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1 Planens hensikt 
Hovedhensikten 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. Det vil være en fellesadkomstvei med parkeringsplass på egen hyttetomt. 

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 
a) Det tillates etablert tilkobling til strøm. Alle kabler skal legges i jord. Trase for jordkabel skal 

følge grøften til internveien F_SKV 1-3. Luftstrekk tillates ikke. Trafo etableres på område 
f_BAB. Det tillates ikke bruk av aggregat som strømforsyning.  
 

b) Det kan tillates innlagt vann- og avløp i området. Det må sendes søknad om utslippstillatelse. 
Anleggene skal plasseres innenfor hver hyttetomt. 

 
c) Installasjoner i området skal ikke være til fare for vilt, rein eller beitedyr. 

 

d) Det skal utarbeides detaljert situasjonsplan over hyttetomten for bygninger og 
parkeringsplassen ved søknad om byggesøknad.  

 
e) Tomtegrensene for BFR 1 - 12 er vist på plankartet. Tomtegrensen ligger i formålsgrensen.  

 
f) Skulle det under arbeidet komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet 

stanses omgående og melding sendes kulturminnemyndighetene, jfr. Lov om Kulturminner 
av 1978, § 8. 
 

g) Byggings- og anleggsarbeid skal hensynta mulig tilstedeværelse av beitedyr når de drives til 

utmarksbeite og av rein i august/september.  

h) Etter at planen er vedtatt er det ikke tillatt med bygging, anleggsvirksomhet eller annen drift 
som er i strid med planen. 
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3 Bestemmelser til arealformål 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (BFR1- 12, BAB)  

a) Hyttefeltet skal ha et felles formspråk som gir et helhetlig estetisk uttrykk. Materialbruk skal 
bidra til å dempe framtoning av bebyggelsen slik at den underordne seg naturpreget i 
området. Samtlige bygninger utformes med ytterkledning av tre. Fargen på ytterkledning og 
tak skal være matte naturtoner. Sterke farger og klare primærfarger tillates ikke. Det tillates 
ikke taktekking som gir blanke flater.  
 

b) Avfall skal tas ut av området til eget bosted eller mottaksstasjonen i Kirkenes.  

 

c) Byggegrense mot Neiden elva sammenfaller med den nordlige grensa for ras- og skredfare 
sonen - H310. 

 

Fritidsbebyggelse (BFR1-12) 

a) På hver hyttetomt er det tillatt å bygge 1 hytte. Bebygd areal kan fordeles på opptil 5 
bygninger som plasseres innenfor tomtegrensene.  

 
b) Samlet bygningsmasse for hver hyttetomt skal ikke overstige 150 m2 grunnflate.  

 

c) Hyttene skal ha 1 etasje eller 1 ½ etasje. Anneks/uthus skal tilpasses hovedbygning/hytte med 
hensyn til materialvalg, form og farge for å gi en helhetlig virkning. 

 
d) Utfyllinger med større høyde en 1,2 m over eksisterende terreng er ikke tillatt. Grunnmurer kan 

ha en maksimal høyde på 1 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
 

e) Bebyggelse tillates oppført med en maksimal mønehøyde på 6 meter fra gjennomsnittlig ferdig 
planert terreng. 

 
f) Bebyggelse skal oppføres innenfor tomtegrensene. Den er sammenfallende med formålsgrensene 

på plankartet.  
 

g) Det skal opparbeides adkomst fra felles vei og to parkeringsplasser. Parkering til hver hytte skal 
være innenfor egen tomtegrense.  

 

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

 

i) Det tillates å sette opp gjerde i tomtegrensa, eller inne på hyttetomta. 
 

Energianlegg - Trafo (f_BAB) 

a) Området kan benyttes til transformator for strømforsyning til hyttetomtene. 
 

b) Samlet bebygd areal kan være 100 % BYA.  
 

c) Trafoen skal oppføres innenfor arealet som er vist på plankartet. Byggegrense til trafo ligger i 
formålsgrensen.  
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3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Veg, o_SV1   

a) Dette er eksisterende, kommunal vei (Mikkelsnesveien). 
 

b) Veibredde og linjeføring videreføres, jfr. N100:2021 Veg- og gateutforming lokale veier L2. 
 

c) I formålet inngår vei- og grøfteareal. 
 

d) Veien er offentlig kommunal.  
 

Veg, f_SKV1-3 
a) Dette er en ny privat veg til benyttelse for adkomst til hyttetomtene BFR 1-12.  
 

b) Bredde på veien skal være 4 m, i tillegg kommer grøft på 0,5m på begge sider. Veien skal ha enkel 
standard med grusdekke. Asfaltering tillates ikke. Det tillates mindre justeringer av traseen for 
tilpasninger i terrenget. Vegen dimensjoneres for typekjøretøy L. 

 

c) Avkjørselen til Mikkelsnesveien skal utformes i henhold til Håndbok N100:2021 Veg- og 
gateutforming, for lokalvei L2. 
 

d) Veien er felles for hyttetomtene (BFR 1-12). 
 

 

Veg, f_SKV4 
a) Dette er en eksisterende veg.  

 
b) Bredde og linjeføring videreføres, avkjøring til Mikkelsnesveien beholdes. Veien skal ha enkel 

standard med grusdekke.  
 

c) I formålet inngår vei- og grøfteareal. 
 

d) Veien er felles for brukere av beiteland på GBN 6/18, hytte på GBN 6/51 og for eier av GBN 
6/23. 

 
e) Veien skal ikke stenges. 

 

Annen Veggrunn, f_SVT 1-11 
a) Det skal anlegges en grøft med bredde 0,5 m på begge sider av f_SKV1-3.  

 
b) Strømforsyningsledninger skal legges i veigrøften/veiskulder. 
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3.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
 

Landbruksformål (Felt LL 1-2) 
 

a) Området er dyrkbar mark. Byggetiltak i området tillates ikke. 
 

b) Snauhogst tillates ikke. 
 

Friluftsformål (felt f_LF)  
 

a) I område for friluftsformål skal hensyn til friluftsliv og rekreasjon vektlegges. Området er 
felles for hyttetomtene. 
 

b) Tiltak som gapahuk, bålplass, lekeplass o.l. tillates oppført. Maksimal høyde på 
konstruksjonene er 6 m fra gjennomsnittlig terreng. Samlet bebygd areal er inntil 30 % BYA. 
 

c) Tynningshogst av hensyn til fremkommelighet og bruk tillates.  
 

d) Området kan gjerdes inn innenfor formålsgrensen. 
 

e) Området er felles for hyttetomtene. 

4 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4.1 Fare for Høyspentlinje (§ 11-8 a) (H370) 
a) Dette er område med fare for Høyspentlinje. Hensynssonen følger traseen til 

høyspentledning med en sikringssone på totalt 12 meter. 
 

b) Det er ikke tillatt med byggetiltak innenfor faresonen. 
 

4.2 Ras- og skredfare (§ 11-8 a) (H310) 

a) I ras- og skredsonen er det fare for erosjon. Sikkerhetssonen er på 27 m, som tilsvarer 
høyden på terrasseskråningen. Se veileder til Byggeteknisk forskrift (TEK 17) - 
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17 . 

 

b) Det er ikke tillatt med bygge- eller anleggstiltak innenfor området.  
 

c) På grunn av erosjonsfare innenfor området skal trær over 1,5 meter som tas bort erstattes 
med stedegne trær eller busker.  

 

4.3 Frisiktsone (§ 11-8 a) (H140) 

a) I frisiktsonen er det ikke tillatt å sette opp installasjoner eller foreta beplantning som kan hindre 
sikten. Trær som hindrer sikt, skal fjernes. 

 

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17
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5 Rekkefølgebestemmelser  

5.1 Rekkefølge i tid (felt FBR1-12 og f_SKV1-3) 
a) Avkjørsel mot Mikkelsnesveien fra f_SKV1-3 skal være etablert før området BFR 1-12 kan få 

midlertidig brukstillatelse.  
 

 

 

 

Planforslag utarbeidet av  

Fiskebeck Prosjekt as 

 


