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BESTILLING/REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE FOR 
DETALJREGULERING FOR ELLISIF WESSELS VEI – 16.03.2022 
(Jf. pbl § 12-8, Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 149 L). 

Dette dokumentet skal følge ved innsendelse av bestilling av oppstartsmøte for private forslag til 
detaljregulering (planinitiativ), dokumentet skal leveres i word-fil (redigerbar).  
 
Tabeller markert gult fylles ut av forslagsstiller/planfaglig konsulent. 
 
Etter gjennomført oppstartsmøte ferdigstilles dokumentet (uthevingsfarge fjernes) og legges ved 
oppstartsmøtereferatet og kommunens beslutning om planinitiativet kan videreføres eller ikke (jf. 
plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd).  

1. Planinitiativet 

Plannavn Ja/ 
Nei 

Detaljregulering for Ellisif Wessels vei 2-6 

Initiativet gjelder 

x Privat plan 

 Kommunal plan 

x Detaljregulering  

 Reguleringsendring  

 Reguleringsendring etter PBL § 12-14 andre ledd 

Planens formål/hensikt 3 nye boligtomter i Ellisif Wessels vei, Kirkenes. 

Tiltakets 
adresse/planområdets 
beliggenhet 

gnr.26 bnr. 2 
Ellisif Wessels vei 

Berørte eiendommer 
(Innen planområdet, samt 
naboer) 

(Adresse og eller gnr./bnr.) 
gnr.26 bnr.2 fnr.331, gnr.26 bnr.2 fnr.358, gnr.26 bnr.2 fnr.355, 
gnr.26 bnr.146, gnr.26 bnr.56, gnr.26 bnr.149, gnr.26 bnr.116, 
gnr.26 bnr.115, gnr.26 bnr.79,  
 

Utbyggingsavtale (Forslagsstiller må vurdere behovet for utbyggingsavtale jf. plan- 
og bygningslovens kapittel 17) 
Ikke behov for utbyggingsavtale. Adkomstvei ansees som en privat 
fellesvei for disse tre tomtene 

Vedlegg 1. Tomteskisse 
2. Illustrasjoner 
3. Skjema for KU-vurdering 
4. Annet 

 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
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2. Om forslagsstiller 
Forslagsstiller/ 
tiltakshaver 

Navn, kontaktinformasjon: 
Eivind Hatland Iversen,  
E-post: iverseneivind@gmail.com 
Tlf. 98454340 

 
Planfaglig ansvar 
(Navn, kontaktinfo) 

Firma:  
Navn, kontaktinformasjon 
Fiskebeck prosjekt as, prosjekt@fiskebeck.no  
 
Prosjektansvarlig (for ulike fagområder): 
Navn, kontaktinformasjon 
Mia De Coninck, mdc@fiskebeck.no, mobil 91638684 

 

3. Om planinitiativet –  
 

se eget dokument – Beskrivelse Planinitiativet 

4. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer, samt annet 
pågående planarbeid 

Gjeldende planer 

Plantype Plannavn Beskrivelse Vedtatt 
Fylkes(del)plan    

Kommuneplanens 
arealdel 

Kommuneplanens 

arealdel 2018 - 2030 
Eiendommen ligger 

innenfor BB1 - 

Bybebyggelse 

14.02.2018 

Kommunedelplan     
Områderegulering/ 
Reguleringsplan  

   

Annet     

 
Planinitiativet SAMSVARER/STRIDER med gjeldende plan SAMSVARER STRIDER 

Kommentar:  
Boliger samsvarer med BB1 Bybegyggelse, hovedsakelig boliger 
 

 
JA 
 

 
NEI 

 
 
Planer under arbeid 

Plannavn Beskrivelse Vedtaksdato 

Plannavn Beskrivelse av formål og evt. konflikt  

Kommuneplan   

 
Statlige planretningslinjer (SPR), bestemmelser (SPB), med mer som er relevant for planarbeidet  

Aktuell SPR/SPB Merknad 

JA 2014 Statlige 
planretningslinjer for 

  

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
mailto:iverseneivind@gmail.com
mailto:prosjekt@fiskebeck.no
mailto:mdc@fiskebeck.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

NEI 2011 Statlige 
planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen 

 

JA 2018 Statlige 
planretningslinjer for klima- 
og energiplanlegging og 
klimatilpasning 

 

JA 1995 Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i 
planleggingen 

 

NEI 1994 Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede 
vassdrag 

 

NEI 2008 Rikspolitisk 
bestemmelse om 
kjøpesentre 

 

 

5. Forhold til konsekvensutredninger 
Tema Merknad 

Konsekvensutredning (KU) Forslagsstiller skal vurdere om planarbeidet omfattes av 
kravene i forskrift om konsekvensutredninger. 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854)  
 
Nye boligtomter er i samsvar med overordnet plan 
(kommunens arealplan).  
Planarbeidet er utenfor § 6 eller § 7 i forskrift om 
konsekvensutredninger, og utløser dermed ikke automatisk 
utredningsplikt. Planarbeidet vurderes heller ikke å medføre 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jfr. §8.  
Vår konklusjon er at planarbeidet ikke omfattes av kravene i 
forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Kommunens vurdering av KU:  
Kommunen stiller seg bak vurderingene til planfaglig 
konsulent.  
Kommentar om grunnforhold: Området ligger så vidt under 
marin grense. Området er ikke registert som et område der 
det er mulighet for sammenhengende forekomster av marin 
leire (NVE kart). Løsmassedata og erfaringer fra området viser 
at området består i hovedsak av bart fjell, og noe morene. 
Potensialet for rasfarlig grunn vurderes som svært lav. 

Utredningstema jf. forskriften (Se forskrift om konsekvensutredninger §§ 9 og 10) 
 

Konklusjon om KU-plikt Planen må ikke konsekvensutredes 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1078-vernede-vassdrag/id425432/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1078-vernede-vassdrag/id425432/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1078-vernede-vassdrag/id425432/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/regional-planlegging1/regionale-plantema/rikspolitisk-bestemmelse-for-kjopesentre/id499464/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/regional-planlegging1/regionale-plantema/rikspolitisk-bestemmelse-for-kjopesentre/id499464/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/regional-planlegging1/regionale-plantema/rikspolitisk-bestemmelse-for-kjopesentre/id499464/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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6. Viktige tema i planarbeidet 
 
Tabellen under angir viktige, planfaglige tema som må vurderes evt. utredes i det videre 
planarbeidet, og som skal kommenteres nærmere i planbeskrivelsen. Forslagsstiller må selv, på 
bakgrunn av bl.a. innspill i varslingen, vurdere om det er flere forhold som er relevant å vurdere i 
saken.  

 

 
Relevant Tema Merknad 
JA Barn og unges oppvekstsvilkår 

eller interesser 
 

JA By- og stedsutvikling  
JA Arkitektonisk og estetisk 

utforming, uttrykk og kvalitet. 
Illustrasjoner av tiltakets påvirkning på 
sol/skygge må legges ved planforslaget. 

NEI Friluftsliv  
NEI Klimatilpasning/klimaendringer  
NEI Landskap   
NEI Natur og miljø (Naturmangfoldloven) 

NEI Næringsinteresser  
NEI Samiske interesser   
NEI Reindrift  
NEI Folkehelse  
JA Teknisk infrastruktur Internvei, vann og avløp, strøm 
JA Trafikkforhold, transportbehov Adkomst til Lokal vei 
JA Universell utforming fjelltomt 
JA Uterom og grønnstruktur  
NEI Kulturminner og kulturmiljø  
NEI Kriminalitetsforebygging  
NEI Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 
forurensning av vann og grunn, 
samt støy) 

 

NEI Vannmiljø, jf. vannforskriften  
NEI Jordressurser (jordvern)   
NEI Naturressurser og 

mineralressurser 
 

NEI Energiforbruk og energiløsninger  
NEI Nasjonalt og internasjonalt 

fastsatte miljømål 
 

NEI Beredskap og ulykkesrisiko  
NEI Sosial infrastruktur  
JA Risiko og sårbarhet (ROS) 

• Skredfare 
Overflatevann 

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

• Flomfare 

• Kvikkleire/områdestabilitet 

• Vind 

• Støy 

• Luftforurensning 

• Forurensning i grunnen 

• Beredskap og ulykkesrisiko  

• Andre relevante ROS tema 

NEI Kartgrunnlag Har eksisterende kartgrunnlag tilstrekkelig 
kvalitet med hensyn til eiendomsgrenser og 
høydekoter. 
Infrastruktur i grunnen. 

NEI Gjennomføring  
NEI Annet  

 

 

7. Planprosessen 
 Beskrivelse 

Berørte grupper Naboer, evt. velforening 

Forslag til prosess for medvirkning  

Krav til medvirkning Planlegger et åpent møte under høringen av 
oppstart.  

Felles plan -og byggesak 
NEI 

Felles plan/ og byggesak: Jf. KPA § 1.3.19 
nei 

 
 

8. Referat fra oppstartsmøtet 
 
Adkomstvei 

- Adkomstvei til boligene er det mest utfordrende i denne saken. 
- Har tidligere vært i kontakt ved veiavdelingen i forbindelse med tomtesaken. 

Veinormen (N100) legges til grunn. 
- Adkomstveien må være med i illustrasjoner av tiltaket. 
- Stigningsforhold er under 10%. Stigningsmessig skal det være greit. Det er mot veien 

det må sprenges mest. 
- Det skal dannes et veilag for adkomstveien. Eiendomsforhold når det gjelder veien er 

en sak mellom tiltakshaverne og kommunens eiendomsavdeling. 
- Det blir spurt om adkomstveien må inntegnes som veiformål, eller om den kan falle 

inn under boligformålet i planen. Siden terrenget er utfordrende, mener tiltakshaver 
det er gunstig at det er rom for justeringer av adkomstveien, tomtegrenser og 
boligenes beliggenhet. Kommunen har vurdert at adkomstveien må inntegnes i 
planforslaget. 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
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- Skal sette et gjerde langs adkomstveien. Greit at dette synliggjøres i illustrasjoner, 
pga. visuell påvirkning. 

- Det er ikke krav til det snusirkel/vendehammer. 
- Renovasjon må beskrives. De ser for seg å ha det nede ved Ellisif W. vei. For veiens 

del må det ikke være til sikthinder, eller til hinder for drift og vedlikehold på veien, 
eller VA anlegg. 

- Tillegg etter uttalelse fra teknisk: Avkjørselen må ikke være til hinder for fremtidig 
opparbeidelse av fortau i Ellisif Wessels vei, iht reguleringsplan. Slik avkjørselen er 
planlagt per nå, ser dette ikke ut til å skulle være et problem. 

 
Terrengforhold: 

- For å kunne ta høyde for eventuelle uforrutsette kostnader, har tiltakshaver bestilt et 
«worst case-scenario» fra Sundquist. De må se om adkomstveien kommer i konflikt 
med fyllingen til parkeringsplassen til borettslaget ved siden av.  

- Det er et sprekk i berget, som kanskje må boltes. Dette er noe Sundquist ser på. 
 
Eiendom: 

- I tomtesaken som tidligere er blitt behandlet, har tiltakshaverne hver sin avtale med 
kommunen. 

- Kan være et behov for å tilpasse tomtegrensene, pga. fyllinger ved siden av området, 
tilpasning til veien, og byggegrunn. I utgangspunktet bør tomtegrensene helst tegnes 
inn i plankartet. 

 
Andre forhold: 

- Universell utforming må vurderes. 
- Sol/skygge må illustreres og vurderes. 
- Det skal leveres illustrasjoner i 3D av tiltaket. 
- Ønsker kanskje å ha et fellesareal, for eksempel en badstu. Utfordringen kan bli BYA. 

Vil være best å oppføre på en av eiendommene, og tinglyse rettighet. 
- ROS – overflatevann og internvei 
- Snødeponering kan håndteres på eiendommene, men må beskrives. Kan møte på 

utfordringer mtp overvann og at det er en vei rett nedenfor. 
- BYA. Kan settes høyere i reguleringsplanen enn kommuneplanen, men må begrunnes 

hvorfor. I dette tilfellet er det bla. Pga. terrenget. Må synliggjøres at andre forhold 
blir ivaretatt. 

- Brannvern – Se vedlagt skriv fra brannvesenet. 
- Hvis bolig hele området – krav til situasjonsplan ved byggesøknad. 
- Ikke tatt opp i møtet: Reguleringsplanen kan berøre mindre deler av omkringliggende 

reguleringsplaner. Må beskrives. 
- Parkeringnorm i KPA. Kan foreslå andre bestemmelser, men avviket må vurderes og 

begrunnes. 
- Ikke tatt opp i møtet: Eiendomsgrensene bør klarlegges før planen vedtas. 

Erfaringsmessig er det en del avvik mellom kart og faktiske grenser på Prestefjellet. 
 
Oppstart og videre prosess: 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
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- Området det varsles oppstart for bør være vid, for å sikre at man ikke må utvide 
varselområdet og dermed varsle på nytt senere. Ta med området over veien til 
tomtegrensene på andre siden. Bør også ta med et område rundt eiendommene i 
tilfelle uklare grenser.  

- Fremdrift: Oppstart varsles i mai. 1. gangsbehandling behandles september, 2.gangs 
desember/januar. 

 
 
Gebyr - enkel plan, jf. kommunens gebyrregulativ punkt C.2.4. 
 
Planen har fått planID 2022002. 
 
 
Datert 
18.05.2022 

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

