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1 Bakgrunn 

Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger på eiendommen Solsletta 

i Neiden i Sør-Varanger kommune. Planen har til hensikt å tilrettelegge for fritidsformål med 

12 hyttetomter.  

 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av fritidseiendommer på eiendommen 
Gbn 6/23. Som en del av dette legges det også til rette for etablering av parkeringsplass, 
adkomstvei og strøm i tilknytning til fritidseiendommer.  
 
Fritidseiendommene er plassert konsentrert mot vest og legger da til rette for å beholde mest 
mulig av eiendommen til landbruksformål, der det ikke tillates bebyggelse. 
 

 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
Forslagstiller er Kenneth Flå og Stian Karlsen. 

Plankonsulent er Fiskebeck Prosjekt AS. 

Grunneiere er Kenneth Flå, Stian Karlsen, Tina Bråten og Tina Koppen. 

Planområdet berører følgende eiendom: 6/23 

 Krav om konsekvensutredning 
Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan 
forventes å ha i forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Planprogrammet tar for seg de 
ulike temaene som man på dette stadiet i planprosessen er kjent med, og som man mener 
må utredes nærmere i konsekvensutredningen når man har et konkret planforslag. 
 
Følgende framgår av en vurdering av KU-forskriften.  

Planområdet er i Kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til Landbruks-, Natur-, og 

Friluftsformål, samt Reindrift (LNFR).  

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning. I følge § 6 b) i Forskrift om 
konsekvensutredning skal reguleringsplaner som omfatter tiltak i vedlegg I i forskriften alltid 
konsekvens utredes. Planlagt tiltak faller inn under vedlegg I nr. 25, dvs. nye områder til bolig 
eller fritidsbolig som ikke er i tråd med overordnet plan. 
 
Tidligere vedtak i saken – Planinitiativet har vært behandlet i Utvalg for plan og samferdsel 
26.11.2019 i sak 072/19. Utvalg for plan og samferdsel finner at det private planinitiativet for 
detaljregulering for Solsletta hyttefelt kan føre fram. Utvalget vurderer at de samfunnsmessige 
fordelene ved en regulering av hyttetomter iht. planinitiativet vil være større enn ulempene, ut 
ifra dagens kunnskap om området.  
 
Forslag til planprogram følger de hensynene som kom fram i dialogen med kommunen i 
oppstartsmøtet. Temaer som i oppstartsmøte med kommunen ble nevnt som aktuelle å 
vektlegge i konsekvensvurderingen er landskap, natur og miljø, reindrift, teknisk infrastruktur 
og trafikk, kulturminner og landbruk. Dette er nærmere beskrevet under kapittel 5. 

Planen er utarbeidet i tråd med plan- og bygningsloven gjeldende fra 1 juli 2009 og er 
utarbeidet i henhold til Sosi-versjon 4.5.2. 
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2 Planstatus og rammebetingelser 

 Overordnede planer 

Nasjonale føringer 

 Plan og bygningsloven 
 Forurensningsloven 
 Naturmangfoldloven 
 Lov om kulturminner 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nye nasjonale føringer 2019. 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig., areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport 
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser.  

 Forskrift om vern av Neiden- og Munkefjord naturreservat 

 Jordloven 

Kommunale føringer 

 Kommuneplanens arealdel 2018-2030, Vedtatt 14.02.2018 

Planområdet er avsatt i Kommuneplanens arealdel (vedtatt 14.02.18) til Landbruks-, 
Natur-, og Friluftsformål, samt Reindrift (LNFR) 

 Gjeldende reguleringsplaner 
Området er uregulert. Det foreligger ikke reguleringsplan for området. I Kommuneplanens arealdel 
2018-2030 er området avsatt til Landbruks-, Natur-, og Friluftsformål, samt Reindrift (LNFR). 

 

Figur 1. Kartutsnittet viser område for LNFR i kommuneplanens arealdel. Kilde: Sør-Varanger 
kommunes kartløsning gisline 
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3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 Beliggenhet 

Planområdet omfatter Gnr. 6 Bnr. 23 i Neiden, Sør-Varanger kommune.  

 

Figur 2. Kartutsnittet viser aktuelt planområde (rødt merke). Kilde norgeskart.no 

Området er lokalisert mellom Mikkelsnesveien som blir nordlig grense for området og 

Neidenelva. Atkomst til Solsletta er ved avkjøring fra E6 ved Neiden/Mikkelsnesveien og 

deretter ca. 6 km til rett forbi Slettmo gård.  

Planområdet har en størrelse på 103,5 dekar. Området ligger på litt under 27 meter over 

havet.  
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Figur 3. Kartskisse viser aktuell plangrense for detaljreguleringen med svart stiplet linje. 

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er ikke særlig i bruk fordi planområdet er vanskelig tilgjengelig med tett lavskog 

og kratt.  

Likevel så er det noen deler som er i bruk. Det er etablert en vei i nord-østre hjørne. Den 

brukes som adkomst til landbrukseiendom / beiteareal på Gnr. 6 Bnr.18 og 38 og til 1 hytte på 

Gnr. 6 Bnr. 51 

Det går også en høyspentlinje over tomten. Det er ryddet for skog i denne traseen grunnet 

høyspent. Selve traseen brukes mest vinterstid av folk på ski. Den brukes muligens også noe 

av dyr til og fra beite. På østsiden av linjen er det et lite areal på ca. 1,9 daa som viser spor av 

tidligere bruk som beiteareal.   

 Stedets karakter 

Planområdet her flatt terreng og dårlig tilgjengelig lavskog og krat. Ved Mikkelsnesveien er 

terrenget noe kupert se figur 3. 
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Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet. Bebyggelse rundt planområdet er stort sett 

landbruksbebyggelse og hytte bebyggelse. 

 Landskap 

• Topografi og landskap 

Landskapet i planområdet er i dag lite påvirket av utbygging. Området er sørvendt og er flat. 

Utenfor området i sør går det bratt ned til Neidenelva. Mot øst ligger dyrket jordbruksareal, 

beiteland for sau, som har vært i bruk i lang tid. Det finnes 5-6 hytter spredt utbygd langs 

veien i nærheten av planområdet. Planlagte utbygging vil åpne for et hyttefelt rett ved et 

gårdsbruk i drift.  

Det aktuelle området består av betydelig innslag av lauvtrær i ca. 10 høyde med dekke av 
lyng og bær vekster, med unntak av et mindre areal til innmarksbeite midt mot øst.  

Området ligger nært Neiden- og Munkefjord naturreservat. 

 

Bilde 1. Bildet viser tett bjørkeskog og kratt på tomten. Foto: Fiskebeck Prosjekt 

 

Planforslaget har som mål å legge til rette for utbygging av et hyttefelt med gode kvaliteter. 

For å redusere inngrepene og i størst mulig grad bevare urørt natur og dyrkbar jord, har målet 

vært å samle flest mulig hytter mot vest. Mellom planlagt hyttefelt og landbrukseiendom i bruk 

legges det til rette for en sone på ca 80m bredde uten bebyggelse. 

• Solforhold 

Det er gode solforhold. Terrenget omkring gir minimalt med skygge. Trærne gir skygge. 

 

• Lokalklima 

Klimaet er vanlig for nord-norske innenlandske forhold. Lauvskogen beskytter en del mot 

vind. Det er forholdsvis milde vintertemperaturer, med temperaturer ned til minus 20-30 

grader. Sommertemperaturene kan være kjølige og noen ganger over pluss 20 grader. 
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• Estetisk og kulturell verdi 

Planområdet ligger nært Neiden- og Munkefjord naturreservat. Landskapet ved Solsletta er 

bare noe synlig fra andre siden av Neidenelven, Steinnesveien.  

 Kulturminner 

Sametinget har befart plan området den 17.06.2020. Det ble under befaringen ikke påvist 
automatisk fredete samiske kulturminner innenfor planområdet. Det er i 
kulturminnedatabasen Askeladden registrert en kulturminnelokalitet ID 59911 nordvest for 
planområdet. Men dette viste seg å være en feilregistrering av strukturer som trolig stammer 
fra krigen. 
 
Arealene inngår ikke i noen form for registrert kulturlandskap. 
 
Det henvises til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven, som tilsier at 
dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen/Sametinget. 

 Naturkvaliteter og biologisk mangfold 

Det er ikke registrert spesielle arter eller biologisk mangfoldverdier i eller i nærheten av 
planområdet. Artsdatabanken og Naturbasen viser ikke arter/rødlistearter i planområdet.  
Området grenser til Neiden- og Munkefjord naturreservat.  
 
Skog i planområdet betraktes som vilt område for rein, elg og beitedyr. 
 
Området grenser til vassdragsområdet for Neidenvassdraget/Munkfjorden. 

 Friluftsliv og rekreasjon 

Området nyttes ikke som et nært rekreasjonsområde. 
Det finnes ingen kartlagte friluftsområder innenfor planområdet. Traseen til Høyspent linja 
brukes mest vinterstid av folk på ski. 
 
Skuterløype ved planområdet går ca. 200-800m nord for Mikkelsnesveien. Den starter ved 
Bødkerbekken, ca.1,5 km fra planområdet.  
 

 

Bilde 2. Start på scooterløype 6. Foto: Fiskebeck Prosjekt. 



Fiskebeck Prosjekt                     Planbeskrivelse med konsekvensutredning 
Detaljregulering for solsletta hyttefelt         Versjon 003  

 

12 

 Reindrifts- og landbruksinteresser 

Planområdet er ikke dyrket mark, men dyrkbar. Arealet er hovedsakelig skogbevokst. 
Arealene innenfor planområdet er klassifisert som annet markslag, uproduktiv skog og 1,9 
dekar er registrert som innmarksbeite. Dette området har blitt beitet av sau tidligere.  
 
Planområdet er klassifisert som dyrkbar jord, med verdiklassen ‘noe verdi’. 
 
Planområdet er innenfor Reinbeitedistriktene 4/5 B – Cizášnjarga-Sállan/Spurvneset/ 
Skogerøya. Området benyttes i liten grad av reinen til beite. Rein har i de siste årene trukket 
tidvis og i korte perioder inn i området, mest på sensommeren. Beitekvaliteten i 
omkringliggende områder vurderes som meget god. Det er ingen spesifikke trekkveier. 
 
Eiendommen regnes som utmark. Bygging av hytter medfører vurdering av endret bruk av 
utmark jfr. Finnmarksloven § 4, Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. 
 

 

Bilde 3. Landbruksområde inngjerdet med port. Fra porten er det vei til Mikkelsnesveien. Foto: 
Fiskebeck Prosjekt. 
 

 Samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 

Solsletta, gnr. 6 bnr. 23, har ikke vært en del av et samisk bruk. 

Tomten ligger på platået over for Neidenelven.  

Bosettingene generelt i Neidenfjorden på 1800‐tallet var samisk, kvensk og norsk. Mest 

småskala gårdsdrift. De drev generelt med jakt, fiske, torvsanking og bærsanking. 

Gårdsbruket som planområdet har tilhørt til benyttet seg nok mye av nærområdene, både ved 

elven og på fjellet.  

Innenfor foreliggende reguleringsplanområdet, som er relativt begrenset, blir det ikke sanket 

så mye bær per dags dato. 
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 Trafikkforhold 

• Kjøreatkomst er fra Mikkelsnesveien. Dette er den eneste veien som gir kjøreadkomst til 

planområdet.  

• Mikkelsnesveien er kommunal vei. Veien er ikke asfaltert forbi planområdet og 

klassifiseres der som grusvei. Den ligger i dimensjoneringsklasse L2. Fartsgrensen i 

området er 50 km/t. 

• Trafikkmengden er lav. Ifølge Nasjonal vegdatabank er ÅDT på Fv. 8108, 

Mikkelsnesveien, som starter fra krysset med E6 og slutter ca. ved Mikkelsnesveien 213, 

angitt til 270 kjøretøy i døgnet. ÅDT forbi planområdet, 3,8 km lenger bort fra ovennevnte 

sluttpunkt for målingene, er nok noe mindre. Den brukes av biler og tungtransport mellom 

Mikkelsnes og Neiden for bøndene, fastboende og av hyttefolk. Veien er vinterbrøytet. 

• Avkjøring fra Mikkelsnesveien til planområdet er oversiktlig. 

• Det er ingen tiltak for myke trafikanter langs Mikkelsnesveien. 

• Det går ikke buss forbi. Nærmeste buss går langs E6, ca. 5 km unna. 

• Scooterløype 6 går i nærheten. Ved Bødkerbekken, ca. 1,2 km fra planområdet, er det 

etablert en parkeringsplass for påkoblingspunktet for scooterløype 6. Løypa passerer 

planområdet i en avstand på mindre enn 300m, slik at det vil kunne kjøres direkte fra 

hyttefelt til scooterløypa, se rød linje i figur 4.  

 

 

Figur 4. Kartutsnittet viser scooterløype 6 med startpunkt og parkering. Kilde: svk.no kommunekart  

 Universell tilgjengelighet 

Området er ikke universelt tilrettelagt på noen måte i dag. Det er utfordrende å tilfredsstille 

krav til universell utforming i et område med kratt og skog. 

 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 

Det er ikke ført fram kommunalt vann og avløp til planområdet i dag.  

• Trafo og strøm 

P 
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Det går en Høyspentlinje for elektrisitet 22 kV midt gjennom planområdet. Det er ingen 

trafoer i planområdet. 

 

 Grunnforhold, Skred og flom 

Jordsmonnet er sand. Grunnene er stabilt. Terrenget er flat. Det går ingen ledninger i 

grunnen. 

 
Ifølge registreringer på NVE Atlas er det fare for jordskred rett utenfor planområdets grense 
mot Neidenelva. Der det er registrert en bratthet opp til 45 grader ned til elven. 

 

Figur 5. Kartutsnittet viser bratthet i grader, jordskred. Kilde: atlas.nve.no  

 Støyforhold 

Det er vanlig at det kommer støy fra landbruksdrift og dyrehold. 

 Luftforurensing 

Det er svært lite luftforurensing i området, dette pga. lite trafikk og ingen industri i mils 

omkrets. 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse (eksisterende situasjon)  

Risiko- og sårbarhet vurderes særskilt i eget ROS-skjema. Her nevnes kun hovedpunkter 

med stikkord. 

• Rasfare. Rasfare rett utenfor planområdet mot Neidenelven. 

• Flom. Det er ikke fare for stormflo i planområdet, området ligger ca. 27 m over elven. 

• Vind. Området kan være vindutsatt, men aldri storm eller orkan. 

• Støy. Vegtrafikkstøy. Området ligger ved en lite trafikkert vei. Støyen blir derfor ikke 

oppfattet som sjenerende. Området ligger nært landbruksområdet. Støy fra maskiner og 

dyr hører til bruken av området. 

• Ingen registrert luftforurensing eller forurensing i grunnen. 
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• Beredskap og ulykkesrisiko. Det er ikke registrert risiko for ulykker. 

4 Beskrivelse av planforslaget 
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse i landbruksområde.  
I planforslaget legges det opp til 12 hytte tomter som er regulert til frittliggende 
fritidsbebyggelse. Tomtene har blitt plassert ut i terrenget i henhold til god beliggenhet i 
henhold til hverandre, til landbruksområde i bruk og til terrenget. 
Planforslaget består av plankart i A2-format i målestokk 1:1000, planbestemmelser, 
planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 Arealbruk 
Planområdet utgjør ca. 103,5 dekar. Følgende ulike arealformålene inngår i planen: 
 

• Bebyggelse og anlegg, herunder fritidsbebyggelse og trafo. 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder Veg og annen veigrunn teknisk 

anlegg 

• Landbruk, natur- og friluftsformål samt reindrift, herunder, landbruks- og friluftsformål. 

• Hensynssoner, herunder fare for strøm, ras- og skredfare og frisiktsone. 

Reguleringsformål 

1120 Fritidsbebyggelse 13,9 

1500 Andre type bebyggelser og anlegg - trafo 0,3 

Sum Bebyggelse og anlegg 14,2 

   

2010 Veg L2 2,2 

2011 Kjøreveg 3,2 

2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg 0,7 

Sum Samferdsel 6,1 

   

5110 Landbruksformål 82,4 

5130 Friluftsformål 0,8 

Sum LNFR 83,2 

   

Sum areal: 103,5 

Figur 6. Arealberegnings tabell – reguleringsplan forslag 
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Figur 7. Plankart til planforslaget. Kilde: Fiskebeck Prosjekt as  

 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

4.2.1 Fritidsbebyggelse (BFR) 
I planprogram ble det stipulert en mulighet til 15 nye fritidsboliger på eiendommen. Det har 

imidlertid vist seg at slik antall fritidstomter ikke lar seg realisere innenfor planområdet. 

Planforslaget legger nå til rette for 12 tomter i samme område. 

Naturen og naturlige omgivelser er viktig å beholde samtidig som mest mulig dyrkbart areal 

skal beholdes. Hyttetomtene er derfor konsentrert på vestsiden av planområdet men har 

likevel noe avstand fra hverandre slik at man opplever hyttetomten som privat.  

 

Bebyggelse tillates med en maksimal mønehøyde på 6 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig 

planert terreng. Grunnmurer kan ha en maksimal høyde på 1 meter.  

Hyttetomtene tillates utbygd med en samlet bygningsmasse inntil 150 m2 grunnflate. Bebygd 

areal kan fordeles på opptil 5 bygninger som plasseres innenfor tomtegrensene. Det stilles 

krav til detaljert situasjonsplan for hyttetomten ved byggesøknad. Det er lagt føringer i 

planbestemmelsene om materialbruk som skal bidra til å dempe framtoning av bebyggelsen. 

Slik at den underordner seg naturpreget i området. All bebyggelse innenfor hver hyttetomt 

skal ha et felles formspråk. Hyttebebyggelsen bør ellers utformes i materialer og farger som 
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har samhørighet med omgivelsene., jf. planbestemmelsene pkt. 3.1 fellesbestemmelse for 

bebyggelse og anlegg bokstav a). 

 

Det vil kunne borres etter vann innenfor planområdet. Det kan legges et vann og 

avløpsanlegg innenfor hver hyttetomt. 

Det planlegges bygging av trafo for å få frem strøm til hver hytte. Det vil ikke være tillat å 

bruke strømtilførsel via aggregat.  

Det blir ingen egen renovasjonsordning for hyttene. Søppelet må selv kjøres bort fra området 

av den enkelte hytteeier. 

Det vil være tillatt med tynningshogst innenfor hyttetomten. Minimum halvparten av trærne på 
over 1,5m innenfor tomten skal beholdes. 
 

4.2.2 Trafo (f_BAB) 
Området benyttes til bygging av transformator for strømforsyning 
 

4.2.3 Veg (o_SV) 
Offentlig vei, Mikkelsnesveien. Eksisterende vei hvor forventet trafikkøkningen som følge av 

planforslaget vurderes å øke minimalt i omfang. Veien beholdes slik den er.  

 

4.2.4 Kjørevei (f_SKV) 
Atkomsten til hyttene blir på en ny felles intern bilvei, benevnt som f_SKV i plankart og 

bestemmelser. Den blir regulert med en reguleringsbredde på 4 meter, grøft på 0,5 m på 

begge sider, kommer i tillegg. Vegen dimensjoneres for typekjøretøy L, med en snuhammer 

ved enden av veien. Veien skal plasseres slik at det blir minst mulig terreng-inngrep og 

slitasje på naturen. Veien skal ha enkel standard med grusdekke, asfaltering tillates ikke. Det 

tillater lettere tilbakeføring av veien til naturen. Veien skal ikke være belyst. Det tillates mindre 

justeringer av traseene ved behov, jf. Planbestemmelsene. 

Det er ikke avsatt et eget parkeringsområde. Biloppstilling forventes løst på den enkelte hytte 

tomt, jf. Planbestemmelsene. Fritidsbebyggelse pkt. g) setter krav om to parkeringsplasser på 

hver hyttetomt.  

 

4.2.5 Landbruksområde (LL) 
Området avsatt til landbruksformål er på 82,4 da. Det er flere brede sammenhengende soner, 

slik som sonen på 80-100 meter på østsiden av hyttetomtene. Den er som en buffersone 

mellom landbruksareal i drift og hyttebebyggelse. Et mindre område på 1,9 daa brukt tidligere 

til innmarksbeite er også en del av Landbruksområde. Snauhogst tillates ikke. 

Området er benevnt som LL1-2 i plankartet.  

Aktuelle forhold her kan være ulemper knyttet til støy og dyr.  

 

4.2.6 Friluftsområde (f_LF) 
Innenfor området på 0,8 da kan tiltak som gapahuk, bålplass og lekeplass m.m. tillates 

oppført. De skal ikke være høyere enn 6m fra gjennomsnittlig terreng. Samlet bebygd areal er 

inntil 30 % BYA. Området er felles for alle hyttetomtene. Tynningshogst av hensyn til 

fremkommelighet og bruk tillates. 

 

Hensynssoner  
Under gis en kort redegjørelse for de hensynssoner som er benyttet i planforslaget.  
 

4.2.7 Faresone Høyspentlinje(H370) 
Dette er område med fare for Høyspentlinje. Hensynssonen følger traseen til høyspentledning 

og en sikringssone på totalt 12 meter. Det er ikke tillatt med byggetiltak innenfor faresonen. 
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4.2.8 Faresone ras- og skredfare (H310) 
På utsiden av planområdet mot Neidenelven blir terrenget brattere. Det vil kunne være fare 

for erosjon. Derfor etableres det en sikkerhetssone med bredde på 27 m fra Mælekanten/ 

plangrense. Formålet med sonen er å ta vare på kantsonen til Neidenvassdraget og å 

forhindre ras og erosjon ned elvekanten. Den er tatt i planforslaget som faresoner H310. I 

området er det ikke lov å sette opp installasjoner og bygninger. Om trær fjernes fra området 

må de erstattes av nye stedegne trær eller busker.  

 

4.2.9 Frisiktsone (H140) 
I frisiktsonen er det ikke tillatt å sette opp installasjoner eller foreta beplantning som kan 

hindre sikten. Trær som hindrer sikt, skal fjernes. 

 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

• Bebyggelsens høyde - Hytte bebyggelsens høyde settes til maksimalt 6 m mønehøyde 

målt over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Grunnmuren kan ha en maksimal høyde 

på 1 meter over eksisterende terreng. 

• Det blir 12 hytter i planområdet. 

• Grad av utnytting (veileder) Forskrift - Grad av utnytting for bebyggelse og anlegg skal 

følge veileder til gjeldende forskrift (TEK). Utnyttelsen for hytter settes samlet med 

uthusene til en maksimal samlet bygningsmasse på 150 m2 grunnflate per hyttetomt. 

Hyttetomtene er på ca. 1,1 da hver. 

• Det vil ikke være arbeidsplasser knyttet til planområdet. 

• Hyttene vil ikke være til sjenanse for hverandre, det er noe avstand mellom hyttene. De vil 

heller ikke være synlig fra veien. Og lite synlig fra Steinnesveien. Det er derfor ingen krav 

til takform og møneretning.  

• Innad på tomten skal alle bygninger tilpasses hovedbygning/hytte med hensyn til 

materialvalg, form og farge for å gi en helhetlig virkning av den enkelte tomten.  

• Materialbruk og fargesetting skal bidra til god stedstilpasning. Samtlige bygninger skal ha 

ytterkledning av tre. Fargen på ytterkledning og tak skal være matte naturtoner. Det 

tillates ikke taktekking som gir blanke flater..  

 Boligmiljø/ bokvalitet 

• Det planlegges ikke boliger innenfor planområdet. 

 Parkering 

• Antall parkeringsplasser – per hyttetomt skal det minimum være to parkeringsplasser i 

henhold til krav i kommuneplanenes arealdel.  

• Utforming og lokalisering. Per hyttetomt legges parkering i nærheten av hytta og så nært 

som mulig internveien. Parkeringsområdet kan opparbeides med toppdekket av grus, 

asfaltering tillates ikke. 

 Tilknytning til infrastruktur  

• Det skal legges til rette for strøm til området. Det planlegges bygging av trafo ved 

høyspent linjen. Strøm fra trafo til hyttene skal legges i grøften til internvei. Det skal være 

jordkabler. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20100326-0489-006.html
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• Hyttene vil kunne ha avløp til tett tank eller renseanlegg. Det åpnes opp for enkle anlegg 

for hver hytte. Dette ivaretas av plan- og bygningsloven med søknad om utslippstillatelse 

for avløp før byggetillatelse gis. 

 Trafikkløsning 

• Kjøreatkomst til planområdet er fra ny avkjørsel fra Mikkelsnesveien som er en L2 vei 

(lokal vei). Avkjørselen skal utformes som et T-kryss. Krysset vil ligge på samme nivå 

som veien. Den er plassert der det vil vær mest sikt til trafikk fra begge veier. I siktsonen 

er det ikke tillatt å sette opp installasjoner eller foreta beplantning som kan hindre sikten.  

• Utforming av veger. Internvei utformes iht. Håndbok N100:2021. 

Dimensjoneringsgrunnlaget for veien tar utgangspunkt i typekjøretøy L lastebil. Adkomst 

med lastebil vil være nødvendig under bygging og for brannbil. På enden av veien er det 

en snuhammer som er dimensjonert for kjøretøy L. Radius på begge sider av svingen er 

10 m. 

• Bredde og stigningsforhold. Bredde på veien planlegges til 4 m, i tillegg kommer grøft på 

hver side på 0,5m. Det er ikke beregnet at man skal møte trafikk på veien. Veien vil være 

tilnærmet flat. 

• Avkjørselen skal være ferdig bygd før midlertidig brukstillatelse for fritidsbebyggelse kan 

gis. 

• Tilgjengelighet for gående og syklende. Veien legges ikke til rette for gående og syklende, 

men de kan også bruke veien. 

• Felles atkomstveger, eiendomsforhold – Veien er felles atkomst vei og eies i fellesskap av 

alle hyttetomter. Veien kan/skal ikke stenges for allmenheten. 

 Planlagte offentlige anlegg 

• Det planlegges ikke offentlige anlegg innenfor planområdet. 

 Miljøoppfølging 

• Miljøtiltak. Tiltaket vil føre til økning i bruk av strøm og vann. Den vil ikke øke utslipp til 

elven. Tiltaket vil ellers tilstrebe gode byggetekniske løsninger, også pga dagens krav til i 

lovverket, og med et energieffektivt design og med klimanøytrale byggematerialer.  

 Universell utforming  

• For fritidsboliger er det ikke et krav om tilgjengelighet. Området er relativt flat, men har 

småvokst kratskog som er naturlig for en natur tomt. 

 Uteoppholdsareal 

• Uteoppholdsareal. Det opparbeides ikke særskilte uteoppholdsarealer. Eksisterende 

vegetasjon skal beholdes i størst mulig grad. Den er den beste lekeplassen. Gangtrafikk 

skal foregå på internveinettet.  

• Lekeplasser og offentlig friområder. Tiltak som bålplass og lekeplass m.m. kan oppføres i 

område for friluftsformål. 

 Landbruksfaglige vurderinger 

Landbruk: området kan fungere som utmarksbeite. Området er klassifisert som dyrkbar jord.  

Over 80 % av planområdet beholdes som landbruksområde og dyrkbar jord. I tillegg er det 

ikke planlagt hyttetomter i en sone på ca. 80/100m bredt øst i planområdet som en buffersone 

mot landbruksområdet mot øst som er i bruk. Innenfor denne sonen er det et mindre 
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beiteområder, på 1,9 daa, som ligger i området for høyspentlinjen. Biotopen på gresset i dette 

beiteområdet er ikke kjent. Området er i varierende stand, men berøres ikke av tiltaket.  

Vest i planområdet er det en sone uten bebyggelse på 25/35m bredt. 

Høyspentlinje danner en naturlig korridor der beitedyr kan ledes/drives gjennom. Faresonen 

for høyspentlinje er på 12 meter. Selve korridoren, avstanden mellom hyttetomtene i nord og 

sør for høyspentlinje er på 50 meter. I tillegg er det korridorer både i nord og sør av 

planområdet på henholdsvis 30 og 27 meter som ikke har bebyggelse.  

Hyttebebyggelsen er konsentrert i to grupper rundt internveien. Selve veien skal ha toppdekk 

av grus.  

 

Figur 8. Plankart med markering av buffer sone og korridor. Kilde: Fiskebeck Prosjekt  

Reindrift: Planområdet blir i liten grad benyttet av reinen til beite, noen rein er tidvis i korte 

perioder i området på sensommeren. Bygging/anleggsarbeid i august/september kan være 

noe forstyrrende, og utbygger bør sørge for at dette hensyntas under utbygging.  

 Kollektivtilbud 

Det planlegges ikke for kollektivtilbud innenfor planområdet.  

 Kulturminner 

Løsninger i forhold til kulturminner. Under Sametingets befaring ble det ikke funnet 

kulturminner. Det henvises til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i Kulturminneloven, 

som tilsier at dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig 

fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen/Sametinget. 
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 Sosial infrastruktur  

Det planlegges ikke for sosial infrastruktur innenfor planområdet. 

 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Det planlegges ikke tilknytning til offentlig nett for vann- og avløp, det er ingen offentlig 

infrastruktur til stede. 

 Plan for avfallshenting/ søppelsug 

Avfall skal ikke lagres på området. De som har avfall, skal ta hånd om det selv og levere det 

til avfallsmottak ved sitt bosted eller i Kirkenes. Se Planbestemmelsene. 

 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Risiko- og sårbarhetsvurdering er vedlagt som eget ROS-skjema. Her nevnes kun 

hovedpunkter med avbøtende tiltak. 

• Rasfare. Tiltaket kan medføre rasfare. Det skal ikke plasseres bygninger ut mot 

elvekanten. Der er satt en sikringssone på 27 m fra Mælkanten. 

• Flomfare. Tiltaket vil ikke medføre flomfare. Det er ikke behov for avbøtende tiltak. 

• Stormflo. Tiltaket vil være utsatt for stormflo. Det er ikke behov for avbøtende tiltak 

• Vind. Området vil være minimalt vindutsatt. Det er ikke behov for avbøtende tiltak. 

• Støy. Vegtrafikkstøy. Området er lite utsatt for sjenerende støy. Nye hytter må bygges i 

henhold til TEK 17 som regulerer innendørs støy, minimum klasse C i henhold til Norsk 

Standard, NS 8175.  

• Luftforurensning og Forurensning i grunnen. For å unngå forurensning i grunnen er 

nødvendig med søknad om utslippstillatelse innenfor planområdet. 

• Beredskap og ulykkesrisiko. Tiltaket vil medføre minimalt med Beredskap og 

ulykkesrisiko. Det er ikke behov for avbøtende tiltak 

 Rekkefølgebestemmelser 

• Det er gitt rekkefølgebestemmelser tilknyttet utbygging av Hyttetomtene (BFR 1-12). 

Avkjørsel mot Mikkelsnesveien, skal være opparbeidet før bebyggelsen i området BFR 1-

12 kan få midlertidig brukstillatelse.  
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5 Konsekvensutredning – konsekvenser av planforslaget 
Konsekvensutredningen vil omfatte en beskrivelse av konsekvensene av planforslaget i 
forhold til konkrete tema fastsatt i planprogrammet. 

Konsekvensene utredes i forhold til følgende alternativer: 

0-alternativet 
0-Alternativet er den mest sannsynlige utviklingen av området dersom tiltaket ikke 
gjennomføres. Området vil ikke bli tatt i bruk som byggeområde for fritidsbebyggelse og vil 
fortsatt ha status som LNFR-område. 0-alternativet vil i dette tilfelle således innebære en 
videreføring av dagens, eksisterende situasjon, altså ingen endringer. 
Konsekvenser for planforslaget vil bli vurdert opp imot 0-alternativet. 
 
Hovedalternativet 
Hovedalternativet vil være den mest sannsynlige utviklingen av området dersom 
fritidsbebyggelse etableres i tråd med planforslaget.  
Utvikling av området etter hovedalternativet vil innebære etablering av et hyttefelt med 12 
hytter av høy standard. Det planlegges med en samlet bygningsmasse på inntil 150 m2 
grunnflate. Hytten kan være i inntil en etasje med hems. Det er lagt opp til tomtestørrelse på 
omkring 1,2 daa.  
Adkomstløsningen er en internvei med avkjørsler og parkering på hver hyttetomt.  
Tilkopling til el-nett skal utføres med jordkabel. Nettverksleverandør har skissert bygging av 
en ny trafo. Vannforsyning og enkle avløpsanlegg, løses lokalt per hyttetomt. 

 Metode og utredningsalternativer 
Formålet med en konsekvensutredning (KU) er å belyse virkninger av det planlagte tiltaket for 
miljø, naturressurser og samfunn, slik at virkningene av planforslaget kan vurderes mot 0-
alternativet som er å ikke gjennomføre planlagt tiltak. 
Konsekvensutredningen vil i hovedsak basere seg på metodikken beskrevet i Statens 
vegvesens Håndbok V712 (Vegdirektoratet 2014), da i første rekke metodikken som brukes 
for ikke prissatte konsekvenser.  
I tillegg brukes Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av 
data, oversikten per 1.april 2019 (Miljødirektoratet M-1324/2019) 
 
Metodikken kan forenkles for enkelte utrednings tema ved behov. Utredningen begrenses til 
et omfang som gir et godt beslutningsgrunnlag for hvert enkelt tema. 
 
På oppstartsmøte med Sør-Varanger kommune 09.10.19 og i fastsatt planprogram ble 
landskap, natur og miljø, reindrift, teknisk infrastruktur og trafikk og landbruk/Jordvern og 
endret bruk av utmark nevnt som særlig viktige temaer å belyse i forbindelse med en 
konsekvensutredning av planforslaget.  
 
Tre begreper står sentralt i håndbok V712 når det gjelder vurdering og analyse av ikke 
prissatte konsekvenser: 

• Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 

• Effekt/omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes. 

• Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i 

forhold til 0-alternativet. 0-Alternativet er slik planområdet vil framstå uten den planlagte 

utbygginga, dvs. videreføring av dagens situasjon. 

Prinsippet i metodikken for vurdering av konsekvensene er: Vurderingene av «Verdi» tar 
utgangspunkt i Håndbok V712, der det er bl.a. er tabeller for hjelp for fastsetting av verdi av 
det enkelte tema. 
Vurderingene av «Effekt/omfang» av det enkelte tiltak på de ulike tema, er gjort med 
utgangspunkt i håndboka og etter en glideskala som går fra stort negativt til stort positivt 
omfang. Omfang er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 
temaene. 
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«Konsekvens» av et tiltak, framkommer ved å sammenholde temaet/områdets verdi og 
effekt/omfang av tiltaket ved bruk av det en i håndboka benevner som «Konsekvensvifta». 
Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. 
Det som er gjenstand for utredningen av virkninger i denne KU, er en utbygging i samsvar 
med forslaget til reguleringsplan, kalt Utbyggingsalternativet og 0-alternativet, slik planområdet 
vil fremstå uten den planlagte utbygginga, dvs. videreføring av dagens situasjon. 
Utbyggingsalternativet vil være den mest sannsynlige utviklingen av området dersom planen 
gjennomføres med regulering til bygeområde for fritidsbebyggelse. 
0-Alternativet er det mest sannsynlige utviklingen av området dersom tiltaket ikke 
gjennomføres. Området vil da nyttes som skogbruks- og beiteareal også i framtiden. 
Temaene utredes i samsvar med planprogrammet. 

 
Figur 9. Konsekvensvifta angitt i Håndbok 712. Kilde: Statens vegvesen sin Håndbok V712 
(Vegdirektoratet 2014) 
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 Landskap 

Landskapet i planområdet er i dag uberørt og kledd med lavskog med dekke av lyng og bær 

vekster med unntak av et lite areal til innmarksbeite midt mot øst. De fleste trær har en høyde 

på omtrentlig 10 meter. Planområdet ligger på nordsiden av Neidenelva og er sørvendt. 

Området strekker seg fra elva til veien og er flat. Det aktuelle utbyggingsområdet ligger ved 

siden av et åpent gressbevokst landbruksareal, beiteland for sau, som er omkranset av trær. 

Et alminnelig "hverdagslandskap". 

 

Vurdering av konsekvens 

Dagens bjørkeskog vegetasjon medvirker til at de planlagte hytter trolig har svært begrenset 

fjernvirkning og i utgangspunktet vil være relativt lite synlige i terrenget.  

I nærheten av planområdet er allerede enkelte hytter etablert. Disse er knapt synlig fra 

Mikkelsnesveien. I planforslaget plasseres bare to av hyttetomtene, BFR 11 og 12, nært 

Mikkelsnesveien, ca. på 30 meter fra veien. Disse hyttene vil aldri kunne oppleves på samme 

måte som eksisterende hytter på andre siden av veien, her illustrert med bilde av hytte på 

gbn. 6/36 som ligger 23 meter fra innkjøringen, se bilde 4.  

 

 

Bilde 4. Viser en nabohytte fra Mikkelsnesveien. Foto: Fiskebeck Prosjekt 

 

Fritidsbebyggelsen vil ikke påvirke landskapsbildet, der tomtene ligger omkranset av lavskog. 

De vurderes som ikke skjemmende for resten av landskapet. 

Bjørkeskogen og Mælkanten mot nord sammen med fjellformasjonen Riestovárri utgjør 

sammen et viktig landskapselement sett fra andre siden av Neidenelven, nedenfor 

Steinnesveien.  

 

Bilde 5. tett bjørkeskog synlig fra andre siden av Neidenelven. Foto: Fiskebeck Prosjekt 
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Figur 9. Fotopunkt for Bilde 5. Kilde: svk.no kommunekart  

Landskapselementet oppleves bare i bruddstykker når man kjører/går langs Steinnesveien. 
Det er bare punktvis mulig å se hele bakkekanten i sin fulle lengde. Det er nemlig ikke mulig å 
gå langs sørsiden av elveleiet. Fra båt på Neidenelven vil Mælkanten være lite synlig fordi 
den ligger 27 m over elven. Observasjonspunktene der skogen på Mælkanten og Riestovárri 
kan sees i sin helhet er altså begrenset.  
 
Inngrep i dette landskapsbilde vil sjeldent oppleves som et brudd. Hele planområdet er 
skogbevokst med middels høye trær, og fjerning av enkelttrær rundt hyttene vil ikke endre 
trelinjen som kan sees fra Steinnes siden av elva.  
 

Avbøtende tiltak:  
For å redusere inngrepene og i størst mulig grad å bevare urørt natur og dyrkbar mark har 
målet vært å samle hyttene mest mot østsiden av planområdet. Det blir en østlig sone på 80 
til 100 meter bredt uten hyttebebyggelse og en vestlig sone på 25/35 meter. I tillegg er det 
lagt opp til en bebyggelses fri sone mot Mikkelsnesveien på 30 meter og mot Mælkanten på 
27 meter. 
 
I utformingen av reguleringsplanen er det videre lagt vekt på å legge hyttetomter og veier slik 
at de begrenser hogst til infrastruktur og bygningene. I tillegg legges vei og strøm infrastruktur 
i samme trase for å begrense inngrep. Selve veiutføringen sluttføres med et toppdekke i grus, 
noe som gjør at det er lettere å tilbakeføre veien til naturområdet om dette skulle være 
nødvendig i fremtiden. 
 
Reguleringsbestemmelsene følger dette opp med føringer i forhold til estetikk. Dette vil kunne 
dempe eventuelle fjernvirkninger av hyttene nærmest Mælkanten/skråningen mot 
Neidenelven. Fargen på ytterkledning og tak skal være matte naturtoner som går i ett med 
bjørkeskogen rundt. Sterke farger og klare primærfarger og blanke flater til taktekking tillates 
ikke. Dette vil hindre at hyttene blir fremhevet.  
I tillegg er det satt i bestemmelsene at bebyggelsen bare tillates oppført med en maksimal 
mønehøyde på 6 meter fra gjennomsnittlig ferdig planert terrenget. Dette er lavere enn 
gjennomsnittlig høyde på bjørketrærne. 
 
Illustrasjonen viser hyttene på tomtene BFR1 og 2 i sterke farger for å kunne visualiser dem. 
Hyttene skal være i matte naturtoner, og dermed være enda mindre synlig.  
 

 
Bilde 6. Illustrasjon av hyttebebyggelsen. Foto: Fiskebeck Prosjekt 
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Verdi: 
Landskapet rundt og i planområdet tillegges middels verdi. Omfanget av landskapsinngrepet 
som følge av det foreslåtte tiltaket vurderes som lite negativ. Trelinjen og Mælkanten/ 
terrasseskråningen ned mot Neidenelven berøres minimalt. Fjerning av trær innenfor 
hyttetomtene vil ikke endre helhetsbilde der hyttetomtene ligger 27 meter eller mer fra 
Mælkanten. Trelinjen vil fortsatt oppleves som en sammenhengende linje.  
Inngrep i dette planområdet vil representere en liten negativ konsekvens for landskapsbildet 
da inngrepet med hytter er nytt. Men den store rammen i landskapsbildet beholdes. 
 
0-alternativet vil bety at landskapsbildet forblir slik det er i dag. 0-alternativet innebærer ingen 
utbygging av fritidsbebyggelse, og dermed heller ingen endring i dagens landskapsbilde. 
Konsekvensene av 0-alternativet anses derfor som ubetydelig. 
 

Konsekvenser for Landskap 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Utbyggingsalternativ Middels Verdi Lite negativt Ubetydelig 

0-Alternativ Middels Verdi Intet Ubetydelig 
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 Natur og miljø 

Det er ikke registrert spesielle arter eller biologisk mangfoldverdier i eller i nærheten av 
planområdet. Det foreligger heller ingen registreringer i Naturbasen eller Artsdatabanken. 
Området ligger i et større leveområde for rein, bjørn og elg. Det anses ikke nødvendig med 
ytterligere registreringer eller utredninger av temaet i konsekvensutredningen. 
Området grenser til Neiden- og Munkefjord naturreservat, forholdet må belyses, men er ikke i 
konflikt med vernebestemmelsene for reservatet. 
 
Vurdering av konsekvens 

Neiden- og Munkefjord naturreservat 

Neidenelva har utspring fra innsjøen Iijärvi i Finland. Av elvas lengde på 80,4 kilometer ligger 
53,22 km på finsk side, mens den norske delen utgjør 27,2 km.  

Etter at elva kommer ned til bygda Neiden og Skoltefossen ved Neiden bru, er de siste 9 
kilometerne av elva bred og stilleflytende med et par mindre stryk. Fra Arvolaneset er elva 
påvirket av tidevannet, som kan ha en høydeforskjell på opptil halvannen meter mellom flo og 
fjære. Elvemunningen er ved Mikkelsnes, som er bygd opp av avsetninger av sandmaterialer. 
Elvemunningen er siden 1991 vernet som en del av Neiden- og Munkefjord naturreservat. 

Reservatet ble vernet i 1991. Reservatet dekker et areal på ca. 11,8 km², herav ca. 1 km² 
landareal. Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, 
fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Adskilte lokaliteter med velutviklet 
strandengvegetasjon utgjør til sammen et strandengkompleks med uvanlig stor variasjon i 
flora, plantesamfunn og økologi med flere sjeldne plantesamfunn og plantearter. Fjære- og 
gruntvannsområdene har stor betydning som raste-, myte- og overvintringsområde for en 
rekke arter av våtmarksfugler. Området omfatter store sand og mudderbankene i utløpet av 
Neidenelva og Munkelva. 

For reservatet gjelder følgende hoved bestemmelse: 
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring 
av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogn og andre faste 
innretninger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, 
jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, ny 
utføring av kloakk og konsentrerte forurensingstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og 
bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. 
All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye 
plantearter må ikke innføres. 

Planområdet ligger i de nederste 9 kilometerne av Neiden elven, der det er stor forskjell på 
tidevannet. Den ligger ikke innenfor Neiden- og Munkefjord naturreservat, men grenser til 
reservatet. Selve planområdet ligger 27 meter over elveløpet og blir ikke berørt av 
tidevannsforskjellen i elven.  
Tilgang til reservatet begrenses naturlig på bakgrunn av at terrenget som grenser til tomten er 
svært bratt Det er rett og slett vanskelig å komme ned til elvekanten fra tomten. Utfart fra 
hyttetomtene vil skje mot Mikkelsnesveien.  
Avrenning av teknisk infrastruktur fra hyttebruk vil spres i sandlagene i tomten og vil ikke 
komme ned til elven før det eventuelt er renset av alle jordlagene i de 26 meters 
høydeforskjellen.  

Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold. Kantvegetasjon langs 
vann og vassdrag står her i en særstilling. De fungerer som viktige landskapselement, som 
levested for svært mange planter og dyr.  
Kravet om å opprettholde kantvegetasjon er gitt i vannressursloven § 11. Her heter det:  
«Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset 
naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. (...)». 
Bredden kan også fastsettes i rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Neiden-_og_Munkefjord_naturreservat
https://no.wikipedia.org/wiki/Iij%C3%A4rvi_(Enare)
https://no.wikipedia.org/wiki/Neiden
https://no.wikipedia.org/wiki/Skoltefossen
https://no.wikipedia.org/wiki/Neiden_bru
https://no.wikipedia.org/wiki/Neiden-_og_Munkefjord_naturreservat
https://no.wikipedia.org/wiki/Neiden-_og_Munkefjord_naturreservat
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Planforslaget berører ikke selve kantsonen. Opp på Mælen blir det i tillegg fastsatt en 
sikkerhetssone ved sørlig tomtegrensen.  
Sonen er 27 meter bredt, nemlig høyden på skråningen, for å unngå erosjonsfare av 
kantsonen/terrasseskråningen mot Neidenelven. Innenfor dette beltet som ligger utenfor 
reservatet legges det føringer i reguleringsplanen mot å sette opp installasjoner og bygninger. 
Vegetasjon i kantsoner som tett bunndekke (gras og urter), busker og trær er gunstig for 
armering av kantene. Grunnet erosjonsfare så er det innenfor denne sonen viktig at trær som 
tas bort erstattes med nye stedegne trær eller busker for å sikre armeringen og hindre 
avrenning av kanten. Røttene til vegetasjonen i dette området er veldig viktig.  
 

 

Figur 10. §7-2. sikkerhet mot flom og stormflo – erosjon. Kilde: Byggeteknisk forskrift TEK 17 

Langs Neidenelva gjelder en forbudssone mot bygge- og anleggstiltak i 100meters belte målt 
i horisontalplanet fra strandlinja ved gjennomsnittlig flomvannstand. 
Tiltak foreslått i planforslaget antas ikke å påvirke reservatet på en negativ måte. 

 

Planområdet ligger delvis innenfor 100-metersbeltet langs Neidenelva. 
Neiden elva er et varig verna vassdrag i verneplan 1 (Inngrep som er til skade for 
pedagogiske verdier, friluftslivsverdier, herunder fiske og framkommelighet i og langs 
vannstrengen, eller opplevelsesverdier, bør unngås.). I verneplan 1 ble det spesielt lagt vekt 
på å sikre vassdrag med store landskaps- og friluftslivsverdier, men også verdien for vilt, fisk 
og naturvern ble tatt med i vurderingen. 
Ifølge forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, er myndighetene på alle 
nivåer og i alle sektorer forpliktet til å ta hensyn til verdiene i de verna vassdragene. De 
rikspolitiske retningslinjene gjelder vannstrengen og et belte inntil 100 m langs denne. 
Retningslinjene skal også legges til grunn ved behandlingen av enkeltsaker. Planforslaget 
ansees som en enkelt sak. 
Byggeforbud mot vassdrag skal ivareta allmennhetens tilgang og være en buffer mot flom og 
naturhensyn langs vassdrag.  
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I kommuneplanen er forbud mot tiltak i 100meters belte langs Neidenelven vassdrag tatt med 
i bestemmelsene. Vassdraget er ikke klassifisert, men vurderes som en klasse 2 jfr. 
forskriften.  

Beskrivelse klasse 2: Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor 
nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt 
bebyggelse. 

Disse bør forvaltes slik: Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som 
endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som 
en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører 
endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede 
plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse. 
 

 

Figur 11. 100 meters belte avsatt i kommuneplan. Kilde: svk.no kommunekart 

  

Figur 12. 100 meters vist i forslag til reguleringsplankart. Kilde: Fiskebeck Prosjekt 
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Planforslaget legger opp til 2 hyttetomter innenfor 100 meters belte. Ut fra retningslinjene 
vurderes det som i henhold til de nasjonale mål for forvaltningen av de vernede vassdrag og 
anbefalingene for klasse 2 elver. 

• Hovedtrekkene i landskapet opprettholdes. Landskapsbilde blir ubetydelig redusert. Det vil 

være tillatt med tynningshogst innenfor hver hyttetomt og friluftstomten. I ras- og skredfare 

sonen mot elven - H310 - må ved eventuell fjerning av trær disse erstattes av nye 

stedegne trær eller busker. Inngrepet totalt vil endre forholdene til kantvegetasjonen langs 

Neidenelven ubetydelig. Byggegrensen settes i den nordlige grensa for ras- og skredfare. I 

planområde er det ikke registrert leveområder for truede plante- og dyrearter og de trenger 

dermed ingen særlig beskyttelse. 

• Planområdet ligger utenfor flomsone for Neidenelven og tiltak i området vil dermed heller 
ikke endre flombufferen. 

• Plassering av hytter innenfor 100-meters grensen fra elven vurderes iht. natur- og miljø og 
friluftsliv. Dette vil kunne redusere naturområdene, redusert biologisk mangfold, gi 
forurensningsfare.  

• 100 meters belte skal også ivareta allmennhetens tilgang. Elven og 100 meters sonen ved 
Neiden elven har aldri vært tilgjengelig for allmennheten grunnet bratt terreng/skråning. 
Adgangen til elven endres ikke gjennom planforslaget. Plassering av 2 hytter innenfor 
sonen reduserer dermed heller ikke allmennhetens adgang. 

 
Verdi: 
Verdien av naturmangfoldet og naturverdiene i planområdet vil etter en helhetlig vurdering i 
henhold til kriteriene for vurdering av naturmangfold, jf. håndbok 712, tillegges liten verdi.  
Omfanget av utbyggingen medfører begrenset med arealbeslag og aktivitet i området, og 
antas å ha en begrenset negativ virkning på miljøet. Omfanget av tiltaket vurderes som lite 
negativt. Områdene rundt planområdet har veldig viktige naturverdier som Neiden- og 
Munkefjord naturreservat. Men planforslaget endrer ikke bruken av disse områdene der de 
ikke er tilgjengelig fra planområdet.  
 
Det planlagte tiltaket gir liten negativ konsekvens for naturverdiene i området. 0- alternativet 
vurderes til å gi ubetydelig konsekvens for naturmangfoldet. 

 

Konsekvenser for Natur og miljø 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Utbyggingsalternativ Middels Verdi Lite negativt Liten negativ 

0-Alternativ Middels Verdi Intet Ubetydelig 

 
  

https://no.wikipedia.org/wiki/Neiden-_og_Munkefjord_naturreservat
https://no.wikipedia.org/wiki/Neiden-_og_Munkefjord_naturreservat
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 Reindrift 

Planområdet er innenfor Reinbeitedistriktene 4/5 B – Cizášnjarga-Sállan/Spurvneset/ 

Skogerøya. Planområdet er ikke spesifikk i bruk av reinbeitedistriktet. Området benyttes i liten 

grad av reinen til beite. Rein har i de siste årene trukket tidvis og i korte perioder inn i 

området, mest på sensommeren. Beitekvaliteten i omkringliggende områder vurderes som 

meget god. Det er ingen spesifikke trekkveier. 

 

Vurdering av konsekvens  

Reindriften er hovedsakelig en urfolksnæring som er unik i både nasjonal og internasjonal 

sammenheng. Reindriften er en arealavhenging næring hvor flokken flytter seg mellom 

årstidsbeiter. Reinens naturlige forflytting og en nomadisk driftsform er selve bærebjelken for 

en optimal produksjon. I motsetning til andre primærnæringer som kan dyrke eller tilplante 

nye arealer, blir ressursgrunnlaget for reindrift stadig mindre. Dette skyldes ulike former for 

inngrep. Vern av arealene som reindriften bruker er derfor viktig. Reindriften er allment 

anerkjent som en samisk næring, som danner et viktig grunnlag for å bevare samisk kultur, 

samfunnsliv og språk. I den grad reindriften inngår i samisk næringsutøvelse skal den tas 

særskilt hensyn til, jf. pbl § 3-1, bokstav c) og reindriftsloven.  

Dagens bruk er noe sporadisk på sensommeren, august/september.  

Det antas at fremtidig bruk vil være i samme størrelses orden. Arealet til bebyggelse og vei 

beslaglegger ca. 18 daa. Det vil da i hvert fall være 82,4 daa (ca. 82%) igjen til beite for rein. 

Reinen vil også i fremtiden kunne bruke området stedvis og i korte perioder. Internvei i 

planområdet legges i terrenget og det blir ingen store skjæringer. Området vil fortsatt være 

tilgjengelig. Hyttebebyggelsen vil heller ikke sperre for trekkvei for rein, siden det ikke går 

trekkvei over området. Det vurderes at nye hytter ikke i særlig grad vil påvirke reinens bruk av 

området.  

 
For reindrift vil det ofte kunne være særlige negative konsekvenser i anleggsfase og disse må 

synliggjøres. Den største forstyrrelsen som vil kunne skje er under byggings- og 

anleggsarbeid. For å redusere konflikten for reinen i området bør man hensynta reinens bruk 

av området på sensommeren ved bygging- og anleggsarbeid, dette tas inn i bestemmelsene. 

Ut fra disse opplysninger vurderes konsekvensen som ubetydelig, bare utbygger hensyntar 

reinens bruk på sensommeren ved byggings- og anleggsarbeid. 

0-alternativet vil bety at området forblir slik det er i dag. 0-alternativet innebærer ingen 

utbygging av fritidsbebyggelse, og dermed heller ingen endring i dagens sporadiske bruk av 

område som reinbeite. Konsekvensene av 0-alternativet anses derfor som ubetydelig. 

 

Konsekvenser for Reindrift 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Utbyggingsalternativ Liten verdi Ubetydelig Ubetydelig 

0-Alternativ Liten verdi Ubetydelig Ubetydelig 
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 Teknisk infrastruktur 

Det finnes ikke kommunalt vann- og avløpsnett til planområdet. Det går en høyspent linje sør i 

planområdet.  

Vurdering av konsekvens 
Vann og avløp.  
Det er ikke offentlig vann- og avløpsnett ved området. Det vil være behov for anlegg for vann- 
og avløp. Hytter har et mindre forbruk av vann enn boliger. Det vil være behov for vannanlegg 
og rense/filtreringsanlegg. Og dette kan løses på forskjellige måter. 
Alternativ 1: Felles vann og renseanlegg, en samordning 
Alternativ 2: Hver hytte har eget vann og mini renseanlegg. 
Det er viktig med en samlet vurdering av omfanget av disse nye inngrepene. 
 
Generelt må man først vurdere hva som er mulig av innstallasjoner innenfor planområdet. 
Det er ved vurdering av en slik utbygging for 12 hytter lagt stor vekt på vurdering av 
overflatetopografi, løsmasser, kapasitet og forurensing. 
Grunn i området består av materialer transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av 
sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. 
Overflateformen er terrasser.  
 
Det antas at grunnvannet befinner seg et sted mellom 3 til 10 m. Det vil være kapasitet nok til 
å finne borebrønner innenfor planområdet som hver vil kunne forsyne de 12 hyttene med 
vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Disse bør finnes lettest på vestsiden av 
planområdet. Det tas forbehold om egnethet som drikkevann. 
Brønnene må sikres mot inntrengning av fremmedvann. Brønnhus må ha sokkel av betong 
som ikke slipper gjennom fremmedvann til brønntoppen.  
 
Jordmassenes sammensetning vurderes som gunstig til tradisjonelle infiltrasjonsløsninger. 
Utslipp av renset gråvann bør infiltreres. Infiltreringssystemene bør legges mot området for 

landbruksformål. Lokale undersøkelser og beregninger må gjennomføres.  

Tiltaket forutsetter søknad om private vann- og utslippstillatelse etter forurensningslovens § 8.  

 
Ved et fellesanlegg, alternativ 1, må det settes av et område for et privat felles VA-anlegg for 
de 12 hyttene. Fra dette området legges det et ledningsnett for VA som vil kunne plasseres 
på frostsikker dybde i veigrøften. Totallengde på ledningsnettet vil være ca 700 meter. 
Avstanden er lang og det er usikkert som det vil lønne seg å gå for et felles renseanlegg for 
avløpsvann fra 12 hytter. I tillegg vil ikke alle hyttene bli bygd samtidig. Fordelene ved felles 
anlegg er at man bare må borre 1 gang etter vann og bygge et renseanlegg eller en tank. 
Ledningen kan legges i veitraseen. Ulempene ved et fellesanlegg vil være at det må avsettes 
areal til selve anlegget og at det må vedlikeholdes av fellesskapet slik at man unngår 
lekkasjer eller fulle tanker. Hyttene bør også bygges nærmest samtidig. Det kan ikke velges 
biologisk- eller (kjemisk)forbrenningstoalett og valgfriheten for hytteeiere forsvinner. 
 
Ved et anlegg for hver hyttetomt, alternativ 2, vil det ordnes egen brønn og avløp innenfor 
tomtegrensa. Det vurderes som et realiserbar alternativ. Hytteeier vurdere selv hva som er et 
tilpasset anlegg for sitt bruk avhengig om det er innlagt vann eller ikke. Fordeler ved anlegg 
på hver hyttetomt er at man kan velge et (kjemisk) forbrennings- eller biologisk toalett, som 
for eksempel utedo. Dette vil redusere utslippet av organisk materiale, fosfor og ikke minst 
bakterier betraktelig. Den enkelte hytteeier betaler selv hva det koster og har eget ansvar for 
vedlikehold og tømming av eget anlegg. Ulempene med eget anlegg er at det må borres etter 
vann på hver enkelt hyttetomt og at det må installeres brønnhus. Infiltrasjonsløsninger kan 
kreve større arealer enn hyttetomta. Fordelene med et anlegg per hyttetomt er at man velger 
selv løsningen og kostnadene ved den. Installasjonen skjer på egen tomt og beslaglegger 
mindre av landbruksarealet. Hyttetomtene kan bebygges ut i flere etapper. Man slipper 
kontroll med en felles oppsamlingstank. 
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Konklusjon 
Det er ikke de store forskjellene mellom alternativ 1 eller 2. Men ut fra de generelle forholdene 
i planområdet og ønsket om en utbygging i flere etapper, så vurderes det som mest 
hensiktsmessig å velge alternativ 2, med krav om biologisk- eller (kjemisk)forbrenningstoalett. 
 
Overvann 

Det er ikke nødvendig å treffe spesielle tiltak for overvannshåndtering. Hele planområdet 

ligger i et område med svært gode drenerende grunnforhold (morenegrunn med sand og 

grus). Overvann ved vårsmelting og kraftig regnvær vil dreneres direkte ned i grunnen i både 

terreng og på veier/stier. Dette også fordi overflater ikke skal tettes med f.eks. asfalt eller 

annet tett toppdekke. Lyng og skog vil fordrøye avrenning i så stor grad at det ikke vil 

oppleves vanndammer samt at alt dreneres direkte ned i mælen. 

 

Strøm  

Det går en Høyspentlinje for elektrisitet 22 kV midt gjennom sørdelen av planområdet. 

Nettverksleverandør Varanger Kraft er kontaktet for etablering av trafo. Det er ingen trafoer i 

planområdet per i dag. 

Det er mulig å plassere en trafo innenfor planområdet i nærheten av internveien og 

høyspentlinjen. Eksisterende infrastruktur har nok kapasitet til den planlagte utbyggingen. 

Ønsket effekt er på 35kw per hytte. Et slikt høyt behov er satt med tanke på elbil-hurtiglading i 

framtiden. Tilkopling til el-nett skal utføres med jordkabel i internveinettet. Kapasiteten på 

kraftlinjen må kartlegges 

Om det ikke bygges trafo vil alternativet være strømaggregat og solcellepanel-anlegg. Slik 

løsning vil kunne gi støy fra tolv strømaggregat, selv om det finnes flere støysvake aggregater 

på markedet. I tillegg vil dette ikke kunne tilfredsstille et ønske om høystandard hytter og å 

kunne hurtig lade el-biler. Også et forbrenningstoalett vil kreve noe strøm. 

Kostnadene for trafo og strømtilkobling kontra strøm aggregat og solcellepanel er ikke 

sammenlignbar. Men det er klart en tydelig trend blant hyttefolkene om å ha det komfortabelt 

på hytta, og da er man villig til å betale kostnadene. 
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Figur 13. forslag til plassering av trafo og kraftledninger. Kilde: Varanger Kraft 

 

For å få til vann og avløp og strøm til hyttene vil det være behov for utstrakt infrastruktur. 

Infrastruktur for elektrisitet kan legges langs internveien og vil redusere størrelsen på 

inngrepet i bakken. Det er kapasitet nok til å legge vann og avløp for hver enkelt hytte, og 

dette vil mest sannsynlig kunne plasseres innenfor egen hyttetomt. Dette reduserer også 

inngrep i bakken utenfor hyttetomtene. Ut fra disse opplysninger vurderes konsekvensen som 

liten negativ. 

0-alternativet vil bety at området forblir slik det er i dag. 0-alternativet innebærer ingen 
utbygging av fritidsbebyggelse, og dermed heller ingen endring for teknisk infrastruktur. 
Konsekvensene av 0-alternativet anses derfor som ubetydelig. 

 

Konsekvenser for Teknisk infrastruktur 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Utbyggingsalternativ Middels Verdi Lite negativt Liten negativ 

0-Alternativ Middels Verdi Ubetydelig Ubetydelig 
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 Trafikkforhold, transportbehov 

Det er en eksisterende kommunal vei til planområdet. Veien er ikke asfaltert forbi 

planområdet og klassifiseres som grusvei. Grusveien brukes i dag av fastboende og i helgene 

av hyttefolk. Det går ikke buss på veien, nærmeste buss går langs E6. ÅDT på veien er liten. 

Scooterløype 6 går i nærheten, påkoblingspunktet og parkering ligger ved Bødkerbekken, ca. 

1,2 km fra planområdet. Løypa passerer planområdet i en avstand på mindre enn 300m, slik 

at det vil kunne kjøres direkte fra hyttefelt til scooterløypa, se rød linje i figur 4.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal legges til 

grunn. De har som mål at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.  

Vurdering av konsekvens 

Totale trafikksituasjon ved Mikkelsnesveien. 

Erfaringstall i forbindelse med fritidsboliger går ikke direkte fram av Statens vegvesens 

håndbøker. Det anslås imidlertid at hver hytte har rundt 30 bruksdøgn pr år, og at hver hytte 

generer inntil 1 bilturer pr døgn når de er i bruk. Ved en vanlig utfartshelg antas det at ca. 50 

% av hyttene vil være i bruk. Hyttene vil såldes gi følgende biltrafikk per bruksdøgn: 12 hytter 

x 2 tur pr døgn pr hytte x 50 %. Dette vil kunne gi en brukerfrekvens på 12 bilturer per døgn.  

Ifølge Nasjonal vegdatabank er ÅDT på Fv. 8108, Mikkelsnesveien, angitt til 270 kjøretøy i 

døgnet. ÅDT ved planområdet, 3,8 km lenger bort er nok noe mindre. Den teoretiske 

utregningen av ÅDT fra den fremtidige hyttetrafikken på 12 ÅDT er svært liten, og vil gi 

minimalt utslag på ÅDT. Økningen på vegnettet i forhold til det planlagte utbyggingsområdet 

må derfor sies å være liten, og vil i seg selv ikke kreve tiltak på vegnettet utenfor 

planområdene for detaljreguleringen. Utbygging vil medføre en økning med noen flere 

helgekjøringer. Overflatebehandling med grus brukes som foreløpig dekke og som lette 

slitedekker på tett, gradert underlag, med ÅDT < 1500. (Håndbok 018 Vegbygging normaler, 

276) 

Økningen foregår på en allerede etablert vei, dette er en samfunnsøkonomisk 

ressursutnyttelse. Veien tåler mer trafikk enn dagens trafikk. Vedlikehold på veien vil 

muligens kunne skje oftere, dersom flere bruker den. 

Atkomst til snøskuterløypa anlegges direkte fra hyttefeltet. Hyttefeltet ligger innenfor 300 

meter fra scooterløype, som er tillatt kjøreavstand for rasting.  

Avbøtende tiltak. 

Avkjørselen til planområdet er begrenset til to. Allerede eksisterende avkjørsel til 

landbruksområde og en hytte beholdes. Denne fungerer bra og trafikk fra denne bør ikke 

blandes med trafikk fra ny hyttebebyggelse. Den nye avkjørselen plasseres der det er mest 

oversikt over veien. Utformingen og frisiktsoner er tegnet i henhold til Håndbok N100:2021. 

Tiltaket vil føre til trafikksikkerhet. 

Adkomst internt i planområdet. 

Internadkomst i planområdet kan løses på to måter og hver har sine konsekvenser. 
Alternativ 1; Alle hytter får biladkomst og parkering skjer på egen tomt. 
Alternativ 2; Alle hytter får gang adkomst og parkering skjer på et felles område.  
 
Krav til parkering ved fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel er minimum to 
parkeringsplasser per hyttetomt. Ved alternativ 1 foregår parkering innenfor selve hyttetomten 
som er på ca. 1,2 daa, noe som er standard størrelser på hyttetomter i Sør-Varanger 
kommune. En felles parkeringsplass for 24 biler, i alternativ 2, vil beslaglegge ca. 0,5 daa.  
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Internvei til biltrafikk med veibredde på 3,5m, som i alternativ 1, beslaglegger 3 daa. Alternativ 
2 der det anlegges en gangsti på ca 2m bredde vil den anslagsvis beslaglegge 1,9 daa. 
Veiene bør nemlig anlegges slik at det blir korteste vei til hytte, for det er det gående 
foretrekker. 

Dette gir ikke de store areal forskjellene i bearbeidet areal mellom begge alternativene. 

Alternativene vil oppleves forskjellig. En felles parkering vil være en åpen plass på 0,5 daa 

der alle trær tas borte for å ha et trygt parkeringsareal. Ved parkering ved hyttene vil man 

velge ut de trærne man skal beholde og legge så til rette for hytte bygging og parkering. 

Bestemmelsene fastsetter at eksisterende vegetasjon i området skal ivaretas så langt som 

mulig. Arealet rundt hytta vil ikke oppleves som helt åpent. I tillegg vil lading av el-bil ved hytta 

oppleves som tryggere enn lading på en felles parkeringsplass, der det også vil komme som 

en felles kostnadspost. 

Ved anlegg av felles vei skal den dimensjoneres for kjøretøy L, Lastebil. Da vil også brannbil 

og annet varetransport kunne komme uhindret til og kunne snu. Det er utformet en 

snuhammer på enden av veien. Bredde på veien vil i henhold til dimensjoneringsklassen 

settes til 4m bredde. 

Internveiene skal brøytes om vinteren. Snødeponi skal plasseres i nærheten av 

trafostasjonen. Dette området ligger nært veien og ligger sentralt i hyttefeltet. Det skal også 

etableres et snødeponi ved enden av internveien. Det skal ikke deponere snø i frisiktsonen til 

avkjørselen til Mikkelnesveien. Se illustrasjon over mulig plassering i figur 14. 

 

Figur 14. forslag til plassering av snødeponi områder. Kilde: Fiskebeck Prosjekt. 
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Konklusjon 

Ut fra helheten i trafikksituasjonen utenfor og inn i planområdet vurderes konsekvensen som 

ubetydelig. Tiltaket gir ikke endrede trafikkforhold eller transportbehov. Det legges opp til å 

kunne kjøre helt fram til hver enkel hytte med parkering inne på tomtene.  

 
0-alternativet vil bety at området forblir slik det er i dag. 0-alternativet innebærer ingen 
utbygging av fritidsbebyggelse, og dermed heller ingen endring i dagens trafikkbilde. 
Konsekvensene av 0-alternativet anses derfor som ubetydelig. 
 
 

Konsekvenser for Trafikkforhold, transportbehov 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Utbyggingsalternativ Middels Verdi Ubetydelig Ubetydelig 

0-Alternativ Middels Verdi Ubetydelig Ubetydelig 
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 Jordressurser (jordvern) 

Det aktuelle området er ifølge AR5 kart betegnet som uproduktiv lauvskog og blandingsskog 
av lav bonitet. Området bærer preg av tettvokst fjellbjørkeskog med innslag av blåbær, lyng 
og mose i vegetasjonssjiktet.  
 
Den største delen av området er markert som dyrkbar jord, nemlig areal som egner seg for 
oppdyrking til fulldyrka jord. Denne dyrkbare jorden er klassifisert i verdiklassen 1 ‘noe verdi’. 
Det finnes også 1,9 daa dyrket mark i det aktuelle området, registrert som innmarksbeite. 
Området har bl.a. vært benyttet til sauebeite.  
 

Type areal 0-alternativ Hovedalternativet Forskjell 

Veg                   hoved vei 

atkomstvei 

1,5 daa  

1 daa  

6,1 daa  

+ 3,6 

Landbruksformål/ dyrkbar 101 daa 82,4 daa -18,6 

Dyrkbar mark 99,1 daa   

Innmarksbeite 1,9 daa  - 

Friluftsformål 0 daa 0,8 daa + 0,8 

Fritidsbebyggelse 0 daa 13,9 daa +13,9 

Annen bebyggelse 0 daa 0,3 daa +0,3 

Sum areal: 103,5 103,5 - 

Figur 15. Arealregnskap 0-alternativ og Hovedalternativet 
 
Vurdering av konsekvens 
Planforslaget innebærer en omdisponering av dyrkbar jord i verdiklasse 1 og skog med lav 
bonitet. 
 
I detaljregulering for Solsletta hyttefelt så reguleres 13,9 daa til fritidsbebyggelse, 0,3 daa 
reguleres til trafo bebyggelse og 3,8 daa blir regulert til annen veggrunn. Til sammen 18 daa. 
Resterende arealene reguleres som LNFR, Landbruks- og Frilufts formål. Landbruksområdet 
er på 82,4 daa hvorav 1,9 da allerede er innmarksbeite, tidligere brukt til beite for sau. 
Bestemmelsene fastsetter at eksisterende vegetasjon i dette området skal ivaretas så langt 
som mulig og området kan ikke bebygges.  
Friluftsformål er på 0,7 daa. Dette er arealet mellom de to hyttetomtene lengst sør, som 
særskilt avsettes til felles gapahuk/bålplass og lekeplass.  

 

99,1 daa av planområdet er dyrkbar jord, dette er areal som ikke er fulldyrka, men som ut ifra 
agronomisk langsiktig perspektiv kan dyrkes opp til fulldyrket jord i fremtiden, og som holder 
kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.  
I forbindelse med reguleringsplanprosessen gjøres det en omdisponering etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser, men jordlovens formål hensyntas. 
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Jordloven begrenser bruk av dyrket og dyrkbar jord til annet en jordbruksproduksjon. Det 
vises til jordlova § 9 hvor det fremkommer i første ledd at «dyrkbar jord må ikkje disponerast 
slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida». Det kan det gis dispensasjon til 
en slik omdisponering. Det skal gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak.  
 
Hensikten med jordvernet er å sikre tilgjengelig jordbruksareal for varig framtidig 
matproduksjon, og i størst mulig grad unngå at matjord omdisponeres og tas i bruk til andre 
formål. Jordbruk er en arealbasert næring som er avhengig av mengden og kvaliteten på 
jordressursene, dvs den dyrka og dyrkbare jorda og beiteressursene i inn- og utmark. 
Jordbruksarealene er derfor viktig som grunnlag for en næring som bidrar til sysselsetting, 
bosetting, verdiskaping og et levende kulturlandskap over hele landet. Jordvernet skal 
praktiseres strengt, samtidig må jordvernet balanseres mot andre samfunnsbehov som i dette 
tilfellet, behovet for attraktive fritidstomter.  
 

 

Figur 16. Kartutsnittet viser dyrkbar jord i området verdiklasse 1- skog. Kilde: Nibio - Kilden 

Hvilke konsekvenser får planforslaget for jordressursen 
Sikring av grunnlaget for videre landbruksdrift i området er viktig.  
Ved utbygging i tråd med hovedalternativet vil deler av dyrkbar jord, nemlig 18,7 daa 
omdisponeres. De beslaglagte områder er avsatt til fritidsbebyggelse, infrastruktur og 
friluftsformål grunnet bebyggelse med 12 hyttetomter, eller ca. 1,5 daa per hyttetomt. Disse 
arealene vil ikke lenger være tilgjengelig for fremtidig landbruk. 
 
Reguleringsplan foreslår å regulere 82,4 daa dyrkbar jord til landbruksformål, eller 81,5 % av 
det opprinnelig dyrkbare arealet. 
 
Planområdets eiendom, gbn 6/23, er en del av et større, sammenhengende jordbruksområde 
bestående av flere mindre driftsenheter. Selve planområdet er per nå ikke en del av en av 
disse driftsenheter. 
Planforslaget ligger på vestsiden av driftsenheten 6/18-29-38, Litlevoll, og på østsiden av 
driftsenheten 6/28, Slettmo. Og driftsenhet 6/20, Nordli, grenser på andre siden av 
Mikkelsnesveien til planområdet. Plasseringen av planområdet skaper ingen stor strukturell 
inngripen. Alle enhetene har dyrkingsreserve, arealer med dyrkbar jord, lokalisert innenfor 
sine respektive enheter. Alle enheter kan utvide inn mot planlagt hyttebebyggelse.  
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Hytteutbygging vil redusere jordressursene. Omdisponering av dyrkbar jord vil være middels 
negativt for jordbruksinteressen i området.  
 

 

Figur 17. 3 driftssentre grenser til planområdet. Kilde: Nibio Kilden Landbrukseiendom 

 

Er planforslaget i samsvar med overordnede planer og retningslinjer 
Planforslaget er ikke i tråd med overordnede kommuneplan. I kommuneplan er området satt 

av til LNRF området. Kommuneplanens prosess hadde fokus på behovet for ny 

fritidsbebyggelse, og plassering av slik bebyggelse, som sentralt tema i planarbeidet.  

Selv om det var satt fokus på hytteområder så ble ikke planforslagets eiendom vurdert siden 

eiendommen var i privat eie og tidligere eier ikke meldte interesse for hyttebygging under 

kommuneplanprosessen.  

Kommuneplanen 2018-2030 legger opp til regulering av et areal på 15 daa dyrkbar jord på 

nordsiden av planområdet / Mikkelsnesveien, FB 46, med krav om reguleringsplan. Området 

viser at også planområdet har et potensiale for hyttebebyggelse. 

 

Figur 18. Kartutsnittet viser hytteområde FB 46. Kilde: svk.no 

Dersom det først planlegges hytter som forringer dyrkbar mark er det hensiktsmessig at det 
blir konsentrert og samlet. Fritidsbebyggelse planlegges fortrinnsvis i tilknytning til andre 
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eksisterende eller planlagte hytteområder. Planforslaget og FB 46 vil sammen med de 
allerede eksisterende hytter danne en liten konsentrasjon av hytter. Hyttene plasseres 
nærmest mulig FB 46, altså konsentrert mot vest. Det er i tillegg en tydelig sone på 80/100 m 
bredde mot øst uten nye inngrep. Utfra en helhetlig vurdering om kapasitet og buffersonen ble 
antall hytter nedjustert fra 15 til 12 hytter.  

Samfunnsnytten av tiltaket 
Det er en jevn etterspørsel etter hyttetomter da hyttekulturen står sterkt i Sør-Varanger 
kommune. Kommunen har en målsetning om økt hyttebygging. Det betyr at kommunen 
anerkjenner den positive ressursen som ligger i hytteliv, både i et folkehelseperspektiv og i et 
større samfunnsøkonomisk perspektiv. Hyttebrukere får økte rekreasjonsmuligheter og 
hytteaktivitet gir ringvirkninger og aktivitet i næringsliv og småbygder.  
 
Flere hytter som er plassert konsentrert vil kunne gi større samfunns nytte. Dagens trender 
for hyttebruk er flere hytter, økt bruk og høyere standard på fritidsbebyggelsen. Det innebærer 
at flere får dekket sine fritids- og friluftslivsbehov enn i dag. Det bidrar til økt livskvalitet. 
Hoveddelen av hyttemarkedet er knyttet til ønsket om nærhet til natur og friluftsliv, eller til 
kontakt med hjemstedet, familie og venner. 
 
Tilrettelegging for hyttetomter som er konsentrert vurderes som positivt. Utvikling av et større 
hyttefelt vil bidrar til redusert arealbruk da inngrepene blir mere konsentrert. Dette gir også 
bedre muligheter til utbygging og vedlikehold av strøm- og internveinett.  
 
Hyttebygging bidrar positivt til samfunnet både gjennom å skape bolyst i området og gjennom 
sysselsetting i lokalt næringsliv og opprettholdelse av infrastruktur. Veien er veldig viktig for 
de som er bosatt og driver næring i området og som bruker veien nesten daglig. Veien 
trenger også jevnlig vedlikehold. Det finnes muligheter for samarbeid mellom landbruket og 
hyttefolkene, slik som brøyting av internvei og parkering, vakthold, salg av landbruksprodukter 
og annet samarbeid. Utvikling av hyttefelt med flere hytter i samme felt bidrar også til å 
redusere utbyggingskostnadene og framføring av infrastruktur. Samtidig vil hyttestandarden 
kunne øke. 
 
Erfaringsmessig kan det lett oppstå konflikter mellom hytteeiere og aktive gårdbrukere knyttet 
til beitedyr. Dyrene kan finne yndlingsmaten rett utenfor hyttetrappa, eller løshunder kan jage 
opp beitedyrene. Ved etablering av 12 hyttetomter vil det kunne oppstå 12 lokasjoner for 
konflikt. Om hyttetomten eller arealer innenfor hyttetomten gjerdes inn vil begge konflikter, 
sau på hyttetrappa og løshund, kunne løses. Inngjerding av hyttetomt, som skal gjøres av 
hytteeier, tas inn i planbestemmelsene. Det er ikke nødvendig å gjerde inn større arealer, for 
da vil det lett oppstå konflikt om utforming og vedlikehold. 

Det er nødvendig å ta vare på fremtidig matjord, men jordvernet må balanseres mot 

samfunnets behov. I områder med store arealer, og hvor lokale myndigheter vurderer det som 

nødvendig for å tilrettelegge for hyttebygging, bør det tillates hyttebygging. 

Jordkvalitet, klima, produksjons potensiale, størrelse og tilgjengelighet  
Dyrkbar jord kan ha stor verdi. Er jorda lettdrevet, har den riktig arrondering, er den lett 
tilgjengelig og er den en del av en større sammenheng så øker verdien.  
 
Dyrkbar jord klassifiseres med Middels verdi: dyrkbar jord som er selvdrenert og ikke 
blokkrik, samt tidligere jordbruksareal som kan dyrkes opp igjen. Eller med Noe verdi: annen 
dyrkbar jord. Planområdet er klassifisert med Noe verdi. Alle jordtyper har sine fordeler og 
ulemper. Der er ikke kjent hvilken jordtype planområdet har og om den egner seg til 
dyrkingsjord  
 
Arealene i planområdet er lett tilgjengelig der den grenser mot veien og kan slås sammen 
med eksisterende driftsenheter. Eiendommen ved planområdet er opprinnelig utmålt til 
landbruk i 1937, men det har ikke vært bedrevet jordbruk på det hittil.  
Landbruksarealet regulert i planen består av flere sammenhengende jordbruksarealer som vil 
muliggjøre landbruksdrift. Samtidig som noe av arealet er mer delt opp av hyttetomtene, der 
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det drift vil være vanskelig grunnet inngrep i grunnen. De sammenhengende arealene ligger 
på hver side av hyttetomtene og vil ha adkomstmulighet for å kunne driftes.  
Hytteutbygging vil ikke endre på lokalklima eller vekstvilkår for fremtidig landbruk og dermed 
ikke på jordkvaliteten. 
Utnyttelsesgraden og antall hytter holdes til et nivå som er gjennomførbart med hensyn til 
aktive bruk i nærheten og ønsket om konsentrasjon. 
 
Konsekvenser/ulempe for gjenværende jordbruk, drift og miljø. Fare for økt nedbyggingspress 
på andre arealer i framtiden 
Det er sauedrift på naboeiendommen Gbn 6/18-29-38, Litlevoll, se figur 15, med et fulldyrka 
areal på nærmere 50 dekar som grenser direkte mot planområdet. Planområdet ligger i 
beiteområde for Neiden beitelag. I henhold til opplysningene på NIBIO sine sider er det 
registrert at beitelaget i 2020 har sluppet 869 sau og lam på beite. Videre er dyretettheten for 
sau angitt til 6 sau pr km². Dette gir en grovskisse av beitetrykket.  
 
Eksisterende vei gjennom planområdet leder til en port i gjerdet som er satt opp rundt 

landbruksområdet gbn. 6/18. Veien og porten er i bruk. Transport av sau ut til beiteområdene 

foregår langs denne veien og den gir også adkomst til en eksisterende hytte. Planforslaget 

beholder veien. I tillegg legges det ingen hindring i veien for at høyspentlinje traseen med en 

bredde på 50 m kan brukes for transport av sau inn og ut til utmarksbeite. Langs med 

Mikkelsnesveien er det ingen bebyggelse i en korridor på 30 meter. Og mot Neidenelven er 

det en korridor på 27 meter der det ikke er tillatt med tiltak. Internveien som krysser disse 

korridorene krysses av internveien som bare kan ha grus som toppdekke. Se figur 8. 

 

Beliggenheten av hytteområdet er slik at den tillater landbruk inntil hyttetomtene, der 

hyttetomtene kan gjerdes inn og et eventuelt konfliktnivå kan begrenses.  

I tillegg vil internveien med toppdekke i grus lette kunne tilbakeføres til landbruksareal om 

dette planlegges en gang i fremtiden. 

Det er også behov for nye hyttetomter i Sør-Varanger kommune, likevel  

Fare for økt nedbyggingspress på andre arealer i framtiden er vanskelig å spå, men 

hytteområdet FB46 kan enda bygges ut når det er behov for flere hyttetomter i 

Neiden/Mikkelsnes. 

 

Samlet vurdering - Utbyggingens samfunnsmessige verdi veid opp mot jordbruksarealets 
verdi 
Områder registrert som dyrkbar jord og som skogsarealer med lav bonitet, vurderes etter 

tabell 6-19 i Håndbok V712 (2014), for å ha middels til stor verdi. Størrelse på jordarealet, på 

101 daa, er større enn 15daa og tilsier middels til stor verdi. Arealet er klassifisert som 

dyrkbar jord med noe verdi. Der er ikke kjent hvilken jordtype planområdet har. Men det er 

ingen indikasjoner at kvaliteten skulle være mindre god.  

Områdene vurderes i dette tilfelle å ha stor verdi.  

 

0-alternativet gir ingen konsekvens for området, da dagens situasjon fortsetter. Omfanget av 

0-alternativet vil derfor være ingen endring. Det finnes per i dag ingen drift- og miljømessige 

ulemper for landbruket i området 

 

Utbygging av området vil endre deler av dyrkbar jord til jord som ikke lenger er brukbart i 

landbruks sammenheng. Omdisponering er på 18 daa og vil i begrenset grad begrense 

jordbruks driften i fremtiden.  

Det negative omfanget av reduksjon i jordarealer blir kompensert av de samfunnsmessige 

fordelene av en konsentrasjon av flere hytter i tilknytning til de allerede eksiterende hytter. 

Samfunnsmessig verdi for området vil være større ved omdisponering og etablering av et 

konsentrert hytteområdet.   
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Derfor blir konsekvensen middels negativ.  

 

Konsekvenser for Jordressurser 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Utbyggingsalternativ Stor Verdi Middels negativ Middels negativ  

0-Alternativ Liten Verdi Intet Ubetydelig  
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 Endret bruk av utmark 

Til de mest vanlige formene for utmarksbruk regnes jakt, fiske, sanking av bær, sopp, urter 

vedhogst med mer.  

 

Vurdering av konsekvens 
Eiendommen regnes som meahcci/utmark. Bygging av hytter medfører vurdering av endret 
bruk av utmark jfr Finnmarksloven § 4, Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark.  
 
Vurderingene skal foretas før det treffes avgjørelser i saker om endret bruk av utmark i 
Finnmark fylke. Formålet med retningslinjene er at det foretas en grundig og forsvarlig 
vurdering av virkningene av planen bruk av utmark. 

Neidenområdet har vært et østsamisk bosetningsområde. Det finnes ingen god oversikt over 

omfanget av utmarksbruk i selve planområdet. Men det er tydelig at det ikke drives 

utmarksnæringer innenfor planen. Området er et lite areal som nok bare sporadisk brukes til 

sanking av bær. Fiske blir ikke berørt av tiltaket der det ikke går an å komme seg ned til elva 

fra planområdet for å fiske. Jakt foregår heller ikke på området siden det er lite der det ligger 

mellom veien og elven. Planområdet innehar dårlige forutsetninger for jakt og fiske. 

Tiltaket innebærer at arealbruken endres til konsentrert hytte bygging. Tiltaket vil ikke etter ha 

betydning for utøvelse av samisk næring og kultur.  

Hyttebygging vurderes som lite inngripende opp mot den bruken samiske utmarksbrukere har 

av det aktuelle området. Planområdet er lite brukt som utmarksbruk og området vil fortsatt 

være tilgjengelig etter hytte bygging. 

0-alternativet vil bety at utmarksområdet forblir slik det er i dag. 0-alternativet innebærer ingen 
utbygging av fritidsbebyggelse, og dermed heller ingen endring i dagens utmarksbruk. 
Konsekvensene av 0-alternativet anses derfor som ubetydelig. 
 

Konsekvenser for Endret bruk av utmark 

Alternativ Verdi Effekt/omfang Konsekvens 

Utbyggingsalternativ Middels Verdi Ubetydelig Ubetydelig 

0-Alternativ Middels Verdi Ubetydelig Ubetydelig 
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 Oppsummering av konsekvenser av planforslaget 

I tabellen under er konsekvensene ved gjennomføring av planforslaget oppsummert mht. til 

konklusjonene i kapitlene foran. 

Sammenstilling av konsekvenser av planforslaget og 0-alternativet 

Tema 0-alternativet  Utbyggingsalternativ 

Landskap Ubetydelig 0 Ubetydelig 0 

Natur og miljø Ubetydelig  Liten negativ - 

Reindrift Ubetydelig  Ubetydelig 0 

Teknisk infrastruktur Ubetydelig  Liten negativ - 

Trafikkforhold, transportbehov Ubetydelig  Ubetydelig 0 

Jordressurser (jordvern) Ubetydelig  Middels negativ - - 

Endret bruk av utmark Ubetydelig  Ubetydelig 0 

Sum Ubetydelig 0 Ubetydelig - 

Tiltaket vil få ingen negativ konsekvens på fire av temaene som er vurdert. To tema er vurdert 

til liten negativ konsekvens. Tema jordressurs er vurdert til middels negativ konsekvens. 

Tiltaket vurderes samlet sett med liten negativ konsekvens.  

Tiltaket vurderes til å ha konsekvens for jordvern der den balanserer mellom positiv virkning 

for nærmiljøet, men negativ for jordvern og fremtidig utnyttelse av dyrkbar jord, men innenfor 

akseptable nivå der de tilgrensende bruksenheter fortsatt har utvidelses mulighet og tilgang til 

disse arealene, bare i noe redusert omfang.  

Tiltaket legger til rette for forbedrede nærmiljøkvaliteter, i særlig grad samarbeid mellom hytte 

eier og bonden vil kunne bli større. Risiko forbundet med nærheten til Neidenelven vassdrag 

og Neiden- og Munkefjord naturreservat er minimalt med planlagt utbygging.  

Tiltaket som planforslaget åpner for anbefales lagt ut til offentlig ettersyn 
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 Risiko og sårbarhet 
Med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan for Solsletta hyttefelt er det gjennomført en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. Denne skal etterkomme 
plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4.3). 
 
På bakgrunn av kjent dokumentasjon og opplysninger, er det ikke gjort funn av hendelser 
med uakseptabel risiko innenfor planområdet. Det er således ikke avdekket særskilte forhold 
som må kommenteres eller iverksettes tiltak mot. Planområdet fremstår generelt, med de 
tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart. Det vises for øvrig til ROS-analysen 
som følger planforslaget for detaljer.  
 

Risiko- og sårbarhetsvurdering er vedlagt som eget ROS-skjema. Her nevnes kun 

hovedpunkter med avbøtende tiltak. 

• Rasfare. Tiltaket kan medføre erosjon. Det skal ikke plasseres bygninger ut mot 

elvekanten. Der er satt byggegrense. 

• Flomfare. Tiltaket vil ikke medføre flomfare. Det er ikke behov for avbøtende tiltak. 

• Stormflo. Tiltaket vil ikke være utsatt for stormflo. Det er ikke behov for avbøtende tiltak. 

• Vind. Området vil være minimalt vindutsatt. Det er ikke behov for avbøtende tiltak. 

• Støy. Vegtrafikkstøy. Området er lite utsatt for sjenerende støy fra vei. Støy fra 

landbruksnæring. Området vil være utsatt for støy fra landbruket på nabotomten. Nye 

hytter må bygges i henhold til TEK 17 som regulerer innendørs støy, minimum klasse C 

ihht. Norsk Standard, NS 8175.  

• Luftforurensning og Forurensning i grunnen. For å unngå forurensning i grunnen er 

nødvendig med søknad om utslippstillatelse innenfor planområdet. 

• Beredskap og ulykkesrisiko. Tiltaket vil medføre minimalt med Beredskap og 

ulykkesrisiko. Det er ikke behov for avbøtende tiltak 

 

6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget som ikke 

beskrives i konsekvensutredningen 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser som ikke er blitt beskrevet i 

konsekvensutredningen. Konsekvenser beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, 

temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser 

for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives 

 Landskap 

Se konsekvensutredning for landskap 

 Stedets karakter 

Stedets karakter når det gjelder bebyggelse skal beholdes så godt som mulig. Det er 

landbruksbebyggelse og hytter i området. Høyden på de nye bygningene holdes relativt lav, 6 

m over gjennomsnittlig ferdig planertterreng. 

 Byform og estetikk 

Tiltaket fører til ny hyttebebyggelse som skal tilpasses naturgitte omgivelser. Bygninger og 

anlegg skal utføres slik at de passer inn i området. 
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 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Det er ingen registrerte kulturminner i planområdet. Det henvises til den generelle 

aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 

 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

• Biologisk mangfold. Etter naturmangfoldlovens §7 skal prinsippene i §§ 8 - 12 i samme 

lov legges til grunn ved all offentlig beslutningstaking. Beslutningstaking som berører 

naturmangfoldet, skal etter § 8 «.. bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger.» Økosystemets samlede belastning skal etter § 10 vurderes. Området er 

for det meste skoglandskap og et lite stykke beiteland mot gnr. 6 bnr. 18. 

Miljødirektoratets naturbase og artsdatabanken viser ingen arter av stor eller særlig stor 

forvaltningsinteresse i området. Tiltak i denne planen vil i liten grad forstyrre 

naturmangfoldet. Det involverer lite naturinngrep. 

• Naturverdier. Siden dette er et område som har vært lite brukt av allmennheten vurderes 

ikke utvidelsen av bruken i foreliggende planforslag å utfordre verdier som omfattes av 

naturmangfoldloven. 

• Biologisk mangfold. Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det ikke registrert noe biologisk 

mangfold av spesiell betydning innenfor planområdet.  

• Verdifull vegetasjon. Området rommer knapt noen botaniske verdier, den innehar ikke 

naturmangfold av regional eller nasjonal verdi. 

• Viltinteresser. Det er reindriftsinteresser i selve planområdet. Bruken av området tar 

hensyn til rein. 

• Økologiske funksjoner. Det har vært ferdsel i området under kraftlinjen. Planen vil 

medføre økt belastningen på økosystemet. Den største belastningen vil være under 

bygging/anleggsperioden. Under bygging er det viktig å ivareta beplantning og stedegen 

vegetasjon. Tiltak skal tilpasses og utformes i samspill med karakteren til stedet. 

 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Området skal brukes mer for rekreasjon enn i dag. De nye tiltak vil gjøre at dette øker. 

Tilgang til Neidenelven har vært vanskelig tilgjengelig grunnet høy elvekant. Tiltaket endrer 

ingenting på at det er vanskelig tilgang. 

 Uteområder 

Uteområder vil være lettere tilgjengelig for brukere av området grunnet anlegg av intern vei. 

 Trafikkforhold 

Se konsekvensutredning punkt 5.6. 

 Universell tilgjengelighet 

Fritidsboliger er unntatt fra krav om Universell utforming, når det gjelder fritidsbebyggelse som 

er privat relatert, fritidsformål. 

Likevel vil det være økt tilgjengelighet gjennom anlegg av intern vei SKV1-3.  

 Energibehov – energiforbruk 

Hyttene skal varmes opp med strøm og vedfyring. Energibehovet vil være bruksbetont. Når 

hyttene ikke er i bruk så er det mindre behov for oppvarming og da er det mindre 
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energiforbruk. På vinteren vil det være nødvendig med noe varme for å unngå frost-

/vannskader.  

Det er ikke satt opp belysning for internvei.  

 ROS 

Se konsekvensutredning punkt 5.10 

 Jordressurser/landbruk 

Se konsekvensutredning punkt 5.7. 

 Teknisk infrastruktur 

Se konsekvensutredning punkt 5.5. 

 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Ingen 

 Konsekvenser for næringsinteresser 

Ingen 

 Interessemotsetninger 

• Landbruk. Se konsekvensutredning punkt 5.7. 

• Reindrift. Planområdet ligger innenfor Reinbeitedistriktene 4/5 B – Cizášnjarga-

Sállan/Spurvneset/ Skogerøya. Reindrifta har signalisert at tiltak i planområdet må 

utformes slik at det ikke er til fare for rein og annet vilt. Dette er tatt med i 

bestemmelsene. 

 Avveining av virkninger 

Tiltakene i planen vil gi mulighet til etablering av etterlengtede hyttetomter i Neiden området. 
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7 Planprosess og medvirkning 

 Oppstartsmøte 
 
Oppstartsmøte ble avholdt med Sør-Varanger kommune 09.10.2019.Planprogrammet har 
vært ute på høring. Naboer, lag, foreninger og offentlige myndigheter ble varslet med brev og 
gitt anledning til å komme med uttalelser til planprogrammet. Igangsetting av planarbeidet ble 
kunngjort i lokalavis og på kommunens internettsider, samtidig som forslag til planprogram ble 
lagt ut til offentlig ettersyn. 
 

 Planprosessen 
Oppstart av planarbeid ble varslet ved brev til aktuelle myndigheter, virksomheter og 
hjemmelshavere. Varsel om oppstart ble sendt ut 24.04.2020, og frist for innspill var satt til 
10.06.2020 og kunngjøringsannonse ble publisert i Sør-Varanger Avis  
I forbindelse med varsel om oppstart kom det inn 5 forhåndsmerknader. Disse er gjengitt og 
kommentert i vedlegg.  
 

 

Bilde 7: Annonse i Sør- Varanger Avis. Kilde: sva.no 

 Vedtak av planprogram 
I forbindelse med oppstartsvarselet og høring av planprogrammet, kom det inn 5 merknader. 
Disse ble vurdert etter høring og dannet grunnlaget for endelig fastsettelse av 
planprogrammet. Kommunestyret i Sør-Varanger kommune vedtok i møte 10.02.21, sak 
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14/2021 å fastsette planprogram for Solsletta hyttefelt. Merknadene i forbindelse med varsel 
om oppstart er gjengitt og kommentert i eget vedlegg. 

 Merknader ved varsel om oppstart 

 

Se vedlegg Merknadsoversikt datert 15.09.2020, med vedlegg. 

 

Følgende innspill er kommet inn etter høringsfristen;  

Offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner 

• Reinbeitedistriktet 4/5 B. Datert 09.12.2020. Dette etter anmodning fra Sør-Varanger 

kommune den 19.11.2020. 

Grunneiere og andre rettighetshavere 

• Neidenelvens fiskefellesskap. Datert 03.03.2021 

 

Reinbeitedistriktet 4/5 B datert 09.12.2020 

• Sametingets planveileder om endret bruk av utmark skal brukes 

• Reinbeitedistrikts bruk av området, trekkveier og beitekvalitet skal vurderes 

• Det skal være en videre dialog med bruksrettighetshavere. 

Forslagstillers kommentar: 

Tas til orientering og dialog opprettes. 

 

Neidenelvens fiskefellesskap.  datert 03.03.2021 

• Forbud mot tiltak i 100 meters belte langs Neidenelven. 

• Ber om å være høringspart i saken 

Forslagstillers kommentar: 

Hensynet til 100-metersbeltet er vurdert i den videre prosessen med planen. 

Sør-Varanger kommune har registrert fiskefellesskapet som interesse part i saken for den 

videre behandlingen. 
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8 Vedlegg 

• Plankart i målestokk 1000 (A2 format) 

• Reguleringsbestemmelser 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Merknader til planoppstart og høring av planprogram med vedlegg 

 

 


