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1. BELIGGENHET 
Planområdet ligger ved Ev 6, Neiden ”sentrum” i Sør-Varanger Kommune, ca. 40 km. vest 
for Kirkenes etter Ev 6.  
 
2. BAKGRUNN 
Det har i lang tid vært arbeidet med etablering av et Østsamisk Museum i Neiden, og gjennom 
90-tallet har det vært prosjektgrupper som har arbeidet med dette.  
Statsbygg har fått i oppdrag å utrede plassering og utbygging av museet, etter at Stortinget 
sluttet seg til Sametingets tilrådning om at det østsamiske museumsanlegg skulle være det 
samiske tusenårssted.   
Østsamisk museum skal være et utgangspunkt for samarbeid mellom østsamer i Norge, 
Finland og Russland og skal være inkluderende for alle østsamiske grupperinger. Museets mål 
vil være: 
• Styrke østsamisk kultur og identitet. 
• Arbeide med hele den østsamiske kulturhistorie og tradisjon med spesiell vekt på Neiden- 

og Pasvikområdet. 
• Samarbeide med museer lokalt, regionalt og internasjonalt med sikte på å bygge opp 

kunnskap og bidra til helhetlig forståelse for østsamisk/samisk kulturhistorie og tradisjon. 
 
 
3. SAKSGANG 
Kultur – og Kirkedepartementet fremmet i februar 2003, søknad om forhåndsvurdering til 
Sør-Varanger Kommune, for plassering av museet. Tilrådning av stedsvalg ble gjort i saknr. 
26/03.  
Igangsetting av dette reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Sør-Varanger Avis og 
Finnmarken oktober 2004.  
 
I forbindelse med varsling om oppstart er det kommet inn 6 uttalelser. Fylkesmannens 
Miljøvernavdeling har merknader vedrørende støy fra den nærliggende skytebanen.  
Planområdet er imidlertid utenfor den beregnede 65 db støysonen for skytebanen, og 
merknadene vil således ikke komme til anvendelse. Grenseverdier for støy er i henhold til 
”retningslinjer for begrensning av støy fra skytebaner” T-2/93 for denne type virksomhet 
angitt til 70 – 75 db. Statens Vegvesen har merknader i forbindelse med avkjørsler som er 
innarbeidet.  
 
I forbindelse med offentlig ettersyn er det kommet inn 6 uttalelser;  
  
- Statens Vegvesen, bestemmelsene i forhold til adkomst utformes på annen måte, samt at 
frisiktlinjer innarbeides i plankartet.  
 
- Interessefellesskapet i Neiden/ Oiva Jarva. Mener at museet bør lokaliseres ved det fredede 
Skoltebyen, og at den planlagte plassering ikke i tilstrekkelig grad vil kunne ivareta den 
historiske forvaltningen og symbolverdien et museum vil få.  
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Det legges imidlertid til grunn at plasseringen er avklart gjennom søknad fremmet av Kultur – 
og Kirkedepartementet  i februar 2003, til Sør-Varanger Kommune, for plassering av museet. 
Tilrådning av stedsvalg ble gjort i saknr. 26/03.  
  
- Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark. Ingen merknader  
 
- Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen. Tidligere merknader vedrørende støy er 
innarbeidet, og derfor ingen merknader nå.   
 
- Finnmark Fylkeskommune, Areal – og Kulturvernavdelingen. Tidligere merknader er 
innarbeidet og derfor ingen merknader nå.  
 
4. FORHOLD TIL EKSISTERENDE PLANER/VEDTAK 
Reguleringsplanens forhold til arealdelen i kommuneplanen er omtalt i pkt. 2 . 
 
5. EIERFORHOLD 
Grunnen innenfor planområdet er i sin helhet statsgrunn, som vil overdras til de som skal eie/ 
drifte museet. Hvorvidt dette blir Statsbygg, en stiftelse, eller museet selv er i skrivende stund 
ikke avklart.  
 
7. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
Planområdet omfatter et areal på om lag 9 da, om lag 350 m fra avkjøringen til 
Mikkelsnesveien, de lokale butikker, skolen mv. Området er avgrenset av Ev6 og 
høyspentlinje i vest og øst, mot ubebygde arealer i nord, samt campingplass i sør.  
Planområdet er avplassert oppå en ”mæl”, en tørr, flat, sandmo som har oppstått ettersom den 
nærliggende Neidenelva har forandret løp. Av høyere vegetasjon er det bjørk som dominerer, 
og en og annen furu.  
Vann- og avløpsledning finns ikke i umiddelbar nærhet. Nærmeste ledninger er om lag 550 m 
fra planområdet.  
 
8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Plankartet er enkelt flateregulert med tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Dette med 
bakgrunn i at Statsbygg utlyste en prosjektkonkurranse for utforming av bygg og uteareal.  
Det henvises derfor til konkurransens vinner ”Måne over Neiden”, (vedlegg 1 til beskrivelsen) 
for utfyllende opplysninger.  
Arealet rundt museumsbygget skal framstå i respekt for omkringliggende natur.  
I dag er det to turstier og en skiløype som krysser området. Disse skal tas med i planleggingen 
av uteområdet og fortsatt være tilgjengelig for allmenneheten.  
Bakenforliggende naturområde skal synliggjøres som ”tilgjengelig” for besøkende og for 
brukere av Neidenelven motell og camping.  
 
9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Planen utløser ikke økte krav med hensyn til beredskapsmessige forhold. Grunnen i området 
er faste sandmasser. Området er ikke kjent for å være utsatt for snøskred, steinsprang, 
oversvømmelser eller andre vanskelige naturgitte forhold. Avstanden til høyspentlinje er 
fastsatt i forhold til eksisterende el.forskrift. Eksisterende 66 KV høyspentledning er planlagt 
erstattet med en 132 KV høyspentledning av Varanger Kraft, noe som gir fareområdet en total 
bredde på 22 m.  
 
 


