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Kort sammendrag: 
Statens vegvesen søker om en mindre endring av reguleringsplan for flytting av kryss 
Ekveien/E105 4 meter mot Hesseng.  

Endringen berører to reguleringsplaner:  

· Detaljregulering for Ekhaugen boligfelt  



· Detaljregulering for E105 Bjørkheim – Elvenes parsell 1A 

Formålet med planendringen er å flytte krysset for Ekveien 4meter mot Hesseng. Dette vil 

bedre trafikkavviklingen inn og ut av Ekveien og gi mindre belastning på boligene i Ekveien 1 

og 3. 

Ettersom krysset i dag er regulert i to reguleringsplaner, er begge planene gjenstand for 

endring. Videre fører endringen av kryss (veiformål) til justeringer av andre formål i planen 

for Ekhaugen, herunder noe utvidelse av boligfelt og snøopplag. 

Det er kun plankartene som endres, planene videreføres for øvrig uendret. 

Planendringen legges fram for vedtak etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Statens vegvesen søker om en mindre endring i detaljregulering for E105 Bjørkheim-
Elvenes, parsell 1A, planID 2030-2011016. 

 

Bakgrunn for saken: 

Under vegvesenets arbeid med detaljreguleringen måtte det etableres et grensesnitt mot 

detaljregulering for Ekhaugen boligfelt, planID 2030-2001108. Dette ble gjort ut fra den 
vedtatte planen (vedtatt 26.01.06).  

 

Atkomsten fra Ekveien til E105 lå imidlertid ikke slik den var regulert. Det ble den 06.07.09 
vedtatt en mindre endring, hvor boligtomt i Ekveien 3 ble byttet med areal for snøopplag. 
Dette førte til boligen kom nærmere Ekveien enn opprinnelig regulert. Denne situasjonen ble 
ikke oppdaget før etter at planen for E105 var vedtatt og arbeidet med krysset skulle 
iverksettes. 

 

Ettersom flytting av krysset også berører detaljregulering for Ekhaugen boligfelt, er begge 
planene gjenstand for endring. Videre fører endringen av kryss (veiformål) til justeringer av 
andre formål i planen for Ekhaugen, herunder noe utvidelse av boligfelt og snøopplag. 

 

Endringen berører to reguleringsplaner:  



· Detaljregulering for Ekhaugen boligfelt (planID 2030-2001108)  
· Detaljregulering for E105 Bjørkheim – Elvenes parsell 1A (planID 2030-2011016) 

Formålet med planendringen er å flytte krysset for Ekveien 4meter mot Hesseng. Dette vil 

bedre trafikkavviklingen inn og ut av Ekveien og gi mindre belastning på boligene i Ekveien 1 

og 3. 

 

Kart som viser planendringene er vedlagt saken. Det er kun plankartene som endres, 
planene videreføres for øvrig uendret.  

 

 

Utdrag fra plan- og bygningsloven: 

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.» 

 

 

Høring/Varsel: 

Planendringen ble varslet etter reglene i plan- og bygningslovens § 12-14 den 09.10.17, med 
svarfrist 01.11.17. Alle beboere i Ekveien og Bjørkheimveien ble varslet i tillegg til berørte 
sektormyndigheter. 



 

Det er ikke kommet inn noen uttalelser til saken. 

 

 

Vurderinger: 

Statens vegvesen sine vurderinger: 

«Vurderinger 

I samarbeid med kommunen har vi laget et forslag til løsning som ivaretar behovet for 

trafikksikker atkomst fra E105 til Ekveien, samtidig som nærliggende boliger får 

tilfredsstillende avstand til Ekveien. Det medfører at krysset E105-Ekveien flyttes noe 

nærmere Hesseng enn vedtatt detaljregulering viser. For at Statens vegvesen skal ha 

grunnlag for å gjøre ferdig kryssløsningen må vi ha et formelt grunnlag i form av en vedtatt 

reguleringsendring. 

(…) 

Virkninger av reguleringsendringen 

Statens vegvesen har vurdert om endringen kan få konsekvenser for naturmangfold, 

kulturminner, nærmiljø eller andre naturlige utredningstema. Endringen er svært liten, og 

omfatter areal som allerede er tatt i bruk. Vi kan ikke se at endringen vil være i konflikt med 

noen utredningstema.» 

 

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, det er her kun 
snakk om å flytte krysset Ekveien/E105 4 meter mot Hesseng. Dette gjør at kurvaturen i 
starten av Ekveien justeres. Endringen gjør at vegen kommer lengre unna boligene og 
situasjonen for Ekveien 3 og 1 blir bedret i forhold til dagens planer. Videre er tidligere 
endring av planen tatt inn i plankartet og formålene justert og tilpasset ny veglinje. 
Rådmannen finner at endringene ligger innenfor hovedrammene i de to planene, og heller 
ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Det er ikke innkommet 



høringsuttalelser til planendringene. 

Rådmannen støtter seg for øvrig til de vurderinger som er gjort av Statens vegvesen.  

 

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

Endringene berører ikke områder som ikke allerede er opparbeidet og naturmangfoldslovens 
bestemmelser kan ikke se å være relevant i saken. 

 

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: 

 

Endring av planene berører ikke satsningsområdene nedenfor. 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 



Alternativ til innstilling: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 

1. Utvalg for Plan og Samferdsel legger til grunn plankart av 09.10.17 for mindre 
endring av: Detaljregulering for Ekhaugen boligfelt (planID 2030-2001108) og 
Detaljregulering for E105 Bjørkheim – Elvenes parsell 1A (planID 2030-2011016). 

 

2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd, vedtar Utvalg for Plan og 
Samferdsel «mindre endring» av følgende reguleringsplaner: 

· Detaljregulering for Ekhaugen boligfelt (planID 2030-2001108)  
· Detaljregulering for E105 Bjørkheim – Elvenes parsell 1A (planID 2030-2011016) 

Begrunnelse: 

Formålet med planendringen er å flytte krysset for Ekveien 4meter mot Hesseng. Dette gjør 
at kurvaturen i starten av Ekveien justeres, som vil bedre trafikkavviklingen inn og ut av 
Ekveien. Endringen gjør at vegen kommer lengre unna boligene i Ekveien 1 og 3 og 
situasjonen for disse blir forbedret i forhold til dagens planer. Videre er tidligere endring av 
planen tatt inn i plankartet og formålene justert og tilpasset ny veglinje. Utvalget finner at 
endringene ligger innenfor hovedrammene i de to planene, og heller ikke berører hensynet til 
viktige natur- og friluftsområder. Utvalget støtter seg for øvrig til Rådmannens og Statens 
vegvesen sine vurderinger i saken.                            

 
 
Behandling05.12.2017 Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Johannesen, Eilif 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for plan og samferdsel sitt vedtak i sak 069/17: 

1. Utvalg for Plan og Samferdsel legger til grunn plankart av 09.10.17 for mindre 
endring av: Detaljregulering for Ekhaugen boligfelt (planID 2030-2001108) og 
Detaljregulering for E105 Bjørkheim – Elvenes parsell 1A (planID 2030-2011016). 

 

2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd, vedtar Utvalg for Plan og 
Samferdsel «mindre endring» av følgende reguleringsplaner: 

· Detaljregulering for Ekhaugen boligfelt (planID 2030-2001108)  
· Detaljregulering for E105 Bjørkheim – Elvenes parsell 1A (planID 2030-2011016) 

Begrunnelse: 



Formålet med planendringen er å flytte krysset for Ekveien 4meter mot Hesseng. Dette gjør 
at kurvaturen i starten av Ekveien justeres, som vil bedre trafikkavviklingen inn og ut av 
Ekveien. Endringen gjør at vegen kommer lengre unna boligene i Ekveien 1 og 3 og 
situasjonen for disse blir forbedret i forhold til dagens planer. Videre er tidligere endring av 
planen tatt inn i plankartet og formålene justert og tilpasset ny veglinje. Utvalget finner at 
endringene ligger innenfor hovedrammene i de to planene, og heller ikke berører hensynet til 
viktige natur- og friluftsområder. Utvalget støtter seg for øvrig til Rådmannens og Statens 
vegvesen sine vurderinger i saken.                            

 
 

 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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

 
 
 
 
 


