvalg for Plan og Samferdsel finner at endringene er av mindre karakter og  støtter seg for 
øvrig til rådmannens vurderinger i saken.  

 
 
Behandling26.09.2017 Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Slagtern, Britt Helen N. 
 
Innstilllingen enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for plan og samferdsel sitt vedtak i sak 046/17: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd vedtar Utvalg for Plan og 
Samferdsel Endring av detaljregulering for Rambergneset (PlanID 2030-2013014), 
bestående av følgende dokumenter (datert): 

· Planbeskrivelse (25.08.17) 
· Planbestemmelser (11.05.17) 
· Plankart (11.05.17) 
· ROS-analyse (11.05.17) 

 

Begrunnelse: 

Utvalg for Plan og Samferdsel finner at endringene er av mindre karakter og  støtter seg for 
øvrig til rådmannens vurderinger i saken.  

 
 

 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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

 
 
 
 
 


