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1. Bakgrunn 
 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for nytt boligfelt med tilhørende anlegg i 

Nesseby kommune. Det legges til rette for både eneboliger og to-, fire- og seksmannsboliger. 

Kommunen ønsker også å få på plass en vegforbindelse til Nyborgskogen boligfelt fra 

Varangerbotn. I tillegg ønsker kommunen å sanere en avkjørsel til E75 for eksisterende boliger 

vest i feltet for å øke trafikksikkerheten.  

 

1.2 Om forslagsstiller 

Forslagsstiller er Nesseby kommune. De har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide 

reguleringsplanen. Prosjektansvarlig hos Rambøll er Karianne Lund Heitmann.  
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2. Planområdet 

2.1 Oversiktskart 

 
Figur 1 Planområdet (Kilde: www.nordatlas.no) 

 

Planområdet ligger nord for E75 på tur inn mot Varangerbotn. Det strekker seg fra Varangerbotn 

og omtrent en kilometer østover mot Vadsø. 

 

 
Figur 2 Varangerbotn (Kilde: webatlas.no) 
 

Vadsø 

Planområdet 

Kirkenes 
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2.2 Dagens bruk 
Planområdet er i all hovedsak ubebygd per dags dato. En del av eksisterende bebyggelse er tatt 

med i planområdet på grunn av endring av avkjørsler og arealbehov til den nye vegen.  

 

 
Figur 3 Eksisterende bebyggelse som vil få ny avkjørsel (Kilde: maps.google.com) 
 

 
Figur 4 Avkjørsel fra E75 som foreslås sanert (Kilde: maps.google.com) 
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Figur 5 Anthis vei (KV1), her vil den nye vegen inn i boligfeltet starte (Kilde: maps.google.com) 

 

 
Figur 6 Her vil ny vegtrase gå østover mot Nyborgskogen (Kilde: maps.google.com) 
 
Bildene over viser hvor den nye vegen starter og dermed vil berøre noen av eksisterende tomter i 

Anthis vei og Johtin Oaivi. Planforslaget åpner for at areal som tapes til vegformål blir 

kompensert med tilleggsareal, jf. plankartet.  
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2.3 Planstatus 
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel. I tillegg er det en eksisterende 

reguleringsplan for Varangerbotn som grenser inn til planområdet i vest. Den nye planen vil 

overlappe den gamle ved krysset mellom Anthis vei og Johtin Oaivi, og berøre privat 

grunneiendom. 

 

 
Figur 7 Utdrag fra kommuneplan 

 

I tillegg er det en reguleringsplan under arbeid øst for planområdet. Dette er et boligfelt som heter 

Nyborgskogen. Denne planen vil bli lagt til offentlig ettersyn i løpet av våren 2013.  
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2.4 Eiendomsforhold 
 

2.4.1 Eiendomskart 

 
Figur 8 Eiendomsforhold, planens begrensning i stiplet rødt (Kilde: www.nordatlas.no) 

 

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 

Hjemmelsforhold (direkte berørte eiendommer uthevet) 

Navn Adresse Postnr Poststed Eiendom 

Nesseby kommune Postboks 40 9840 Varangerbotn 10/29 

11/52 
11/57 

11/171 

Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 Vadsø 11/1 

Margrethe Tapio Varangerbotn 9840 Varangerbotn 11/2 
11/11 
11/73 

Henrik Olaf Tapio Samfunnsgata 35, 
Postboks 167 

9981 Berlevåg 11/2 

Inge Kristian Nilsen og Berit 
Pettersen 

Amtmannsgammen 9840 Varangerbotn 11/6 
11/8 

11/56 

Bente Rød og Egil Rød Ekornveien 2 1850 Mysen 11/23 

11/45 
11/47 

Else Berit K. Michelsen C/O Wenche 

Michelsen 

Polmak 9845 Tana 11/27 

11/74 

11/181 

11/182 

11/184 
11/137 

11/168 

11/149 

11/27 

11/28 

11/8 

11/11,73 

10/29 

11/2 

11/56 

11/57 

11/52 

11/172 
11/171 

11/6 

11/45 

11/23 

11/1 

11/47 

11/48 

11/12 

11/148 

11/151 

11/68 

11/153 

11/152 

11/150 
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Mari-Ann Nilssen Varangerbotn 9840 Varangerbotn 11/28 

Tove Eldbjørg Andersen Torget 2 1767 Halden 11/48 
11/74 

11/181 

Sofie Mathilde Harila Kristen Nygaards 
gate 12 

9900 Kirkenes 11/48 
11/74 
11/181 

Ester Johanne Johansen Åsvegen 31 7715 Steinkjer 11/48 
11/74 
11/181 

Bjarne Nils Michelsen Nesseby 
helsesenter, Nyborg 

9840 Varangerbotn 11/48 
11/74 
11/181 

Helmer Olaf Michelsen Løvsetdalen 2, 
leilighet 453 

1188 Oslo 11/48 
11/74 
11/181 

Henrik Rudolf Michelsen Mattias Skytters vei 

181 

1482 Nittedal 11/48 

11/74 
11/181 

Thorleif Michelsen Vesterelv 9840 Varangerbotn 11/48 
11/74 
11/181 

Trond Yngve Michelsen Bergstien 26 9900 Kirkenes 11/48 
11/74 
11/181 

Rigmor Alette Michelsen Vangen 9132 Stakkvik 11/48 
11/74 

11/181 

Kjell Arne Michelsen Rocky Springs Drive 
2615 

30062 Marietta, 
USA 

11/48 
11/74 
11/181 

Ivar Johan Winther Postboks 45 9820 Varangerbotn 11/68 

Esther Johanne Michelsen  9840 Varangerbotn 11/137 
11/184 

Gladys Berntsen og Paul Andreas 
Varsi 

Postboks 11 9820 Varangerbotn 11/148 

Torgeir Olsen Anthis Vei 10 9840 Varangerbotn 11/149 

Ellen Margrethe Store Anthis Vei 5 9840 Varangerbotn 11/150 

Juha Einar Siiri Postboks 57 9840 Varangerbotn 11/150 

Nelly Annbjørg Mathisen Johtin Oaivi 1 9840 Varangerbotn 11/151 

Paul Andreas Varsi Postboks 11 9820 Varangerbotn 11/152 

Rigmor Kristine Nilsen og Bjørn 
Steinar Mathisen 

Johtin Oaivi 3 9840 Varangerbotn 11/153 

Nils Sigbjørn Andersen Postboks 15 9820 Varangerbotn 11/168 

Else Johanne Fagerli Hareveien 5 9800 Vadsø 11/171 
11/172 

Tor Oskar Mathisen Varangerbotn 9840 Varangerbotn 11/182 

Egil Andreas Hansen  9840 Varangerbotn 11/184 
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3. Planforslaget 
 

 
Figur 9 Planforslaget 



 12 

3.1 Planens intensjon 
Planens intensjon er å legge forholdene til rette for nye 31 nye boligtomter på ca. 1,3 – 1,5 dekar. 

På disse tomtene kan det oppføres både eneboliger og to-, fire- og seksmannsboliger. Det skal 

også legges til rette for veg og gang- og sykkelveg gjennom feltet og inn i Nyborgskogen 

boligfelt mot øst, i tillegg til kantstopp for buss, uteoppholdsarealer og lekeplasser. 

 

 

3.2 Planens dokumenter 
Planforslaget består av følgende dokumenter, alle datert med samme dato. 

 

1. Plankart m/tegnforklaring. 

2. Bestemmelser og retningslinjer 

3. Planbeskrivelse  

 

Dokumentene er utarbeidet i henhold til SOSI-standard. 

 

 

3.2 Planavgrensning 
Planavgrensningen følger eksisterende eiendomsgrenser mot vest i planområdet. På østsiden 

følger den planavgrensningen til tilgrensende plan, Nyborgskogen boligfelt. Utenom dette er 

veglinjen fra kommuneplanen lagt til grunn, med tomter langs denne.  
 

 

3.3 Reguleringsformål 
 

3.3.1 Bebyggelse og anlegg.  

Boligbebyggelse 

Her tillates det oppført eneboliger og to-, fire- eller seksmannsboliger. Tomannsboliger kan føres 

opp over to tomter, det samme kan firemannsboliger. For seksmannsboliger anbefales det at man 

bruker tre tomter, eventuelt om arealet på to tomter er tilstrekkelig, så kan det også være mulig. 

Konsentrert bebyggelse kan føres opp på de tomtene som passer best i forhold til byggetrinn og 

behov. Det forutsettes at tillatelse til 2-6 mannsboliger gis gjennom mindre endring av plan. For 

eneboligene og tomannsboligene tillates en utnyttingsgrad på 20 % BYA, mens for fire- og 

seksmannsboligene tillates denne å være inntil 40 % BYA. Det er gitt bestemmelser rundt 

utformingen av boligene.  

 

Det er muligheter for inntil tre utbyggingstrinn i boligfeltet. Om man ønsker å bygge alt i ett 

trinn, vil all teknisk infrastruktur i feltet fullføres før man setter i gang med boligbyggingen. Om 

man velger å benytte seg av to byggetrinn, vil første trinn omfatte B1-B3 og trinn to vil da være 

utbygging av B4-B7. Om man velger å gå for en løsning med tre byggetrinn, vil trinn en omfatte 

B1-B3, trinn to omfatte B4-B5 og trinn tre omfatte B6-B7. Uansett hvilket alternativ man velger 

vil det opparbeides midlertidig snuplass i østenden av hvert byggetrinn. Denne fjernes når man 

går til neste trinn eller når vegen til Nyborgskogen boligfelt er ferdig opparbeidet. Se også 

bestemmelsene for å ytterlige detaljer. 
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Figur 10 Felt B1-B3 

 

 
Figur 11 Felt B4-B7 

 

Snødeponi 

I forbindelse med brøyting av vegen gjennom planområdet, vil det være behov for snødeponi. Det 

er satt av fire områder til dette i planområdet, der tre er offentlig og ett er felles for den felles 

adkomstvegen til eksisterende boliger. Det er satt av omtrent 1800 m
2
 til dette. Innenfor disse 

områdene skal det ikke være høyere vegetasjon som kan være i veien for snøbrøytingen. Det 

anbefales at det tilsås med gress, slik at det ikke blir skjemmende for området i barmarks 

sesongen.  

 

 
Figur 12 Områder for snødeponi 
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Energianlegg 

Her skal det etableres en trafostasjon med maksimale mål på 3x3 meter. Den skal ha en utforming 

som gjør at den passer inn med bebyggelsen rundt. Rundt denne trafostasjonen skal det ikke 

settes opp bygninger eller andre varige tiltak, på grunn av en sikkerhetssone på 5 m.   

 

Uteoppholdsarealer 

Rundt boligfeltet er det satt av store områder til uteoppholdsarealer. Da mye av eiendommene 

rundt er private, er dette en måte å sikre beboerne i Høgtoppen tilgang til naturen rundt husene. 

For å hindre privatisering av området, skal det oppføres gjerder eller lignende mellom private 

tomter og offentlig uteoppholdsareal.  

 

Disse områdene skal holdes mest mulig uendret. Det kan etableres enkle stier for å sikre best 

mulig tilgjengelighet og den vegetasjonsryddingen som kreves i forhold til dette er tillatt. Ellers 

skal vegetasjonen beholdes i mest mulig original tilstand, blant annet for å sikre best mulig 

klimavern. Det tillates også enkle tiltak som fremmer friluftsliv, som gapahuk, bålplass eller 

lignende som skal være allment tilgjengelig.  

 

Lekeplass 

Det er satt av to områder til lekeplass. Disse er på henholdsvis 3,1 og 2,5 mål. Disse lekeplassene 

er store og romslige fordi det skal settes opp lekeapparater, opparbeides akebakke og være 

uberørt terreng som barn kan leke i. Lekeplassene skal også sikres mot kjørevegen, dette skal 

gjøres ved bruk av gjerder eller annet som hindrer småbarn fra å løpe ut i vegen eller biler fra å 

kjøre inn på lekeplassene, eksempelvis på glatt vinterføre. Lekeplassene er offentlige. 

 

 
Figur 13 Lekeplassene 
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3.3.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Kjøreveg 

O_KV1-2 er offentlige kjøreveger. KV2 er eksisterende veg der kun krysset mot KV1 må 

utbedres. KV1 er den nye adkomstvegen til boligfeltet som skal opparbeides med 4 meters 

bredde og 0,5 meters skulder på hver side. Vegen skal ha dimensjoneringsklasse A1 og 

opparbeides i henhold til Statens Vegvesen håndbok 017. Fartsgrensen på denne vegen vil være 

30 km/t og den skal ha fartsdempende tiltak som opphøyd fotgjengerfelt og fartshumper. Vegen 

skal driftes og vedlikeholdes av Nesseby kommune og skal møte vegen i Nyborgskogen boligfelt.  

 

Avkjørselen til eksisterende boliger består av f_KV3-4. KV3 skal opparbeides slik plankartet 

viser med 2,5 meters bredde og må minst ha grusdekke. KV4 er eksisterende veg. For begge 

fellesvegene forutsettes det at skal beboerne som bruker den står for drift og vedlikehold.  

 

Fortau 

Det skal etableres fortau i området merket o_FTA i plankartet. Dette fortauet skal fungere som 

kantstopp for busser på tur inn i boligfeltet. Det skal ha 4 meters bredde og skal ellers følge 

anbefalingene i SVVs Håndbok 232.  

 

 
Figur 14 Fortau som skal benyttes som kantstopp for buss 

 

Gang- og sykkelveg 

Gang- og sykkelvegen skal etableres gjennom hele boligfeltet, den skal helt øst i boligfeltet møte 

fortauet fra Nyborgskogen boligfelt. Den skal opparbeides med 3 meters bredde og ellers etter 

anbefalingene i Statens Vegvesens Håndbok 017. I mellom T15 og T20 skal det være kantstopp, 

se figur under. Dette krever at gang- og sykkelvegen trekkes inn mot kjørevegen og får en bredde 

på 4 m.  
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Figur 15 Gang- og sykkelveg helt vest i feltet, ved kantstopp og helt øst i feltet 

 

Annen veggrunn – teknisk anlegg 

Dette er grøfteareal som skal brukes til nødvendige skjæringer og fyllinger. Dette arealet skal 

planeres og tilsås slik at det ikke blir skjemmende for området.  

 

Leskur/plattformtak 

Det tillates satt opp to leskur i planområdet, begge i forbindelse med kantstopp. Disse skal ha en 

størrelse på inntil 2x3 meter. 
 

 
Figur 16 Leskur/plattformtak ved kantstoppene 
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3.3.3 Hensynssoner 

Faresone - Høyspentanlegg 

Det er etablert en faresone i tilknytning til trafostasjonen midt i boligfeltet. Innenfor denne tillates 

ingen bygninger eller andre varige tiltak.  

 

 
Figur 17 Faresone for høyspenningsanlegg og trafostasjon 
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4. Planprosess og medvirkning 
 

 

4.1 Om planprosessen 
Nesseby kommune ville i forbindelse med planlegging av Nyborgskogen boligfelt (tidligere 

varslet som Solsiden boligfelt), regulere inn en direkte vegforbindelse til Varangerbotn. Dette 

området er satt av til boligformål i kommuneplanens arealdel, derfor ønsket man samtidig å 

regulere inn boligtomter her.  

 

Nesseby kommune engasjerte Rambøll Norge AS, avd Alta, som planfaglig konsulent i januar 

2013. Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt per brev til berørte parter og annonsert i 

Finnmarken og Sagat den 4. februar 2013. Det kom inn syv innspill, disse er referert i neste 

punkt.  

 

 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert 

de viktigste problemstillingene som er adressert.  

 

Statlige myndigheter 

Fylkesmannen i Finnmark påpeker en del temaer som bør vurderes i planprosessen, herunder % 

BYA, barn og unge, folkehelse, friluftsliv og Naturmangfoldloven. Alle relevante temaer er tatt 

opp og vurdert i planbeskrivelsen. 

 

Finnmarkseiendommen ber om at planforslaget vurderes i forhold til Sametingets retningslinjer 

for endret bruk av utmark. Denne vurderingen er gjort under kapittel 5 – Virkninger av 

planforslaget. 

 

Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark har ingen spesielle innspill, da området ligger utenfor 

selve beiteområdet.  

 

Sametinget finner det sannsynlig at det er kulturminner i området og har varslet befaring. 

 

Finnmark Fylkeskommune allerede har gjort befaring uten å finne noe. De minner for øvrig om 

aktsomhetsplikten, og dette er tatt med som retningslinje i planforslaget. De påpeker også at barn 

og unge samt universell utforming er viktige temaer som må vurderes i planen. Dette er gjort 

under kapittel 5 – Virkninger av planforslaget. 

 

Øvrige interessenter 

Varanger KraftNett AS har ingen merknader og viser til at deres planer er oversendt Rambøll i 

Alta.  
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5. Virkninger av planforslaget 
 

5.1 Krav til KU 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, i tillegg er det vurdert mot § 4 i forskrift 

for konsekvensutredning, og Nesseby kommune vurderer at planen ikke utløser krav om 

konsekvensutredning. 

 

 

5.2 By- og stedsutvikling 
Boligfeltet vurderes å ha en positiv innvirkning på Varangerbotn tettsted. Boligene vil ligge i 

nærhet til både dagligvarehandel, bensinstasjon, skole, helsetilbud og friluftsliv.  

 

Det vil også bidra til å bedre tilgjengeligheten og trafikksikkerheten for de som jobber og bor ved 

Nyborg helsesenter. De vil kunne ta seg til Varangerbotn ved å bruke gang- og sykkelveg som 

går gjennom Høgtoppen og Nyborgskogen boligfelt.  

 

 

5.3 Barns interesser 
Barns interesser er ivaretatt ved at det er lagt inn to lekeplasser innenfor planområdet. Innenfor 

disse områdene skal det tilrettelegges for nærlekeplass. Det skal være lekeapparater på en del av 

området, mens der det er skråninger skal det ryddes og legges til rette for at barn kan bruke disse 

som akebakke der det er mulig. Ellers skal området beholdes mest mulig slik som det er, da det er 

fint for barn også å ha mulighet å leke i ikke opparbeidede områder.  

 

Sikkerheten til barna på disse lekeplassene ivaretas ved at de vil gjerdes inn der de grenser mot 

kjøreveg.  

 

Uteoppholdsarealene som omkranser bebyggelsen vil også være tilgjengelig for lek, opphold og 

ferdsel, både for barn og unge. Ellers ligger feltet inntil et større LNFR-område i nord.  

 

 

5.4 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende bebyggelse i området består av eneboliger. Boligene er bygget fra etterkrigstiden til 

dags dato, og har derfor varierende byggestil. Eneboligene er i all hovedsak oppført med trepanel 

og har varierende farger. Dette er typisk for bebyggelsen i området. 

 

Den nye bebyggelsen vil bestå av en blanding av eneboliger, tomannsboliger og 4-6 

mannsboliger. Bebyggelsen vil være i inntil 2 etasjer. De skal også oppføres med tre som 

materialvalg og taket skal være sort eller grått. Dette kravet er satt for å bidra til størst mulig 

sammenheng mellom eksisterende og ny bebyggelse.  
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5.5 Demografiske forhold 
Tettstedet Varangerbotn har pr 2012 320 innbyggere. Folketallet har holdt seg stabilt siden 2000, 

da det var 323 innbyggere her.  Ved å tilføre nye store og attraktive boligtomter, håper og ønsker 

kommunen at det blir lettere og mer attraktivt for folk å bosette seg i Varangerbotn. Når 

Høgtoppen boligfelt er ferdig utbygd, vil dette bety en folketallsvekst på 80 personer, hvis alle de 

31 boligtomtene blir benyttet til eneboliger. Om noen av tomtene blir benyttet til 

fleremannsboliger, vil folketallsøkningen være på nærmere 100 personer.  Det er lagt opp til 

trinnvis utbygging av feltet, slik at realisering kan tilpasses og justeres etterspørsel og behov. Det 

er ikke satt noen tidsramme for ferdigstilling av hele feltet.   

 

 

5.6 Folkehelse 
Planforslaget vil bidra til folkehelsa ved at det blir lagt inn adkomster til marka på flere steder i 

feltet. Det er dermed gode muligheter for å ta en gåtur eller lignende både for beboerne i 

boligfeltet og for beboere ellers i Varangerbotn.  

 

Gang- og sykkelvegen i området bidrar også til folkehelsa sammen med Nyborgskogen boligfelt, 

ved at den gir mulighet for de som bor og jobber i Nyborg kommer seg trygt til og fra 

Varangerbotn uten å trenge å gå langs europaveien. Dermed vil kanskje flere ønske å spasere.  

 

 

5.7 Friluftsliv 
Området rundt boligfeltet har store muligheter for friluftsliv og naturopplevelser. Her er gode 

fotturmuligheter, scooterløyper, områder for bærplukking, mm. Tilgangen til disse 

friluftsaktivitetene sikres ved at det er flere passasjer ut i naturen fra feltet.   

 

 

5.8 Landskap 
Området er i all hovedsak ubebygd og består av myr og småskog. Fra vest mot øst skrår det slakt 

oppover til litt over midten mot øst. Deretter skjer stigningen mot Høgtoppen fra nord mot sør. 

Dette er litt brattere terreng. Helt øst i planområdet skrår det ned mot Nyborgskogen.  

 

Det er ikke gjort noen grunnundersøkelser i området, men området består i hovedsak av myr, 

småskog og litt fjell. Det anbefales at det blir gjort geotekniske undersøkelser før utbygging.  

 

Planforslaget legger opp til å beholde mest mulig av opprinnelig vegetasjon i området. Arealene 

for uteoppholdsareal og lekeplass skal holdes mest mulig  

uberørt der det ikke skal etableres lekeapparater og akebakke. 
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5.9 Lokalklima 
 

 
Figur 18 Vindrose Tana Bru (Kilde: www.met.no) 

 

Varangerbotn har et nokså typisk innlandsklima. Nærmeste målestasjon er Tana Bru, 15,6 km 

unna. Som man ser av figuren over, så er det relativt lite vind og mesteparten av vinden kommer 

fra sørøst. Boligfeltet ligger ganske skjermet for vinder fra denne retningen på grunn av 

Høgtoppen.  

 

Solforholdene i boligfeltet er best for B1-B5, mens B6-B7 vil ha noe mindre sol, men fortsatt 

fullt ut tilfredsstillende solinnfall. På figuren under ser man hvor sola vil stå til de forskjellige 

tider på døgnet rundt st. hans tider.  

http://www.met.no/
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Figur 19 Solforhold forskjellige tidspunkt på dagen den 23. juni. (Kilde: www.suncalc.net) 

 

 

5.10 Naturressurser 

Området består som nevnt av skog og myr. Det er brukt til blant annet bærplukking. Det kan 

fortsatt benyttes til dette formålet der det ikke er bebyggelse. 

 

 

5.11 Samiske interesser ved endret bruk av utmark 
Planområdet ligger i reinbeitedistrikt 6-Várjjatnjárga og i følge nordatlas.no, som er fylkesatlaset 

for Finnmark, ligger høst- og vinterbeite for rein nord-vest for planområdet. Oppsamlingsområde 

for rein ligger delvis innenfor planområdet, men dette vurderes ikke å representere noen 

nevneverdig konflikt, jf. innspill fra reindriftsforvaltninga.  

 

Sametinget har varslet at de ønsker å befare området for kulturminner barmarksesongen 2013. På 

bakgrunn av Fylkeskommunens innspill, vurderer forslagsstiller det som lite sannsynlig at det 

finnes automatisk freda kulturminner i området. Det konkluderes derfor med at planforslaget ikke 

vil ha negative innvirkninger for samiske interesser i området.  

 

00.00 07.00

12.00 17.00
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5.12 Sosial infrastruktur 
I Varangerbotn finnes Nesseby oppvekstsenter. Her er både barnehage og skole med 1. – 10. 

klassetrinn. Om man regner at det blir 100 nye boenheter i Høgtoppen boligfelt, vil dette generere 

6,5 barn pr alderstrinn i snitt. 80 % av disse vil trenge barnehageplass, altså 5,2 barnehageplasser 

dersom hele feltet bygges ut samtidig. Barnehagen består av fire avdelinger og har høsten 2013 

tre ledige plasser. Kommunen vil følge kapasiteten nøye i forhold til etterspørsel, og vil ta 

nødvendige grep for å sikre at alle som ønsker og har behov for barnehageplasser får det. Når det 

gjelder skolen, har den pr april 2013 god kapasitet. Den består av 68 elever og det er plass til 

flere. Etterspørsel og kapasitet vurderes fortløpende.   

 

Når det gjelder legesenter, finnes dette ved Nyborg helsesenter. Legetjenesten er bemannet med 

en fastlege, en turnuslege, to helsesekretærer og kommuneoverlege. Tjenestene består av 

forebyggende, kurativ og rehabiliterende helsetjeneste. Kommunelegen har også tilsyn med 

sykeavdelingen og hjemmetjenesten. Nesseby og Tana kommune arbeider sammen om 

legetjenesten, og legevakta i Tana og Nesseby er på Tana helsesenter.   

 

 

5.13 Teknisk infrastruktur 
Ved etablering av boligfeltet vil det bli lagt vann, avløp og strøm til hver enkelt tomt. Vann og 

avløp må være på plass før etableringen av boligene kan sette i gang. Det skal også etableres en 

trafostasjon omtrent midt i boligfeltet.  

 

Gatebelysning vil bli satt opp etter anbefalingene i SVVs håndbøker. Det er også satt av arealer 

til snødeponi og lekeplass.  

 

 

5.14 Trafikkforhold 
E75 fra Varangerbotn mot Vadsø har en ÅDT på 1190. Trafikkmengden som vil genereres ut fra 

Høgtoppen boligfelt, vil være på 150 biler om man regner 4 biler/døgn pr boenhet. I tillegg vil 

det genereres en del trafikk fra Nyborgskogen, omtrent 100 biler. Dette vil bety en økning av 

ÅDT på E75, men denne økningen vil ikke komme med en gang da boligfeltene gradvis vil 

bygges ut.  

 

Mange hus langs E75 har avkjørsel direkte ut på europaveien. Dette er ikke ideelt med tanke på 

trafikksikkerheten, derfor tar kommunen sikt på å sanere flest mulig av disse avkjørslene. I denne 

planen er det en avkjørsel som vil bli fjernet fra E75 og eiendommene her vil få en ny avkjørsel 

mot en av de nye adkomstvegene i planen.  

 

For å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, foreslås det etablert gang- og sykkelveg 

gjennom boligfeltet. Denne vil fortsette inn i tilgrensende plan for Nyborgskogen, der g/s-vegen 

går over til fortau. Dette vil gjøre det mulig for beboere i hele Varangerbotn å komme seg til og 

fra Nyborg uten å måtte gå langs E75, da spesielt eldre og barn. Det vil også etableres 

fartsdempende tiltak i form av opphøyde fotgjengerfelt og andre fartshumper for å holde farten 

nede igjennom feltet.  
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I tillegg er det lagt inn to busstopp i form av kantstopp i feltet. Dermed er det også mulig for buss 

å komme seg inn og snu i Nyborgskogen boligfelt.  

 

 

5.15 Universell utforming 
Planområdet ligger i et naturlig stigende terreng der det noen steder er relativt store 

høydeforskjeller. Derfor er ikke området «tilgjengelig for alle». I bestemmelsene sies det at 

universell utforming skal legges til grunn ved utforming av nye bygg og uteområder, jf 

bestemmelser i TEK 10. 

 

 

5.16 Verneverdier 
Innenfor planområdet er det ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner, men 

Sametinget har varslet at de vil ha en befaring i barmarksesongen 2013.  

 

Andre verneverdier er ikke kjent. I retningslinjene er imidlertid aktsomhetsplikt i forhold til 

kulturminner påpekt.  

 

 

5.17 Naturmangfold 
Det er gjort vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 og kommunen vurderer at tiltaket 

ikke kommer i konflikt med hensyn i naturmiljøet. Denne vurderingen er tuftet på den 

informasjon som finnes tilgjengelig i DirNats Naturbasen, Artsdatabankens Artskart og Skog og 

Landskaps kart over Miljøregistreringer i skog. Der finner man ingen truede eller nær truede arter 

eller naturtyper i planområdet, området rundt virker å være godt kartlagt. Det er heller ikke 

kommet frem noe informasjon angående naturmangfold under varsel av oppstart.  
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Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 
 

1. Om planinitiativet og forslagsstiller 
 

Arbeidstittel 

 

Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Solsiden og 

Varangerbotn 

 

Initiativet gjelder  Plan med krav om KU 

 Områdeplan 

x Detaljplan 

 Mindre endring av: 

………………………………………………………. 

Tiltakets adresse Varangerbotn i Nesseby kommune 

Berørte eiendommer  

Planens formål/hensikt Vegforbindelse og boligformål 

Tiltakshaver  

Planfaglig ansvar Firma: 

Rambøll Norge As 

Kongleveien 45 

9510 Alta 

 

Prosjektansvarlig: 

Karianne Lund Heitmann, 45 24 07 11 

 

 

2. Om oppstartsmøtet 
Møtested Nesseby Rådhus 

Møtetidspunkt/ramme 19.03.13 kl 9.30 – 11.00 

Deltakere Fra kommunen: 

Ole Strømseth 

Oddleif Nilsen 

Jan Ingen Johansen 

 

Andre: 

Karianne Lund Heitmann (Rambøll) 

 

Referent Karianne Lund Heitmann 

 

3. Saksopplysninger 
Arkivsaksnr   

Planident Reguleringsplan Vegforbindelse Solsiden-Varangerbotn 
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Saksbehandler Navn: Ole Strømseth 

Kontaktinfo: 900 88 547 

Reg spm behandlet etter 

pbl §30 

x Positiv anbefaling 

 Negativ anbefaling 

 Ikke behandlet 

 

 

 

4. Gjeldende planer 
 

Planstatus 
Gjelder Plan Formål Vedtaksdato 

 Fylkes(del)plan   

x Kommuneplanens arealdel Boligformål 24.06.2011 

x Reguleringsplan Varangerbotn sentrum Usikker 

 Bebyggelsesplan   

 

Planer, mve, dispensasjonssøknader under utarbeidelse i og inntil planområdet 
Status Plan Formål Forslagsstiller 

Under 

utarbeiding 

Solsiden boligfelt Boligformål Nesseby 

kommune 

    

    

 

Andre kommunale planer, vedtekter, utredninger mm som er relevant  
Aktuell Dokument Merknader 

 KP samfunnsdel  

 Biologisk mangfold  

 Parkeringsvedtekter  

 Kdp for boligsosiale 

forhold 

 

 Kdp Vann og avløp  

 Byggeskikkveileder  

 Skiltvedtekter  

 Raskart  

 Flomsonekart  

x Geotekniske rapporter Se rapporter fra Solsiden boligfelt 

 Kommunale enkeltvedtak  

 Energi og miljøplan  

 Andre  
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Rikspolitiske retningslinjer, bestemmelser mm som er relevant for planarbeidet 
Aktuell  Merknad 

 Samordn. areal/transport  

x Barn og planlegging  

 Verna vassdrag  

 Riks- og fylkesveier  

 Arealbruk i flystøysoner  

 RPB Kjøpesentre  

 

 

 

5. Viktige tema i planarbeidet 
Tabellen under angir viktige, planfaglige tema som må vurderes i det videre planarbeidet, og som 

skal kommenteres nærmere i planbeskrivelsens kapittel 5. 

 
Relevant Tema Merknad 

 1. Konsekvensutredning  

x 2. By- og stedsutvikling Kommenteres i planbeskrivelsen 

x 3. Barns interesser Lekeplasser, fortau, osv kommenteres. 

x 4. Byggeskikk og estetikk Må vurderes og kommenteres i 

planbeskrivelsen.  

x 5. Demografiske forhold Regne ut økningen i folketallet ved fullt 

utbygd boligfelt. Må ses opp mot sosial 

infrastruktur.  

x 6. Folkehelse Muligheter for bevegelse, fortau og 

adkomster til naturen. Må vurderes og 

kommenteres i planen. 

x 7. Friluftsliv Ut.no eller andre portaler. Snøscooter, 

turgåing. Adkomster gjennom boligfeltet. 

Må tas opp og kommenteres i planen. 

Venter ny trase for scooterløyper.  

x 8. Landskap Vurderinger i forhold til landskapet gjøres 

for at bebyggelsen skal passe best mulig 

inn. 

x 9. Lokalklima Må kommenteres. Lite vind i området. 

Innenlandsklima.  

 10. Miljøvennlig/alt. 

energiforsyning 

 

x 11. Naturressurser I hovedsak bærplukking i området. 

Kommenteres. 

x 12. Risiko- og sårbarhet Bruker skjema og Solsiden som 

utgangspunkt. 

x 13. Samiske interesser ved 

endret bruk av utmark 

Ingen spesielle interesser som er kjent, men 

avventer Sametingets uttalelser etter 

befaring. 
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x 14. Sosial infrastruktur Gjøre utregninger i forhold til plassbehov 

på skole og i barnehage. Helsetilbud. Mulig 

man må utvide skoler og barnehager, da 

kapasiteten snart er nådd. 

x 15. Teknisk infrastruktur Vurderes etter planene til Rambøll. 

x 16. Trafikkforhold Må finne ut av ÅDT og ulykkesstatistikk, 

høre med vegvesenet. Gjøre vurderinger 

rundt hvordan fult utbygd boligfelt vil 

virke på dagens E75 og trafikksikkerheten. 

Eventuelle tiltak. En av avkjørslene mot 

E75 vil fjernes og de husene vil få en ny 

avkjørsel mot den nye vegen. 

x 17. Universell utforming Vurderes i henhold til Tek10 og 

Husbanken. 

x 18. Verneverdier Tas opp i planbeskrivelsen. Sametinget 

skal enda foreta befaring før endelig 

uttalelse. Ingen kjente verneverdier 

foreløpig 

x 19. Gjennomføring Si noe om hvordan og når planen tenkes 

gjennomført. Veg og VA planlagt ferdig til 

høst 2014. Tomtesalg ubestemt tidsplan.  
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6. Varsel om oppstart - krav til materiale: 
 
 Merknad 

Annonse i en, helst to lokalaviser Finnmarken og Sagat 

Brev til berørte parter: 

- oversiktskart 

- kart med planavgrensning 

- redegjørelse for planens hensikt 

- kart med dagens planstatus 

- angivelse av framtidig planstatus 

OK, varslet 4.2.2013. 

Evt informasjonsmøte/andre info-tiltak? Ikke nødvendig 

Planprogram (ved KU) Ikke aktuelt 

 

 

 

7. Innlevering av planforslag – krav til materiale 
 Merknad 

1. Plankart 

     Evt i alternativer 

Leveres på SOSI-format 4.5 og PDF 

2. Bestemmelser/retningslinjer Leveres i Word format og PDF. 

3. Planbeskrivelse Leveres i Word format og PDF. 

4. Kopi av innspill under varslingen Tilsendt kommunen. 

5. Kopi av annonser  Tilsendt kommunen. 

 

 

 

8. Foreløpig oppsummering/konklusjon  
Planstatus x Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan 

 Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan 

Kreves KU  Ja 

x Nei 

 

Plankrav 

 Områdeplan 

x Detaljplan 

 Mindre vesentlig endring av plan 

 

Anbefaling 

x Anbefaler oppstart av planarbeid 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 

 Anbefaler at reguleringsspørsmålet fremmes som § 30-forespørsel 

Planavgrensning  Innenfor området satt av til Boligformål i KP arealdel.  

Annet 

 

 - Boliger skal i hovedsak ha samme bestemmelser som i 

Solsiden-planen 

- Garasjer tillates et areal på inntil 70 m2.  

- Muligheter for utleie i sokkel eller anneks. Boliger med 

sokkel tillates der det er mulig. 
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- Aktuelt med 2-4-6 mannsboliger. Rambøll undersøker dette. 

- Tomtene skal ha enn størrelse på mellom 1 og 1,5 mål. 

- Området skal være attraktivt, ønske om å få best mulig pris. 

- Rambøll sjekker om vannledning må være i plankartet for at 

kommunen skal kunne ekspropriere.  

- Avstikkere for skuter og turgåere ønskes, helst 2-3 stykker.  

- Man bestemte å regulere inn fortau langs den nye vegen, da 

dette gjør det tryggere for de som normalt går etter E75 til 

Nyborg. Dette vil kanskje gjøre det enklere for de eldre ved 

Nyborg helsesenter/sykehjem å komme seg til Varangerbotn 

sentrum.  

- Rambøll kontakter Berit Ranveig Nilsen ved 

oppvekstsenteret for elevtall.  

- Jan Inge skal sende Reguleringsplanen for Varangerbotn til 

Rambøll per mail, og eventuell ny skuterløype. 

 

 

9. Framdrift 
Saksbehandlingstid fra komplett planforslag til første gangs vedtak i saken er omtrent 12 uker. 

 

Framdriften er bla avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig ettersyn. Foreløpig 

tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan: 

 

1. Planarbeidet varslet i uke 6. 

2. Planforslag fra Rambøll vil sendes kommunen innen uke 20. 

3. Nesseby kommune anslår at første gangs behandling i planutvalget kan skje 3-4 uker etter 

mottak av komplett planforslag. 

4. Nesseby kommune anslår at vedtak kan fattes 3-4 uker etter at offentlig ettersyn er over. 

 

 

10. Godkjenning av referat 
Referatet med merknader og innspill bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som 

forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted.  

 

Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den 

senere saksbehandlingen.  

 

Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede planfaglige 

vurderinger. 

 

Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner med 

mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. 

 

Referat, datert 19. mars 2013 

Referent: Karianne Lund Heitmann, Rambøll Norge AS 
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Vedlegg 2: Innspill 
 

 
2.1 Parter som er varslet 
Parter som har gitt uttalelse er merket med uthevet skrift. 

 

Offentlige og øvrige høringsinstanser: 

 Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelinga, Statens hus, 9815 Vadsø 

 Fylkesmannen i Finnmark, Landbruksavdelinga, Statens hus, 9815 Vadsø 

 Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 Vadsø 

 Finnmark Fylkeskommune, Areal-og kultur, Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø  

 Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn 

 Nesseby kommune v/Viltnemda, 9840 Varangerbotn 

 Tana kommune v/Landbruksavdelinga, Rådhusveien 3, 9845 Tana 

 Statens Vegvesen region nord, Dreyfushammarn 31, 8012 Bodø 

 Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok 

 Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok 

 Reinbeitedistrikt 6 (Nesseby), Postboks 59, 9820 Varangerbotn 

 Varanger KraftNett AS, Nyborgveien 70, 9815 Vadsø 

 Nesseby villsaulag v/Annbjørg Mudenia, Burnes, 9840 Varangerbotn 

 Meskelv- og indre Varanger bygdelag v/Atle Larsen, Meskelv, 9840 Varangerbotn 

 Nesseby Jeger- og fiskerforening v/Berit J. Soldat, Nesseby, 9840 Varangerbotn 

 Nesseby Elgjegerforening v/Oddvar Betten, Nyborg, 9840 Varangerbotn 

 

Eiendommer/hjemmelshavere som blir berørt  

 10/29  Nesseby kommune, Postboks 40, 9840 Varangerbotn 

 11/1  Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 Vadsø 

 11/2,11,73  Margrethe Tapio, Varangerbotn, 9840 Varangerbotn 

 11/2  Henrik Olaf Tapio, Samfunnsgata 35, Postboks 167, 9981 Berlevåg 

 11/6,8,56   Inge Kristian Nilsen og Berit Pettersen, Amtmannsgammen, 9840 

Varangerbotn 

 11/23,45,47 Bente Rød og Egil Rød, Ekornveien 2, 1850 Mysen 

 11/27  Else Berit K. Michelsen C/O Wenche Michelsen, Polmak, 9845 Tana 

 11/28  Mari-Ann Nilssen, Varangerbotn, 9840 Varangerbotn 

 11/48,74,181 Tove Eldbjørg Andersen, Torget 2, 1767 Halden 

 11/48,74,181 Sofie Mathilde Harila, Kristen Nygaards gate 12, 9900 Kirkenes 

 11/48,74,181 Ester Johanne Johansen, Åsvegen 31, 7715 Steinkjer 

 11/48,74,181 Bjarne Nils Michelsen, Nesseby helsesenter, Nyborg, 9840 Varangerbotn 

 11/48,74,181 Helmer Olaf Michelsen, Løvsetdalen 2, leilighet 453, 1188 Oslo 

 11/48,74,181 Henrik Rudolf Michelsen, Mattias Skytters vei 181, 1482 Nittedal 

 11/48,74,181  Thorleif Michelsen, Vesterelv, 9840 Varangerbotn 

 11/48,74,181 Trond Yngve Michelsen, Bergstien 26, 9900 Kirkenes 
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 11/48,74,181  Rigmor Alette Michelsen, Vangen, 9132 Stakkvik 

 11/48,74,181 Kjell-Arne Mikkelsen, Rocky Springs Drive 2615, 30062 Marietta, USA 

 11/51,57,171 Nesseby kommune, Postboks 40, 9840 Varangerbotn 

 11/68  Ivar Johan Winther, Postboks 45, 9820 Varangerbotn 

 11/137,184  Esther Johanne Michelsen, 9840 Varangerbotn 

 11/148  Gladys Berntsen og Paul Andreas Varsi, Postboks 11, 9820 Varangerbotn 

 11/149  Torgeir Olsen, Anthis vei 5, 9840 Varangerbotn 

 11/150  Ellen Margrethe Store, Anthis vei 10, 9840 Varangerbotn 

 11/150  Juha Einar Siiri, Postboks 57, 9840 Varangerbotn 

 11/151  Nelly Annbjørg Mathisen. Johtin Oaivi 1, 9840 Varangerbotn 

 11/152  Paul Andreas Varsi, Postboks 11, 9820 Varangerbotn 

 11/153  Rigmor Kristine Nilsen og Bjørn Steinar Mathisen, Johtin Oaivi 3, 9840 

Varangerbotn 

 11/168  Nils Sigbjørn Andersen, Postboks 15, 9820 Varangerbotn 

 11/171,172  Else Johanne Fagerli, Hareveien 5, 9800 Vadsø 

 11/182  Tor Oskar Mathisen, Varangerbotn, 9840 Varangerbotn 

 11/184  Egil Andreas Hansen, 9840 Varangerbotn 

 

 

 

 

2.2 Referat av innspill 
 

Statlige og fylkeskommunale myndigheter 
 

1. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, brev datert 13.02.13 

Fylkesmannens brev inneholder flere punkter fra miljøvernavdelingen og beredskapsstaben: 

 

- Reguleringsveileder: Miljøverndepartementet har utarbeidet en Reguleringsplanveileder 

som sammen med departementets andre veiledere for arealplan skal gi informasjon om 

hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter PBL.  

 

- Estetikk: Estetisk kvalitet skal ligge som en grunnleggende premiss i planleggingen. 

Kommunen har et stort ansvar for å sikre dette. 

- Grad av utnytting: Fylkesmannen informerer om at utnyttelsesgrad må føres på plan eller 

i reguleringsbestemmelsene. De viser til Miljødepartementets Veileder T-1459 Grad av 

utnytting. 

- Barn og unge: Viser til RPR, rundskriv T-2/08, for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen, der det heter at kommunen skal vurdere konsekvensene for barn og unge 

etter PBL. Dette blir viktigere og viktigere etter hvert som det fortettes. Fylkesmannen 
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forutsetter at det vil bli satt av areal til lekeplasser innenfor planområdet, hvis ikke vil de 

vurdere å fremme innsigelse.  

- Folkehelse og friluftsliv: Informerer om at det er viktig å ivareta grøntområder til 

friluftsliv i nærmiljøet og i tilknytting til sentrum, skoler og barnehager. Dette er svært 

viktig for barn og andre med begrenset aksjonsradius. 

- Universell utforming: Opplyser om at prinsippet om universell utforming skal etter 

formålsparagrafen i PBL ligge til grunn for planleggingen. De minner om 

Miljøverndepartementets brev av 26. oktober 2012 om adgang til å stille krav til andel 

boliger med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet.  

- Støy: Retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy skal legges til grunn ved 

arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter PBL i kommunene og i berørte 

statlige etater. Fylkesmannen vil vurdere å fremme innsigelse om ikke støyhensyn blir tatt 

med i planarbeidet. Boligområdet ligger rett ved riksveg.  

- Samfunnssikkerhet og ROS-analyse: Fylkesmannen viser til PBL § 4-3 som sier at 

planmyndighetene skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for 

planområdet. DSB har også utarbeidet en veileder for kartlegging av risiko og sårbarhet – 

Samfunnssikkerhet i Arealplanlegging. 

- Fare knyttet til radon: Fylkesmannen trekker også frem risiko knyttet til radon og viser til 

Forskrift om tekniske krav til byggverk § 13-5 og Statens Stråleverns hjemmeside. 

 

- Naturmangfoldloven: Fylkesmannen viser til Naturmangfoldlovens paragrafer og 

pålegger offentlig myndighet å synliggjøre beslutningsgrunnlaget for kommunens 

vurderinger i forhold til naturmangfoldloven.  

 

Kommentar: Innspill tatt til følge på de punkter som er aktuell for planen.  

 

 

2. Finnmarkseiendommen, brev av 15.02.13 

De er i liten grad berørt av planarbeidet og har i utgangspunktet ingen merknader. Det er usikkert 

om de vil bli berørt i og med at to av eiendommene, 11/6 og 11/45, er såkalte sirkeleiendommer 

med uklare grenselinjer. Hvis de skulle bli berørt, vil deres interesser ved utbygging være av 

økonomisk karakter. Dette vil de komme tilbake til ved eventuelt kjøp/feste av arealet.  

 

De legger til grunn at planforslaget vurderes i forhold til Sametingets retningslinjer for endret 

bruk av utmark, jf Finnmarkslovens § 4. 

 

Kommentar: Innspill er tatt hensyn til under kapittel 5 – virkninger av planforslaget, under punkt 

for samiske interesser. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål, slik at 

retningslinjene ikke kommer til anvendelse.  
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3. Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, brev av 22.02.13 

De informerer om at varsel om oppstart av planarbeid ikke var sendt til berørte reinbeitedistrikt 6 

– Várjjatnjárga. 

 

De viser til Reindriftsagronomens tidligere uttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av 

planarbeid i boligområde B2 i Varangerbotn, der de ikke hadde noen merknader.  Tiltaket ligger 

utenfor selve beiteområdet så de mener det ikke vil ha nevneverdige konsekvenser for reindrifta.  

 

Kommentar: Reinbeitedistriktet er varslet i ettertid og de hadde ingen innspill. 

 

4. Sametinget, brev av 25.02.13 

De anser det sannsynlig at det kan være samiske kulturminner i området og de vil befare det før 

de gir endelig uttalelse. De har sendt brev til kommunen der de ber om aksept på 

kostnadsdekning. Befaring vil skje i barmarksesongen 2013. 

 

Kommentar: Av fremdriftsmessige årsaker legges planen ut til offentlig ettersyn før Sametingets 

befaring. Dersom befaringen avdekker samiske kulturminner, kan hensynet til disse innarbeides 

etter offentlig ettersyn.   

 

5. Finnmark Fylkeskommune, areal- og kulturvernavdelingen, brev av 28.02.13 

Planfaglige innspill: 

- Minner om at hensynet til barn og unges oppvektsforhold i planarbeidet. Det må settes av 

tilstrekkelig areal til lek og oppholdsmuligheter.  

- De minner også om universell utforming, og at det bør komme frem i plandokumentene at 

dette er vurdert, særlig mht. områder avsatt til allmenheten, for eksempel leke- og 

oppholdsarealer, parkeringsplasser og andre offentlige rom. 

Kulturminnefaglige innspill: 

- Fylkeskommunen har tidligere befart området og har ingen særskilte merknader til 

planarbeidet vedrørende arkeologiske kulturminner.  

- De minner om aktsomhetsplikten som må tas med i reguleringsbestemmelsene.  

 

 

Kommentar: Det er at hensyn til barn og unge samt universell utforming i planforslaget. 

Aktsomhetsplikten er tatt med som retningslinje.  

 

 

Øvrige interessenter 

 

6. Varanger KraftNett, mail av 14.02.13 

Har ingen merknader og viser til at deres planer tidligere er oversendt Rambøll i Alta. 

 

Kommentar: Innspill tatt til etterretning. 
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Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 
 
 

 

3.1 Naturbasert sårbarhet 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell 

risiko 

Merknad 

Ja Nei 

Ekstremvær  
Sterk vind  x Arealet vurderes ikke å være spesielt utsatt for vind utover 

det som er vanlig i området. Det vurderes ikke å være behov 

for gjennomføring av særlige tiltak for å sikre 

området/bebyggelsen utover at nye bygninger må 

dimensjonere ihht gjeldende lover og forskrifter. 

 

Store nedbørsmengder  x Planområdet ligger i et relativt nedbørsfattig område. Det går 

ingen større bekker gjennom eller like inntil området, og 

overvannsproblematikk forutsettes løst i forbindelse med 

detaljprosjekteringen av VVA-anleggene i området. Det 

vurderes ikke å være behov for gjennomføring av særlige 

tiltak. 

 

Store snømengder x  Planområdet ligger i et relativt nedbørsfattig område, og 

opphopning av snø er ifølge kommunen sjeldent noe stort 

problem. Ved behov vil større snømengder kunne deponeres 

inntil ubebygde deler av vegen. Det er innenfor planområdet 

satt av fire egne områder for deponering av snø. 

 

Annet?  x Ikke kjent 

 

Flomfare  
Flom i elver/bekker  x Det går ingen bekker/elver gjennom eller inntil planområdet. 

Det vurderes ikke å være behov for gjennomføring av særlige 

tiltak. 

 

Springflo  x Planområdet ligger langt over havnivå, og dette anses ikke 

som en aktuell problemstilling. 

 

Historisk flomnivå  x Ikke aktuelt, ingen elver eller bekker i eller i nærheten av 

planområdet. 

 

Annet?  x Ikke kjent 

 

Strålefare  
Radon x  Det er ikke kjent at det har vært utført radonmålinger i det 

aktuelle området. Radonsikring ivaretas av krav i TEK10. 

 

Skredfare  
Jord- og leirskred  x Området er ikke angitt som potensielt fareområde for jord- og 

leirskred, jf. kart på skrednett.no. Det vurderes ikke å være 

behov for gjennomføring av særlige tiltak.  
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Kvikkleireskred  x Området er ikke angitt som potensielt fareområde for 

kvikkleireskred, jf. kart på skrednett.no. Det vurderes ikke å 

være behov for gjennomføring av særlige tiltak.  

 

Løsmasseskred  x Området er ikke angitt som potensielt fareområde i henhold 

til aktsomhetskart som løsmasseskred, jf. kart på 

skrednett.no. Det vurderes ikke å være behov for 

gjennomføring av særlige tiltak. 

 

Snø- og isskred  x Området er ikke angitt som potensielt fareområde iht. 

aktsomhetskart for snø- og isskred, jfr. kart på skrednett.no. 

Det vurderes ikke å være behov for gjennomføring av særlige 

tiltak. 

 

Steinras, steinsprang  x Området er ikke angitt som potensielt fareområde iht. 

aktsomhetskart for steinsprang, jfr. kart på skrednett.no. Det 

vurderes ikke å være behov for gjennomføring av særlige 

tiltak. 

 

Historisk rasfare?  x Ikke kjent jfr. Opplysninger fra kommunen. Det er heller ikke 

registrert historiske skredhendelser i databasen på 

skrednett.no. Det vurderes ikke å være behov for 

gjennomføring av særlige tiltak. 

 

Annet?  x Ikke kjent 

 

Dårlig byggegrunn 
Setninger x  Det er ikke gjort grunnundersøkelser i planområdet, kun ved 

Nyborgskogen boligfelt som ligger ved siden av. Da grunnen 

kan være forskjellig på disse to stedene, er det behov for en 

grunnundersøkelse før utbygging skjer. 

 

Utglidninger x  Det er ikke gjort grunnundersøkelser i planområdet, kun ved 

Nyborgskogen boligfelt som ligger ved siden av. Da grunnen 

kan være forskjellig på disse to stedene, er det behov for en 

grunnundersøkelse før utbygging skjer.  

 

Annet?  x Ikke kjent 

 

Skadedyr 
Ikke kjent  x Vurderes uaktuelt 

 

Annet? 
Ikke kjent  x Vurderes uaktuelt  
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3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell 

risiko 

 

Merknad 

Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare  x Tiltakene i planen vurderes ikke å innebære økt risiko for 

brannfare.  Atkomsten til alle tomter innenfor planområdet 

vurderes å være god mht. brann- og utrykningskjøretøy.  Det 

vurderes ikke å være behov for gjennomføring av særlige 

tiltak. 

 

Eksplosjonsfare  x Det forutsettes ikke lagret eksplosjonsfarlig materiale 

innenfor planområdet. Det er ikke kjent at tiltak i 

planforslaget vil kunne innebære økt eksplosjonsfare. Det 

vurderes ikke å være behov for gjennomføring av særlige 

tiltak. 

 

Forurenset vann 

Drikkevannkilde  x Det vurderes ikke å være risiko for forurensing eller annen 

påvirkning av drikkevannskilder.  

 

Badevann, fiskevann, elver ol  x Det er ingen bade-/fiskevann innenfor eller i nærheten av 

planområdet. Det vurderes ikke å være behov for 

gjennomføring av særlige tiltak. 

 

Nedbørsfelt  x Tiltaket vurderes ikke å representere potensiell risiko for 

nedbørsfelt. 

 

Grunnvannsnivået  x Utbyggingen av boligfeltet vurderes ikke å påvirke 

grunnvannsnivået i området. Det vurderes ikke å være behov 

for gjennomføring av særlige tiltak. 

 

Annet?  x Ikke kjent 

 

Forurensning – grunn 

Kjemikalieutslipp  x Vurderes uaktuelt, tiltaket vil ikke medbringe risiko for 

kjemikalieutslipp. 

 

Annet?  x Ikke kjent 
 

Forurensning – luft  
Støy  x Det er ingen virksomheter i umiddelbar nærhet av 

boligområdet som forventes å generere støy. 

 

Støv/partikler/røyk  x Det er ingen virksomheter i umiddelbar nærhet av 

boligområdet som forventes å generere støv/røyk. 

 

Lukt  x Det er ingen virksomheter i umiddelbar nærhet av 

boligområdet som forventes å generere lukt. 

 

Annet?  x Ikke kjent 
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Lagringsplass farlige stoffer 

Ikke kjent  x Vurderes uaktuelt 

 

Skytefelt (militært/sivilt) 
Støy  x Vurderes uaktuelt, det er ingen skytefelt i nærheten. 

 

Annen fare  x Ikke kjent 

 

Smittefare 

Ikke kjent  x Vurderes uaktuelt 

 

Strålefare/elektromagnetisk felt  
Høyspentlinje  x Det går en 22 kV høyspentlinje i øst-vestlig retning på 

nordsiden av boligfeltet. Denne ligger imidlertid i så vidt stor 

avstand fra de planlagte boligtomtene at det ikke vurderes å 

være noen strålefare.  

 

Trafo  x Det skal etableres en ny trafostasjon i tilknytning til en av 

adkomstene til marka, se plankart. Denne vil bli opparbeidet 

ihht. gjeldende regler/forskrifter og vil ikke representere noen 

fare for omgivelsene. 

 

Andre installasjoner?  x Ikke kjent 

 

Fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  x Vurderes uaktuelt – det er ikke kjent at det finnes slike anlegg 

innenfor eller i nærheten av planområdet. 

 

Militære anlegg  x Vurderes uaktuelt – det er ikke noen militære anlegg i 

nærheten av planområdet. 

 

Tidligere avfallsdeponi  x Vurderes uaktuelt – Det er ikke kjent at planområdet tidligere 

har blitt benyttet til deponering av avfall. 

 

Annet?  x Ikke kjent 
 

 

 

 



 41 

3.3 Sårbarhet pga infrastruktur 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell 

risiko 

 

Merknad 

Ja Nei 

Forurensning 

Støy  x Støy fra eksisterende og planlagt biltrafikk vurderes ikke å 

være til sjenanse for beboerne i området. Det vurderes ikke å 

være behov for gjennomføring av særlige tiltak. Noen bor 

relativt nært i Anthis vei. Dette vil føre til økt støy, men 

vurderes som akseptabelt i forhold til at dette er et tettsted. 

 

Støv/partikler  x Planområdet vurderes ikke å være utsatt for støv, partikler 

eller røyk. E75 har fast dekke og trafikk herfra forventes i 

svært liten grad å medføre ulemper for beboerne innenfor 

planområdet. Det stilles i planens bestemmelser krav til at ny 

atkomstveg skal etableres med fast dekke. Det vurderes 

utover dette ikke å være behov for gjennomføring av særlige 

tiltak. 

 

Lukt  x Lukt fra eksisterende og planlagt biltrafikk vurderes ikke å 

være til sjenanse for beboerne i området. Det vurderes ikke å 

være behov for gjennomføring av særlige tiltak. 

 

Annet?  x Ikke kjent 

 

Trafikkfare 

Trafikkulykker på vei x  Hovedatkomst til boligfeltet vil være via rundkjøring i 

Varangerbotn. Det vil etableres gangs- og sykkelveg langs 

vegen i boligfeltet. Det legges også opp til at man etablerer 

fartsdempere langs vegen i form av for eksempel opphevet 

fotgjengerfelt. I tillegg vil det i plankartet vises sikttrekanter 

på aktuelle steder som vil holdes fri for sikthindrende 

elementer. 

  

Annet?  x Ikke kjent 

 

Ulykker på nærliggende transportåre 

Vann/sjø  x Vurderes uaktuelt 

 

Luft  x Vurderes uaktuelt 

 

Vei  x Vurderes uaktuelt 

 

Damanlegg  x Vurderes uaktuelt 

 

Bru  x Vurderes uaktuelt 

 

Annet?  x Vurderes uaktuelt 

 

Strategisk sårbare enheter 

Sykehus/helseinstitusjon  x Vurderes uaktuelt 

 

Sykehjem/omsorgsinstitusjon  x Vurderes uaktuelt 
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Skole/barnehage  x Vurderes uaktuelt 

Flyplass  x Vurderes uaktuelt 

 

Viktig vei  x Vurderes uaktuelt 

 

Bussterminal  x Vurderes uaktuelt 

 

Havn  x Vurderes uaktuelt 

 

Vannverk/kraftverk  x Vurderes uaktuelt 

 

Undervannsledninger/kabler  x Vurderes uaktuelt 

 

Bru/Demning  x Vurderes uaktuelt 

 

Sykehus/helseinstitusjon  x Vurderes uaktuelt 

 

Annet?  x Vurderes uaktuelt 

 

 

 

3.4 Annet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell 

risiko 

 

Merknad 

Ja Nei 

Kriminalitet 

Fare for kriminalitet   Vurderes uaktuelt 

 

Frykt for kriminalitet   Vurderes uaktuelt 

 

 


