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§ 1 Planens intensjon 
Bestemmelser Retningslinjer 

Definisjon:  

Plankart og bestemmelser utgjør et juridisk bindende dokument. Det 

vil bla si at det ikke er anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge 
en eiendom på annen måte enn det som er fastsatt på plankartet og i 

bestemmelsene. 

Definisjon: 

Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men av veiledende og 

informativ karakter. De kan ikke alene brukes som hjemmelsgrunnlag 
for vedtak etter planen, men gir føringer for rettslige og planfaglige 

vurderinger av plankart og bestemmelser 

 

Planens intensjon er å legge til rette for et 

kommunalt boligfelt med tilhørende 

adkomstveg mellom Nyborg og Varangerbotn i 

Nesseby kommune.   

 

 

§ 2. Reguleringsformål 
Bestemmelser Retningslinjer 

Området er regulert til følgende formål iht. 

PBL § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg (nr. 1) 

- Boligbebyggelse  

- Snødeponi 

- Energianlegg 

- Uteoppholdsareal 

- Lekeplass 

Samferdsel og teknisk infrastruktur (nr. 2) 

- Kjøreveg 

- Fortau 

- Gang- og sykkelveg 

- Annen veggrunn – teknisk anlegg 

- Leskur/plattformtak 

Hensynssoner 

- Faresone – Høyspenningsanlegg 
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§ 3. Generelle bestemmelser 

 

3.1 Rekkefølgekrav 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Boligfeltets tekniske infrastruktur (veg, 

vann, avløp, el og lekeplass)tillates 

utbygd i ett, to eller tre 

utbyggingstrinn. Om man velger to 

utbyggingstrinn skal første trinn 

omfatte B1-B3 og siste trinn omfatte 

B4-B7. Om man velger tre 

utbyggingstrinn, skal første trinn 

omfatte felt B1-B3, andre trinn omfatte 

B4-B5 og siste trinn omfatte B6-B7. 

Det tillates etablert midlertidige 

snuplasser underveis i utbyggingen i 

østenden av det trinnet man er i. 

b) Høgtoppen boligfelt skal knyttes opp 

mot Nyborgskogen boligfelt i øst. Inntil 

denne sammenknytningen skjer, tillates 

det etablert en midlertidig snuplass i 

uteoppholdsarealet øst for boligtomt 

T25. Denne snuplassen skal fjernes og 

terrenget tilbakeføres når 

Nyborgskogen boligfelt er ferdig 

opparbeidet og kjørevegene er 

sammenkoblet.  

c) Igangsettelsestillatelse for tiltak etter 

planen vil ikke bli gitt før det foreligger 

brukstillatelse for VVA-anlegget i 

boligfeltet. 

d) Brukstillatelse for nye boliger vil ikke 

bli gitt før lekeplassene er opparbeidet.  

e) Det gis ikke brukstillatelse på 

boligtomter før gjerder/innhengning er 

etablert i grensen mot lekeplass og 

uteoppholdsarealer. Dersom boligen 

skal tas i bruk i vinterhalvåret kan 

fristforlengelse skje til påfølgende 

barmarksesong. 

  

Hvorvidt feltet skal bygges ut i ett, to eller tre 

trinn vil måtte avklares nærmere av kommunen 

før det søkes om rammetillatelse for VVA-

anleggene. Endelig plassering av midlertidig 

snuplass forutsettes avklart i forbindelse med 

søknad om rammetillatelse for VVA-anlegget.  

 

 

 

 

 

Nyborgskogen 

Nyborgskogen boligfelt grenser inn til 

planområdet i øst.  
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f) Eksisterende avkjørsel fra E75 til 

eiendom 11/74, 11/181, 11/182 og 

11/137 forutsettes stengt så snart KV1, 

KV3 og KV4 er ferdig opparbeidet.  

g) Det skal etableres en tilfredsstillende 

løsning for gående og syklende før de 

10 første boligene er ferdigstilte.  

 

3.2 Kulturminner og aktsomhetsplikten  

Bestemmelser Retningslinjer 

 

 

 

 

 

 

Kulturminner og aktsomhetsplikt 

Dersom det under arbeid i marka skulle 

komme frem gjenstander eller andre spor fra 

eldre tid må arbeidet stanses omgående, og 

melding sendes Finnmark Fylkeskommune og 

Sametinget. 

 

3.3 Stedlig vegetasjon 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Stedlig vegetasjon skal framstå i mest 

mulig opprinnelig form etter utbygging.  

 

 

 

 

3.4 Byggeskikk 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Tiltak etter planen skal gis en tiltalende 

utforming. 
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3.5 Universell utforming 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Det skal sikres god tilgjengelighet for 

alle. Bygg og uteområder skal utformes 

slik at de blir tilgjengelig for en så stor 

del av befolkningen som mulig, jf krav 

i TEK 10.  

 

 

 

3.6 Radonsikring 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Alle nye boliger forutsettes radonsikret, jf 

bestemmelser i TEK 10. 
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§ 4 Bebyggelse og anlegg 

 

4.1 Boligbebyggelse 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.1.1 Generelt  

a) Området tillates bebygd med eneboliger i 

inntil1 ½ etasje samt tilhørende garasje/uthus. 

Det tillates i tilknytning til hver enebolig 

etablert en mindre bi-leilighet, enten i 

sokkelleilighet eller i anneks, totalt to 

boenheter. 

b) Det tillates også oppført inntil ti 2-, 4- og 6-

mannsboliger i feltet. 2- og 4-mannsboligene 

kan oppføres over inntil to eneboligtomter, og 

6-mannsboliger over inntil 3 eneboligtomter. 

c) Kjeller eller underetasje i form av sokkel 

kan tillates for boliger innenfor de tomter hvor 

stigningsforhold i terrenget og dybden på 

avløpsnettet ligger til rette for dette. 

d) For område B8 som består av eksisterende 

bebyggelse, gjelder de samme bestemmelser 

som for eneboliger under punkt 4.1.2. Det 

vises for øvrig til rekkefølgebestemmelse 3.1 

f).  

e) Avkjørselspiler viser påbudt plassering av 

avkjørsel. Samordning av avkjørsler skal 

redusere behovet for krysningspunkt med 

gang- og sykkelveg. Der avkjørselspiler ikke er 

vist, avgjøres plassering av avkjørsel til KV1 i 

byggesaken. Avkjørsel skal likevel plasseres 

slik at de er utenfor siktkravene til kryss og 

bussholdeplasser gitt av Statens Vegvesen. 

 

 

 

 

 

Hvilke av tomtene som skal brukes til 

konsentrert bebyggelse, vurderes etter hvert 

som behovet oppstår. Formelt behandles saken 

som mindre endring av plan. 
 

Hvorvidt boligen tillates oppført med kjeller 

eller sokkeletasje forutsettes avklart i 

forbindelse med den enkelte byggesak, når 

man har full oversikt over avløpsanleggets 

plassering og dybde 

4.1.2 Eneboliger og 2-mannsboliger (B1-B7) 

a) Samlet utnyttelsesgrad for den enkelte tomt 

skal ikke overstige 20 % BYA. 

b) Høyder målt fra gjennomsnittlig planert 

terreng: 

Boliger: 

Maks gesimshøyde: 6 m 

 

Prosent bebygd areal (%BYA): Alle bygninger, 

konstruksjoner over bakken og åpent 

overbygget areal, samt nødvendig 

parkeringsareal inngår i beregningen av 

bebygd areal på tomta og angir hvor stor del 

som skal være bebygd.  
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Maks mønehøyde: 8 m 

Maks murkronehøyde: 0,6 m 

Garasje/uthus: 

Maks bebygd areal 70 m
2 

Maks gesimshøyde 3 m 

Maks mønehøyde 5 m 

Anneks: 

Maks bebygd areal 70 m
2
 

Maks gesimshøyde 3 m 

Maks mønehøyde 5 m 

c) Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel 

mellom 22 og 35 grader. 

d) Utvendig kledning skal være trepanel. 

Taktekkingen skal være grå eller sort uten 

reflekterende overflate. 

e) Den ubebygde del av tomta skal holdes i 

god stand og skal ikke virke skjemmende for 

omgivelsene. 

f) Antall biloppstillingsplasser per boenhet, 

inklusiv garasje og gjesteparkering, skal være 

3 for enebolig, 2 for leilighet større enn 60 m
2
 

og 1 for leilighet mindre enn 60 m
2
. 

g) Boligtomter som grenser til en 4- eller 6- 

mannsbolig skal avgrenses med gjerder, hekk 

eller lignende der dette er hensiktsmessig.  

4.1.3 4- og 6-mannsboliger (B1-B7) 

a) 4- og 6-mannsboligene tillates oppført i 

inntil to etasjer. Kjeller/sokkel tillates slik det 

er beskrevet i punkt 4.1.1 c). 

b) Samlet utnyttelsesgrad for de sammenslåtte 

tomtene skal ikke overstige 40 % BYA. 

c) Høyder målt fra gjennomsnittlig planert 

terreng: 

Boliger: 

Maks gesimshøyde: 7 m 

Maks mønehøyde: 9 m 

Maks murkronehøyde: 0,6 m 
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Garasjer/uthus: 

Maks bebygd areal: 50 m
2
 

Maks gesimshøyde: 3 m 

Maks mønehøyde: 5 m 

d) Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel 

mellom 22 og 35 grader. 

e) Utvendig kledning skal være trepanel. 

Taktekkingen skal være grå eller sort uten 

reflekterende overflate. 

f) Alle boliger skal sikres gode 

uteoppholdsarealer og det skal i størst mulig 

grad legges til rette for trinnfri adkomst til 

boligene. 

g) Gjerder og levegger tillates i en høyde opp 

til 1,1 m. 

h) Det skal opparbeides en parkeringsplass og 

en gjesteparkering per boenhet. 

 

4.2 Snødeponi 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.2.1 o_SNØ1-3, f_SNØ4 

a) Innenfor områder angitt som 

deponeringsområder for snø, tillates det lagret 

snø i forbindelse med brøyting. Disse 

områdene skal holdes fri for høyere vegetasjon 

og tilsås med gress slik at de ikke fremstår som 

skjemmende for området.  

 

 

4.3 Energianlegg - Trafostasjon 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.3.1  

a) Innenfor området tillates det oppført en 

trafostasjon med grunnflate inntil 3x3 meter. 

Trafobygningen skal gis en utforming (form og 

material- og fargebruk) som er tilpasset 

omkringliggende bebyggelse.  

 

Det tillates ikke oppført bygg eller andre 

varige tiltak nærmere trafostasjonen enn 5m, jf 

§ 6 Hensynssoner.  
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4.4 Uteoppholdsarealer 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.4.1 Uteoppholdsarealer, o_UT1-3 

a) Uteoppholdsarealene skal være offentlige og 

kunne benyttes av allmennheten. 

b) Områdene skal opprettholdes mest mulig 

uendret. Vegetasjonstynning og opparbeiding 

av enkle gangstier tillates for å sikre best mulig 

tilgjengelighet. Eksisterende trevegetasjon skal 

bevares i størst mulig grad for å sikre best 

mulig klimavern. 

c) Enkle tilretteleggingstiltak som fremmer 

allment friluftsliv tillates. Dette kan være 

bålplass, gapahuk eller lignende. Disse skal 

være tilgjengelig for allment bruk. 

 

 

4.5 Lekeplass 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.5.1 o_LEK1-2  

a) Lekeplassene skal være offentlige og kunne 

benyttes av samtlige beboere innenfor 

planområdet.  

b) En del av begge lekeplassene skal 

opparbeides og utstyres som lekeplass for små 

barn.  

c) Det skal sørges for sikring av lekeplassen 

mot kjøreveg. Dette kan gjøres ved bruk av 

gjerder/beplanting eller lignende.  

 

Opparbeidelse, drift og vedlikehold forutsettes 

å være kommunens ansvar.  
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§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

5.1 Kjøreveg 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.1.1 Offentlig kjøreveg, o_KV1-2 

a) Kjørevegen gjennom området er offentlig og 

skal opparbeides som angitt på plankartet med 

fast dekke og belysning. Utformingen 

forutsettes å skje i tråd med Statens Vegvesens 

anbefalinger i Håndbok 017.  

b) Hvis utbyggingen realiseres trinnvis, tillates 

det etablert midlertidigsnuplass i ubebygd 

område mot øst. 

c) Det skal tilrettelegges for kantstop to steder 

langs denne vegen. Det ene skal være ved 

fortauet merket o_FTA og det andre mellom 

tomt 15 og 20 der gang- og sykkelvegen er 

svingt inn mot kjørevegen vis-a-vis o_SNØ2.  

d) For å sikre trafikksikkerheten i boligfeltet 

skal det etableres opphøyd fotgjengerfelt og 

fartshumper langs KV1.  

 

Framtidig drift og vedlikehold av offentlige 

kjøreveger vil være et kommunalt ansvar. 

5.1.2 Felles kjøreveg, f_KV3-4 

a) f_KV3-4 er felles adkomstveg for gnr./bnr. 

11/74, 11/181, 11/182 og 11/137. Eksisterende 

avkjørsel mo E75 forutsettes stengt når disse er 

opparbeidet, jf. bestemmelse 3.1 e). 

Adkomstvegen skal opparbeides med 2,5 

meters bredde og må minst ha grusdekke. 

 

 

5.2 Fortau 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.2.1 o_FTA 

a)Fortau skal opparbeides som angitt på 

plankart med fast dekke og kantstein mot 

kjørefelt. Utformingen forutsettes å skje i tråd 

med Statens Vegvesen sine anbefalinger i 

Håndbok 017, og med tilfredsstillende 

oppmerking, skilting og belysning. 

 

Framtidig drift og vedlikehold av fortauet vil 

være kommunen sitt ansvar. 
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5.3 Gang- og sykkelveg 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.3.1 o_GS 

a) Gang- og sykkelveg skal bidra til bedre 

trafikksikkerhet for fotgjengere som beveger 

seg langs kjøreveg.  

b) Gang- og sykkelvegen skal opparbeides som 

angitt på plankart med fast dekke. På de steder 

der gang- og sykkelveg møter kjøreveg, skal 

det være kantstein mot kjørefelt.  

c) Utformingen forutsettes å skje i tråd med 

Statens Vegvesens Håndbok 017, og med 

tilfredsstillende oppmerking, skilting og 

belysning. 

 

Framtidig drift og vedlikehold av fortauet vil 

være kommunen sitt ansvar. 

 

5.4 Annen veggrunn – teknisk anlegg 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.4.1 Grøftearealer 

a) Sideareal til kjøreveg og fortau skal ha fast 

dekke i forbindelse med avkjørsler langs 

o_KV1-2. Langs f_KV3-4 kreves det minst 

grusdekke i avkjørsler til eksisterende boliger. 

For øvrig planeres og tilsås skråninger og 

grøfter. 

 

Detaljer knyttet til utforming av 

skjæringer/fyllinger og lignende forutsettes 

avklart i forbindelse med søknad om 

byggetillatelse for veganlegget. 

 

5.5 Leskur/plattformtak 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.5.1 o_LS1-2 

a) I tilknytning til busstopp/kantstopp tillates 

oppført leskur/plattformtak med størrelse inntil 

2x3 m som vist i plankartet. 

 

Leskur/plattformtak bør oppføres i henhold til 

Statens vegvesens Håndbok 232 

«Tilrettelegging for kollektivtransport på veg».  
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§ 6 Hensynssoner 

 

6.1 Faresone - Høyspenningsanlegg 

Bestemmelser Retningslinjer 

6.1.1 H370_1 

a) Det tillates ikke oppført bygninger eller 

andre varige tiltak nærmere trafostasjonen enn 

5 meter.  

 

 

 

6.2 Sikringssone - Frisikt 

Bestemmelser Retningslinjer 

6.2.1 Frisiktsone 

a) Det tillates ikke vegetasjon eller andre tiltak 

høyere enn 0,5 m innenfor dette området som 

kan hindre sikt i vegkrysset. 

 

 


