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Finnmarkseiendommen/Finnmrkkuopmodat (FeFo) viser til varsel av oppstart for
reguleringsplan for Solsiden boligfelt i Nesseby kommune.

FeFo har i utgangspunktet ingen merknader til planforslaget. Men vi gjør oppmerksom på to
sirkeleiendommer i planområdet under gnr. 11/34 og gnr. 11/30. Sirkeleiendommer er som
kjent eiendommer som er registrert med sirkel i matrikkelen uten at grensene er fastsatt.
FeFo er i skrivende stund ikke kjent med den faktiske utstrekningen av de to tomtene.
Dette til orientering.

All bruk av finnmarkseiendommen må avklares med FeFo som grunneier. Vi ber om at
planforslaget behandles etter Finnmarksloven og Sametingets retningslinjer om endret bruk
av utmark.

Med hilsen/Dearvvuodaiguin

Bjorn-Rikart Pedersen
leder eiendomsavdelingen

Steinar Henriksen
eiendomsforvalter/plan koo rdi na tor
Tel: 90592273

Dette dokumentet er elektronisk signert

post@fefo.no
www.fefo.no



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Nesseby kommune
Rådhuset
9840 VARANGERBOTN

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

09.06.2022
22/04283-2
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Uttalelse uten merknad til oppstart av reguleringsplan for Solsiden
boligfelt i Nesseby kommune

POST- OG BESK5ADRESSE
tadebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

IEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN N05376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47790212 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 25. mai 2022.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

Uttalelse uten merknad fra DMF
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan
for Solsiden boligfelt.

Dersom videre behandling av planen viser at noen av våre fagområder blir berørt, ber
vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjostad
seksjonsleder

Henning Sigstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Henning Sigstad
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Unjárgga gielda / Nesseby kommune
Ráđđevisti/Rådhuset
9840 VARANGERBOTN
Norway

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO
22/3502 - 3 22/23758 27.06.2022 

Innspill vedrørende detaljregulering Solsiden boligfelt, Unjárgga gielda/Nesseby 
kommune - Varsel om befaring

Sametinget viser til deres brev av 25.05.2022.

Ut fra vår generelle kjennskap til det aktuelle området finner vi det sannsynlig at det kan være samiske 
kulturminner som ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis. 
Befaringa vil kunne utføres i løpet av barmarksperioden 2022. 

Ifølge lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 10 skal utbygger betale for Sametingets 
befaring ved offentlige og større, private tiltak. Kostnadene for befaringen er i henhold til de nye 
retningslinjene fra Klima- og miljødepartementet for budsjettering av arkeologiske registreringer som trer i 
kraft 01.01.2016. Det beregnes 870kr/t ved for- og etterarbeid samt dagsbefaringer uten overnatting. Ved 
befaringer med overnatting beregnes det 1161kr/t. I tillegg kommer reisekostnader samt kostnader for ev. 
¹⁴C-prøver og funnhåndtering. Dersom det ikke blir gjort kulturminnefunn i forbindelse med befaringen, 
påløper ikke kostnader for de to sistnevnte postene. I denne saken har vi beregnet antall timer til totalt 19 
timer. Den totale prisen for befaringa blir kr. 26500,-. Vi understreker at dette er øvre grense for utgifter i 
forbindelse med befaringen.

Av hensyn til eget feltarbeid og egne budsjetter ber vi om tiltakshavers skriftlige aksept av det oppstilte 
budsjettet. 

Tiltakshaver bes gjennom dette brev om å varsle grunneier/bruker om at befaring av planområdet vil foregå i 
løpet av barmarksperioden 2022.    

Tiltaket kan ikke iverksettes før vår endelige uttalelse foreligger.

Hvis planen skulle bli trukket tilbake, eller av andre grunner ikke lenger er aktuell, ber vi om å få beskjed om 
dette slik at vi kan avlyse befaringa.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Troms og Finnmark fylkeskommune.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Andreas Stångberg Ole Mattis Siri
juogushoavda / seksjonssjef Vuosttaškonsuleanta/ Førstekonsulent

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00
Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347
9735 Kárášjohka/Karasjok váldde oktavuođa/ta kontakt
Áššemeannudeadji
saksbehandler

Ole Mattis Siri

Tel: +47 78 47 40 22

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974760347
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Unjárgga gielda / Nesseby 
kommune

Ráđđevisti/Rådhuset 9840 VARANGERBOTN

Kopiija / Kopi til:
Henning Larsen
Troms og Finnmark 
fylkeskommune

Postboks 701 9007 TROMSØ

Mielddus / Vedlegg:
Budsjett sak 22-3502 Solsiden boligfelt, Unjargga-Nesseby kommune
Akseptsskjema sak 22-3502 Solsiden boligfelt, Unjargga-Nesseby kommune



 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen 
Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 9801 VADSØ Fakturamottak DFØ 
Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 4710 Torgarden 
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   7468 Trondheim 
        
        
 

Henning Larsen 
Løkkeveien 115 
9503 ALTA 
  
 
Pål Eskil Sneve 

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Transport og samfunn Toril Iversen / 48014627 22/109621-2    05.07.2022 
     
      

Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering Solsiden boligfelt - Nesseby 
kommune  

Vi viser til brev datert 25.05.2022 med varsel om oppstart av detaljregulering av Solsiden 
boligfelt i Nesseby kommune. Vi beklager at vårt innspill kommer etter høringsfristen. 
 
Saken gjelder  
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 23 eneboligtomter, areal for grønnstruktur 
og gjennomgående kjørevei fra Luemeravda (Høgtoppen) boligfelt til T-kryss like øst for 
Solsiden boligfelt. I planområdet skal det også tilrettelegges for helhetlig gang- og sykkelvei 
fra boligfeltet til Nesseby helsesenter. For området utarbeides det også VOA-plan. Videre har 
planarbeidet til hensikt å finne tilfredsstillende trafikale løsninger forbi NAFs øvingsbane og 
øvrig eksisterende bebyggelse innenfor planavgrensningen. 
 
Statens vegvesens rolle i planleggingen 
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 
sikkert, og miljøvennlig transportsystem». 
 
Vi uttaler oss på vegne av staten som forvalter av riksveg og etaten sine egne kulturminner, 
og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt 
sektoransvar for vegnettet betyr at Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at 
trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som 
berører samferdsel. Dette gir oss rett til å stille krav til både statlige, fylkeskommunale og 
kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende. 
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Statens vegvesens innspill til planforslaget 
Planområdet inkluderer E75 fra Varangerbotn til Nyborg. Som vegeier ønsker derfor Statens 
vegvesen å være en aktiv part i planarbeidet.  Vi deltar gjerne i avklaringsmøter initiert av 
konsulent/Nesseby kommune. 
 
I arbeidet med planen bør avkjørselsforholdene langs E75 i planområdet vurderes. Antall 
avkjørsler langs hovedveg skal begrenses. 
 
Statens vegvesen har utarbeidet en hydrologisk rapport for Rovvejohka bru. Dagens bru er 
ikke i stand til å ta unna vannmengdene som bruker å samle seg ved brustedet. Det kan 
derfor være aktuelt å bytte ut denne brua. Behov for areal knyttet til dette og utformng av 
planlagt gang-sykkelveg i området avklares med Statens vegvesen som en del av 
planprosessen, 
Krysset fra Kv Nyborgmoen til E75 er problematisk og med dårlig sikt. Her bør det vurderes 
tiltak og legges inn areal for kryssutbedring. 
 
I tillegg er E75 nasjonal turistveg. Dette må også tas hensyn til i planarbeidet.  
 
Innenfor planområdet bør Statens vegvesen sine vegnormaler brukes i utforminga av 
vegarealene. Disse finnes i våre håndbøker: Statens vegvesens håndbøker | Vegveven 
 
Det planlagte boligområdet ligger forholdsvis nært kommunens oppvekstsenter. Det er 
derfor positivt at det skal tilrettelegges for gående og syklende gjennom planen. 
 
 
 
 
 
Transportforvaltning Troms og Finnmark 
Med hilsen 
 
 
 
Oddbjørg Mikkelsen 
seksjonsleder Toril Iversen  
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
Kopi 
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 700, 9815 VADSØ 
 

https://intranett.vegvesen.no/organisasjon/sentrale-dokumenter/handboker/statens-vegvesens-handboker/


       
       
E-postadresse: 
sftfpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.statsforvalteren.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.06.2022  2022/5268 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  25.05.2022   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Astrid Fjose, 77642175 
  
 
 
  

Unjárgga gjelda / Nesseby kommune 
Rådhus 
9840 VARANGERBOTN 
 
 

  

 

Statsforvalterens innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for 
Solsiden boligfelt - Nesseby kommune 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til oppstartsvarsel til detaljregulering av Solsiden boligfelt 
i Nesseby kommune, med høringsfrist 29. juni 2022. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til 
rette for et nytt boligområde med gjennomgående kjørevei, gang- og sykkelveg fra Høgtoppen 
boligfelt til T-kryss, like øst for Solsiden boligfelt, og videre med helhetlig gang- og sykkelvei fram til 
Nesseby helsesenter. Det skal også tilrettelegges for turvei mellom Solsiden boligfelt og lysløypen i 
Nyborglia.  

I kommuneplanens arealdel for Nesseby kommune er det aktuelle området lagt ut til boligformål, 
annen bebyggelse, hvor NAFs øvingsbane er etablert, og LNFR-område. Tursti og gang- og sykkelvei 
samsvarer delvis med gjeldene plan. Planinitiativet er vurderes i hovedtrekk å være i tråd med 
gjeldende planer for området.  
Planen utarbeides av Henning Larsen arkitekter AS på vegne av Nesseby kommune. 
 
Planen går inn i Statsforvalterens samordningsoppgave. Ordningen gir Statsforvalteren fullmakt til å 
samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter. 

 
Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning (KU) 
Forslagstiller har gjort en vurdering om det er nødvendig å utrede planen etter KU-forskriften, og 
konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Statsforvalteren har 
ingen merknader til denne vurderingen. 

Vi presiserer at virkningen av planen må komme frem av planbeskrivelsen, jf. plan- og 
bygningslovens § 4-2, 1.ledd. 

 

Tema i planleggingen 

Medvirkning 
Jamfør pbl kapittel 5 skal enhver som fremmer planforslag, legge til rette for medvirkning.  I de 
tilfeller der andre enn planmyndigheten fremmer planer, skal kommunen som planmyndighet påse 
at det er lagt til rette for medvirkning. 



  Side: 2/6 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging for å kunne delta, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand 
til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 

Utfordringen ligger i å oppnå medvirkning fra interesser og hensyn som ikke har klare talspersoner 
gjennom etablerte organisasjoner, og andre grupper som krever spesiell tilrettelegging. Dette kan 
f.eks. gjelde barn i et område, personer med funksjonsnedsettelse, minoritetsgrupper, eller andre 
personer eller grupper med særlige behov. 
 

Barn og unge 
Barn og unge er satsingsområde for statsforvalteren i Troms og Finnmark. I tillegg til å sikre gode 
areal til lek og opphold for barn, er vi derfor særlig opptatte av at barn og unge skal få delta og bli 
hørt i planprosesser, jf. de statlige planretningslinjene for barn og unge i planleggingen. Vi anbefaler 
at medvirkning fra barn og unge får særlig oppmerksomhet. 

KDDs veileder Barn og unge i plan og byggesak gir mange gode råd. 

 
Universell utforming  
Det er et uttalt nasjonalt mål at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Etter 
diskriminerings- og likestillingsloven har alle virksomheter en plikt til å arbeide aktivt og målrettet for 
å fremme universell utforming. Prinsippet om universell utforming bygger på 
menneskerettighetene, og innebærer en rett til lik og likeverdig tilgang til alminnelige funksjoner i 
samfunnet. Dette omfatter bl.a. mennesker med funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, 
bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning.  

Planbeskrivelsen må gjøre rede for hvordan universell utforming er ivaretatt i planforslaget. 

 
Samordnet bolig- areal og transportplanlegging:  
Statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (SPR-BATP) fastsetter 
viktige prinsipper for by- og tettstedsutvikling. Kommunene skal, gjennom sin planlegging, legge til 
rette for en effektiv arealbruk i overordnede kommuneplaner. De statlige planretningslinjene setter 
bl.a. som mål at planleggingen bør «fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.» Vi ber kommunen legge 
dette til grunn i planarbeidet. 

For å øke andelen med gange, sykkel og kollektivbruk, bør løsninger som bidrar til reduserte 
transportbehov og som styrker den sosiale infrastrukturen, prioriteres.  

Tettstedet Varangerbotn får med denne reguleringsplanen et sammenhengende boligområde fra 
Anthis vei fram til NAFs øvingsbane, med gang- og sykkelveg helt fram til Nesseby helsesenter. 
Statsforvalteren tilrår Nesseby kommune trinnvis utbygging fra vest mot øst. Dette vil bidra til å 
styrke de den sosiale bærekraften og til å oppnå størst mulig nærhet til allerede utbygde 
samfunnsfunksjoner som skole, arbeidsplasser og service. Transportbehovet minsker, samtidig som 
det i tillegg vil det være en stor fordel for trafikksikkerhet, folkehelse og friluftsliv å etablere planlagt 
gang- og sykkelveg helt fram til helsesenteret. Dette kan forankres med rekkefølgekrav i 
bestemmelsene.  

 
Landskap og estetikk 
Kommunen bør ha som mål at planen skal sikre en god terreng- og landskapstilpasset utbygging, og 
byggverk med estetiske kvaliteter. Kommunen har et stort ansvar for å sikre estetisk kvalitet i 
omgivelsene. Estetisk kvalitet skal være et grunnleggende premiss i all planlegging, jf. plan- og 

https://www.regjeringen.no/contentassets/374c8885638c43e08e1ec93466b6b56f/no/pdfs/h-2498-b-barn-og-unge-i-byggesak.pdf
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bygningslovens formålsparagraf. Planforslaget må beskrive landskapskvalitetene og hvordan de blir 
påvirket av ulike utbyggingsalternativer. Landskapshensyn handler både om hvor ny utbygging 
lokaliseres og hvordan bygg utformes.  

Fargebruken de siste tiårene har gått fra mangfold og tydelige farger, til en dreining mot gråtoner og 
lite fargebruk. Statsforvalteren anbefaler kommunen til å motivere til større variasjon og 
lokalhistorisk forankring i fargebruken for boligbebyggelsen og våre øvrige bygde omgivelser. 

 
Friluftsliv og folkehelse 
Gjennom planleggingen skal kommunen fremme folkehelse, forebygge levekårsutfordringer og 
utjevne sosiale forskjeller. Det innebærer at folkehelse skal integreres i all planlegging, og at 
planleggingen skal ta hensyn til faktorer som kan virke inn på helsen. Gode nærmiljøer der det er 
mulig å utøve helsefremmende aktiviteter, er en forutsetning for å kunne nå de nasjonale målene. 
Det er derfor flott at det sikres turløyper og adgang til bakenforliggende turområder gjennom 
planen.  

Turveger og adkomst til nærturområder kan også sees i sammenheng med tilrettelegging med gang- 
og sykkelveger. Vi anbefaler at det vurderes rekkefølgekrav for å sikre at nødvendige gang- og 
sykkelveger/turveger er opparbeidet innen nye boligområder tas i bruk. 

 
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse  
ROS-analysen skal utarbeides i tråd med veilederen Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging 
(2017). Vi gjør oppmerksom på at veilederen i tillegg til sjekklister sier at det skal gjøres analyser av 
konkrete, sannsynlige hendelser, jf. kap 4.4 og vedlegg 1 i veilederen.  

Vi minner om at risiko- og sårbarhetsanalysen skal vurdere om framtidige klimaendringer vil gi et 
endret risiko- og sårbarhetsbilde, jf. de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning kap 4. 

 
Grunnforhold  
Statsforvalteren ønsker å understeke viktigheten av å avklare sikker byggegrunn i en tidlig fase, og 
viser til departementets rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling som 
sier at reell fare for sikker byggegrunn skal være utredet på siste plannivå og skal ikke forskyves til 
byggesak.  

Planområdet ligger under marin grense, i et aktsomhetsområde for marin leire iht. NVE Atlas. Som 
ledd i saksbehandlingen må det derfor vurderes om det er tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred 
iht. TEK 17. Prosedyren beskrevet i NVE-veileder nr 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred må benyttes, 
jf. https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf. Vi forutsetter at nødvendige 
undersøkelser blir gjennomført i planarbeidet for å påse at byggegrunnen er tilstrekkelig sikker, og 
at en eventuell utbygging eller utfylling ikke vil medføre fare for utglidning e.l. innenfor planområdet 
eller tilstøtende områder, Vi legger til grunn at denne dokumentasjonen medfølger når planen 
legges ut til offentlig ettersyn. 

 
Vannmiljø og vannforvaltning 
Vannforskriften gir rammer for vannforvaltningen i Norge. Vannmiljøet skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god 
kjemisk tilstand.  

Ved inngrep i vann er dokumentasjon og vurdering av tiltaket etter vannforskriften § 12 en sentral del av 
kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldlovens § 8. Før ny aktivitet eller nye inngrep kan tillates, 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
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må effektene av tiltaket vurderes, bl.a. om det vil gi endret miljøtilstand i den berørte 
vannforekomsten(e).  

Kunnskapsgrunnlaget for miljøtilstanden i vann framgår av databasen vann-nett. Klassifiseringen av 
miljøtilstanden i databasen gir grunnlaget for vurderingene etter § 12. For nærmere veiledning til bruk 
av vannforskriftens § 12 viser vi til brev fra KLD datert 23. februar 2015 (tilgjengelig på 
vannportalen.no).  

Vi viser til de nasjonale føringene og forventningene til kommunens arbeid med vannforvaltning i 
arealplanleggingen:   

Nasjonale føringer for vassforvaltninga: Kommunens arealplanlegging er svært viktig for å nå  målet om 
god tilstand i norsk vann. Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på arealbruken 
for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder vannmiljø. Det er 
svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes arealplanlegging for å nå målet om god 
tilstand i norsk vann.   

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023: Kommunene bidrar til gode 
miljøforhold i og langs vassdragene gjennom tiltak og god arealforvaltning. Regjeringen legger vekt på at 
kommunale planer tar hensyn til vassdragenes bruks- og verneverdier. Regjeringen forventer at 
kommunene vurderer arealbruken i og langs vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv.   
Vi gjør oppmerksom på at tiltak kan kreve tillatelse fra vannressursloven og laks- og 
innlandsfiskeloven. Dette må avklares i det videre arbeidet med planen. 

 
Varig verna vassdrag 
Planområdet berører det varig verna vassdraget Nyborgelva (Bruelva) / Rovvejohka jf. Verneplan I av 
1973. De deler av planområdet hvor det planlegges bebyggelse ligger imidlertid i det aller 
vesentligste utenfor nedbørsfeltet til verneplanområdet og drenerer vekk fra dette. Unntaket er 
forslaget om ny vei mellom E75 og utbyggingsområdet og ny tursti nordover fra som vil drenere inn i 
nedbørsfeltet og mot Nyborgelva / Rovvejohka. Det spesifiseres ikke i varselet hvordan turstien, som 
krysser Nyborgelva, er tenkt utformet. Statsforvalteren forutsetter at denne utformes og lokaliseres 
slik at den ikke kommer i konflikt med vassdragsvernet og at det er fokus på miljøtilpasning i 
anleggsfasen. Dette må utredes i det videre arbeidet med planen. Tiltak i vannstrengen skal unngås.   

Kommunen skal legge Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag til grunn for planarbeidet jf. 
retningslinjens pkt. 2 og pbl. § 6-2 andre ledd bokstav a). 
 
Naturmangfold 
Før kommunen kan treffe vedtak som kan påvirke naturmangfold, slik som i dette tilfellet, skal den 
ha vurdert planen ut ifra den miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 jf. § 7. 
Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer for vedtaket og vurderingen etter 
prinsippene skal fremkomme av vedtaket jf. § 7 første ledd, andre punktum. Vi viser her til Klima- og 
miljødepartementets veileder om naturmangfoldloven kapittel II for veiledning om hvordan 
prinsippene skal anvendes. 

Kalkrik grunn – indikator 
Planområdet ligger under marin grense og på kalkrik grunn med leirskifer som hovedbergart 
(kalkinnhold: 4, høyeste nivå) jf. økologisk grunnkart. Kalkinnhold i berggrunn er en viktig 
miljøvariabel i norsk natur, som har avgjørende innflytelse på jordsmonn og vegetasjonstyper. 
Datasettet gir indiksjoner på at området innehar en av flere forutsetninger som er nødvendig for 
tilstedeværelse av kalkkrevende, herunder ofte truede, arter og naturtyper. Om slike 
arter/naturtyper finnes innenfor planområdet, kan imidlertid kun avdekkes gjennom kartlegging i 
felt. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kld/nyheter/2019-nyheter/vassforvaltning/id2633068/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.nve.no/vann-og-vassdrag/vassdragsforvaltning/verneplan-for-vassdrag/troms-og-finnmark/241-3-nyborgelva-bruelva-rovvejohka/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001
https://www.regjeringen.no/contentassets/76ba044f8515433c93c259e7e86420f4/t-1554.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/76ba044f8515433c93c259e7e86420f4/t-1554.pdf
https://www.ngu.no/upload/Aktuelt/Produktark_Kalkinnhold_Berggrunn_NGU.pdf
https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/?lng=28.591146469116214&lat=70.17811874871809&layers=649,932&favorites=false
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Støy 
De delene av planforslaget som ønskes utbygd med boliger ligger om lag 1 km fra Nyborgmoen 
skytefelt, tett inntil E75 og NAFs øvingsbane. Det må utredes i planen i hvilke grad støyfølsom 
bebyggelse (boliger) vil bli utsatt for negativ støyforurensning fra skytefeltet og annen støyende 
virksomhet i planområdets influensområde (eks. E75 og NAFs øvingsbane). Vi viser her til 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021 og Miljødirektoratets veileder M-
2061 til støyveilederen som skal legges til grunn i det videre arbeidet med planen. 

Anbefalt maksimalt støynivå fra ulike støykilder slik som f.eks. skytebaner og vei fremkommer av 
tabell 2 i veilederen. Støynivå ved uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt 
bruksformål bør ikke overstige Lden ≤ 35 dB for støy fra skytebaner og Lden ≤ 55 dB fra vei jf. tabell 2. 
Slik aktivitet bør ikke foregå på nattestid (kl. 23.00-07.00), og på dagtid (kl. 07.00-23.00) ikke overstige 
LAFmax ≤ 65 dB for skytebanestøy. 

Vi minner om at kommunen fra 1. januar 2020 er delegert myndighet etter forurensningsloven § 11 
for støy/støv fra motorsportbaner. Se Forskrift om myndighet til kommunene etter 
forurensningsloven § 1 første ledd. 

 
FNs bærekraftsmål og klimagassreduksjoner  
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. Dette krever felles innsats fra alle deler av samfunnet. I denne 
reguleringsplanen mener statsforvalteren det er særlig viktig å fokusere på hvordan planleggingen 
og gjennomføringen av planen kan bidra til å nå de bærekraftsmålene der Norge er kommet kortest; 
mål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon, og mål 13 – stoppe klimaendringene og mål 15 – livet på 
land.  

Planen kan bidra til å nå mål 12 ved å redusere avfallsmengden gjennom forebygging, 
materialgjenvinning og ombruk, samt etiske og «grønne» innkjøp, jf. veileder Etiske krav i offentlige 
anskaffelser og veilederen Kom i gang med grønne anskaffelser. 

Når det gjelder bærekraftsmål 13, har Norge forpliktet seg til å redusere de nasjonale 
klimagassutslippene med 50-55 % innen 2030. Dette krever en rask og omfattende omstilling i alle 
deler av samfunnet i tråd med de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning. Kommunen og lokale utbyggere spiller en viktig rolle. Klimagassreduksjon og 
energieffektivisering må derfor gis prioritet i planarbeidet, og løsninger som gir klimagevinst i form 
av reduserte utslipp, må vurderes. Statsforvalteren anbefaler at lavest mulig klimagassutslipp blir et 
grunnleggende prinsipp i det videre arbeidet. 

Byggene som føres opp i dag, vil fortsatt være i bruk i 2050, når Norge skal være et 
lavutslippssamfunn. Planen bør derfor sette rammer som sikrer at bygg i planområdet blir oppført 
med passiv- eller plusshusstandard. Markedet har begynt å etterspørre bærekraftige boliger med 
lave klimaavtrykk. Dette vil derfor være et konkurransefortrinn ved ev. framtidig salg. Det er nyttig 
informasjon om klimavennlige bygg hos Miljødirektoratet og støtteordninger hos Enova.  

Vi anbefaler også at utbygger tenker bevisst gjennom bruk av lokale energiløsninger og fossilfri 
byggefase. Veilederen Kriterier for vurdering av klimakonsekvenser i planprosessen (Oslo kommune) gir 
en god oversikt over hva som må vurderes i kap 3.4 og 3.6. 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7d2793f6d8254e4b9cc2c4f33592657f/t-1442-2021.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-09-30-1289?q=forskrift%20om%20myndighet%20til%20kommunene
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-09-30-1289?q=forskrift%20om%20myndighet%20til%20kommunene
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/for/ie_veileder_for_etisk_handel.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/for/ie_veileder_for_etisk_handel.pdf
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/kom-i-gang-med-gronne-anskaffelser
https://test.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13372564-1592400801/Tjenester%20og%20tilbud/Plan,%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere,%20normer%20og%20skjemaer/Klimakriterier%20%E2%80%93%20veileder.pdf
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Oversending av planforslag i SOSI-format før høring  
Vi ber om at plankartet sendes som SOSI-fil og PDF-utskrift til Kartverket på e-post 
planTRF@kartverket.no før høring. Kartverket vil utføre en teknisk kontroll av planen og melde 
eventuelle rettingsbehov. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og mangler er rettet 
opp før plankartet sendes ut på høring. Den digitale planen lagres i en regional høringsdatabase 
som de statlige og regionale høringsinstansene benytter i sin saksbehandling. Dette forenkler 
saksbehandlingen og gir raskere og bedre høringsuttalelser. 

Statsforvalteren ønsker lykke til med planarbeidet, og stiller seg rådighet for spørsmål og drøftinger i 
det videre arbeidet med planen. Ved henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer 2022/5268. 

 
 
Med hilsen 
 
Oddvar Brenna 
fagansvarlig arealplan 

  
 
Astrid Fjose 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset, Postboks 701 9815 VADSØ 
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Kopiija
Henning Larsen
Pål Eskil Sneve

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO
22/3502 - 5 22/29172 1350050768 07.09.2022 

Uttalelse vedrørende detaljregulering Solsiden, Nesseby kommune - Frafall av 
befaringskrav

Vi viser til brev av 25.05.22 og vårt brev av 27.06.22 hvor det varsles befaring. Det er kommet til 
Sametingets kjennskap at Troms og Finnmark fylkeskommune har befart det aktuelle området uten at det 
ble funnet automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget frafaller derfor det tidligere kravet om 
befaring i denne saken. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 
50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal 
utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre er automatisk fredet, slik det følger av 
kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, 
teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller 
husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på 
ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 
kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Troms og Finnmark fylkeskommune.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Elin Rose Myrvoll Ole Mattis Siri
juogushoavda / seksjonssjef Vuosttaškonsuleanta/ Førstekonsulent

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Unjárgga gielda / Nesseby 
kommune

Ráđđevisti/Rådhuset 9840 VARANGERBOTN

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00
Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347
9735 Kárášjohka/Karasjok váldde oktavuođa/ta kontakt
Áššemeannudeadji
saksbehandler

Ole Mattis Siri

Tel: +47 78 47 40 22

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974760347
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