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Varsel om videreføring av reguleringsarbeid for Bakkejord, gnr 7 og bnr 38 
mfl, Sør-Varanger kommune   
 
Ihht. pbl.§ 12-8 varsles det på vegne av Interessefellesskapet – Neiden om videreføring av privat 
reguleringsarbeid for Bakkejord gnr 7 og bnr 38 mfl, beliggende i Neiden vest for E6 i Sør-Varanger 
kommune.  
 
Kort om forutgående planprosess: 
Planprosess med utarbeidelse av privat reguleringsforslag ble igangsatt på slutten av 1990-tallet, og 
utarbeidet planforslag har ved to anledninger blitt fremlagt for Sør-Varanger kommune for behandling i 
forhold til utleggelse til offentlig ettersyn. 
 
- Planforslag innsendt 31.03.1998 ble behandlet og innstilt for utleggelse til offentlig ettersyn i mars/april 
2000, men politisk behandling/utsendelse ble stoppet da Sør-Varanger kommune mottok varsel om 
innsigelse fra Finnmark fylkeskommune vedr. automatisk fredete kulturminner.  
Forhold knyttet til automatisk fredete kulturminer og avgresning av hensynssone for kulturmiljø har vært 
gjenstand for en lengre prosess og har blitt justert ved flere anledninger. Av ulike omstendigheter ble saken 
liggende uløst i en del år. Ved gjenopptaking i 2009 har forslagstiller foretatt endringer av planen i samråd 
med innkomne uttalelser og føringer gitt av fylkeskommunen. I brev fra Finnmark fylkeskommunen v/ 
areal- og kulturvernavdelingen datert 05.07.2010 oppgis det at innsigelse frafalles.  
 
- På bakgrunn av frafalt innsigelse ble revidert planforslag oversendt Sør-Varanger kommune for 
behandling 06.07.2010. Under behandlingen av revidert planforslag i 2011 avdekket SVK at tidligere 
innsendt planforslag ikke hadde vært utlagt til offentlig ettersyn, og at de dermed ikke hadde hjemmel til å 
behandle saken etter tidligere lovverk. Det ble konkludert med at planforslag må utarbeides etter ny plan- 
og bygningslov (2008), hva gjelder krav til plandokumenter og planprosess.  
Siden det er gått flere år siden planarbeidet ble varslet igangsatt anses det som påkrevd å foreta ny 
kunngjøring/varsling hvor foreliggende planforslag med bestemmelser vedlegges. 

 
Kunngjøring videreføring: 
Varsel om videreføring av planarbeid vil bli kunngjort i Sør-Varanger Avis 23 eller 25 feb. Offentlige 
høringsinstanser og naboer vil alle få tilsendt varslingsbrev samt foreliggende planutkast. 
Varslingsdokumenter vil også ligge ute på hjemmesiden til Sør-Varanger kommune og Enerhaugen 
Arkitektkontor AS. 
 
Foreliggende reguleringsforslag ble fremlagt for Utvalg for plan og samferdsel (UFPS) i møte den 
30.01.2012. UFPS er positiv til utarbeidet reguleringsforslaget konf vedlegg 2. 
 
Svarfrist: 
Evt. merknader/kommentarer til videreføring av planarbeidet sendes til Enerhaugen Arkitektkontor AS, 
pb.6645 Rodeløkka, 0502 Oslo, ved Rune Slaastad (22 80 63 81) innen. 25. mars 2012. 
 
 
 
 



 
Planområdet – avgrensning 
Som det fremgår av vedlagte kartskisser (vedlegg 1-3) omfatter planområdet arealer beliggende mellom E6 
og Neidenelva i tilknytning til tettstedet Neiden i Sør-Varanger kommune.  
Planområdet omfatter eksisterende gårdsbebyggelse og LNF-områder i tilknytning til Bakkejord (7/38), 
hyttetomt (7/74), LNF-områder (7/17 og 7/30) samt rasteplass i tilknytning til E6. På grunn av særskilte 
verneinteresser knyttet til Neidenelva er også tilliggende del av Neidenvassdraget medtatt i planområdet. 
Samlet utgjør planområdet 160 daa og inkl del av tilliggende veggrunn. 
Planavgrensning i syd er tilpasset vedtatt reguleringsplan for Skoltebyen Kulturmiljø. 
 
Formål – forslag til detaljregulering med bestemmelser 
Formålet med reguleringsarbeidet for Bakkejord er å tilrettelegge for etablering av et turist- og servicesenter 
med aktiviteter knyttet til gårds- og naturopplevelser, samisk kultur, reindrift, mv.  
Eksisterende gårdsbebyggelse er forutsatt oppretthold som en del av opplevelsessenteret. I tillegg til et nytt 
servicesenter med bevertning/overnatting, mv foreslås det tilrettelagt for oppføring av frittliggende 
utleiehytter og lavvoer. Ved utbygging av området er intensjonen at bebyggelsen skal legges skånsomt inn i 
terrenget, slik at det karakteristiske landskapet bevares.  
Adkomst er forutsatt lagt til eksisterende avkjørsel og tilliggende rasteplass. 
Avsatt vernesone langs Neiden er nå i samsvar med fylkeskommunens anvisning, og har medført behov for 
justering av planavgresning, formålsgrenser samt omplassering/forskyvning av tidligere foreslått 
utbyggingsområder inn mot Neidenelva og eksisterende rasteplass. 
Revidert planforslaget anses i hovedsak å opprettholde hovedintensjonen i tidligere planforslag, samtidig som 
forskyvning av fremtidige utbyggingsinteresser og reviderte bestemmelser sikrer ivaretakelse av overordnete 
interesser knyttet til bevaring av kulturminner/kulturmiljø og natur-/friluftsinteresser langs Neidenelva.  
 
Når det gjelder ”100-meters belte” mot Neidenelva har en forholdt seg til elvebredden til hovedvassdraget 
(vannstrengen), mens avstanden er noe mindre langs grunn sideelv. Foreslått differensiering er i samsvar med 
RPR for vernede vassdrag, hvor det angis at restriksjonssone langs elven kan ha en smalere utstrekning enn 
100 meter.  
Forslag til detaljregulering for Bakkejord med bestemmelser og illustrasjonsplan for utvikling av området 
fremgår av (vedlegg 5 - 7).   

 
Overordnete planer - konsekvensutredning ihht. forskrift om konsekvensutredning  
Sør-Varanger kommunen har vurdert planforslaget i forhold til kommuneplanen arealdel, overordnete 
retningslinjer og forskrift om konsekvensutredning. Kommunen vil ikke kreve KU, ettersom planen etter 
administrasjonens mening ikke har store konsekvenser for miljø- og samfunnsforhold (konf vedlegg 4). 
Kommunen forutsetter derimot at utvalgte utredningstemaer beskrives utfyllende i planbeskrivelsen. 
 
 
Alle som har innspill/merknader til planarbeidet og vedlagt plandokumenter oppfordres til å komme med 
konkrete tilbakemelding innen svarfristen, slik at en kan vurdere hvordan disse evt. kan ivaretas før endelig 
planforslag tas opp til behandling for utleggelse til offentlig ettersyn. 

 
Med vennlig hilsen 
 
Rune A. Slaastad 
Enerhaugen Arkitektkontor AS,  
r.slaastad@enerhaugen.com 
 
Vedlegg  :    1. Kartutsnitt geografisk beliggenhet 

2. Flyfoto Neiden /planområdet 
                           3. Kartskisse – planavgrensning 
    4. Tilbakemelding fra Sør-Varanger kommune (UFPS) 
    5. Forslag til detaljregulering for Bakkejord, (nedfotografert)    

6. Illustrasjonsplan Bakkejord, (nedfotografert) 
7. Forslag til reguleringsbestemmelser for Bakkejord   



 
1. Geografisk beliggenhet 

 
 

 
 

 

 



 
2. Flyfoto - avgrensing av planområdet 
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3. Avgrensning av planområdet 

  
 
 



 
4. Tilbakemelding fra Sør-Varanger kommune / Utvalg for plan og samferdsel 

30.01.2012,  

 
 



 
5. Utkast detaljregulering Bakkejord  (ikke i målestokk) 

 



 
 

 



 
6. Illustrasjonsplan – Bakkejord    (ikke i målestokk) 

 
 



 
 

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR  
BAKKEJORD – NEDRE NEIDEN, SØR-VARANGER KOMMUNE  Rev 17.01.2012 
Gnr.7 Bnr. 6, 17, 30, 38, 74, mfl 
 
§ 1 AVGRESNING 
Det regulerte området er vist på plankart datert …………..  
 
 
§ 2 FORMÅL 
Området reguleres til: 
Bebyggelse og anlegg,  pbl §12-5. Nr. 1      Fritid og turistformål, FT1-FT2 

   Utleiehytter, FT3 
   Kombinert formål – service, bevertning,  
   utleiehytter, turisme, SBUT 

Samferdselsanlegg og teknisk  
infrastruktur, pbl. §12-5. Nr. 2                   Kjøreveg, K1-K2 

   Rasteplass 
     
Grønnstruktur, pbl. §12-5. Nr. 3      Vegetasjonsskjerm, V1 – V2 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder  
samt reindrift  pbl. §12-5. Nr. 5       Landbruksformål, LNFR 1 
          Friluftsformål, LNFR 2 
          Reindriftsformål, LNFR 3 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, pbl. §12-5. Nr. 6    Naturområde, N1 – N3 
  
Hensynssoner, pbl. §12-6 
 - Sone med særlig hensyn til verna vassdrag  
- Sone med særlig hensyn til vern av kulturminner  
 
 
§ 3 HENSYNSSONER, pbl. §12-6. 
 
3.1  Hensyn til naturmiljø - verna vassdrag, H560 
Innenfor avsatte hensynssoner for del av Neidenelva tillates ikke tiltak, aktiviteter eller bruk som er 
i strid med bevaringsinteresser eller retningslinjer for verna vassdrag. 
Evt. påkrevde tiltak innenfor områdene krever godkjennelse fra kommunen. 
 
Regulering av området endrer ikke på fiske og fiskerettigheter, eller de til en hver tid gjeldene 
vedtekter for utnyttelse av fiskeressursene. 
 
3.2  Hensyn til bevaring av kulturmiljø, H570 
Innenfor området tillates ikke tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnene eller fremkalle fare for at det 
skjer. 
Allmenn ferdsel etter friluftsloven og kulturelt betingete aktiviteter og bruk er tillatt innenfor de 
begrensninger som her er angitt.  
Evt. tiltak innenfor området krever godkjennelse fra Fylkeskonservatoren. 
 
 
§ 4 GENERELLE BESTEMMELSER 
 
4.1  Plankrav 
Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides en detaljert situasjonsplan/utomhusplan i 
målestokk 1:200 for den del av utbyggingsområdet som tiltaket omfatter. Planen skal redegjøre for 
bebyggelsens plassering og høyde, utforming, opparbeidelse og bruk av utearealer, interne veier, 
p-områder, tekniske anlegg, områder/vegetasjons som skal beholdes uberørt, samt en evt. 
etappevis utbygging av det delområde tiltaket berører. 



 

 
 

 
Opparbeidelse og ferdigstillelse i henhold til godkjent plan skal være gjennomført før midlertidig 
brukstillatelse gis. 
 
4.2  Plassering av bebyggelse og anlegg 
Ny bebyggelse og anlegg skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser dersom annet ikke 
fremgår av påfølgende bestemmelser. 
Ved plassering av bebyggelse, anlegg/installasjoner og interne gang- og veiforbindelser skal 
vegetasjon og verdifulle landskapselementer i størst mulig grad søkes bevart.  
 
Byggverk eller anlegge/ installasjoner skal ha min. 7,0 m avstand til nærmeste høyspentkabel. 
 
 
4.3  Utforming av bebyggelse 
Ny bebyggelse og anlegg skal gis en utforming hvor volum, materialbruk og farger gir et godt 
helhetlig preg og ivaretar hensynet til omkringliggende miljøer.  
Ved plassering og utforming av bebyggelse og anlegg skal en tilstrebe en stedlig tilpasning til 
eksisterende terrengformasjoner, slik at terrenginngrep og grad av oppfylling begrenses.   
 
Bebyggelsen skal utformes med saltaksløsninger, dersom det ikke oppføres bebyggelse med 
særpreg som lavvoer eller gammer. Taktekking skal utføres med materialer som har matt eller 
mørk virkning. Bygninger i samme byggeflukt eller gruppe skal ha samme form og fargeskala. 
Sterke farger tillates ikke.  
 
4.4  Ubebygde areal 
Ubebygd areal skal i størst mulig grad beholdes som naturtomt. Arealer inn mot bebyggelse, 
gang- og veiforbindelser, mv. skal gis en tiltalende utforming og opparbeidelse. Berørte ubebygde 
areal skal i størst mulig grad tilbakeføres med stedegen vegetasjon.  
 
4.5  Parkering 
Det skal anlegges tilstrekkelig antall p-plasser for betjening av servicesenteret og utleiehyttene. 
Parkeringsområder skal avskjermes med beplantning. 
 
5.6  Avkjørsel 
Adkomst til planområdet er vist med piler på plankartet, og skal legges i tilknytning til eksisterende 
avkjørsler og rasteplass. 
Utforming av avkjørsel fra rasteplass og utvidelse/ombygging av eksisterende avkjørsler skal 
fremlegges for godkjennelse av Statens vegvesen. Godkjent avkjørselsplan skal foreligge før 
arbeider kan igangsettes. 
 
Avkjørsler skal tilfredsstille de til en hver tid gjeldende krav til utforming og frisiktsoner mot 
tilstøtende veg ihht. håndbok 017. Arealer innenfor frisiktsoner skal være fri for sikthindre 0,5 m 
over tilstøtende vegplan. 
 
Tilstøtende trafikkareal herunder vegskjæringer og fyllinger skal søkes behandlet på en tiltalende 
måte med stedegen vegetasjon. 
 
4.7  Skilting 
Oppsetting og utforming av skilt og reklameinnretninger skal godkjennes av kommunen, og skal 
ikke være til sjenanse for naboer eller omgivelser. 
 
4.8  Automatiske fredede kulturminner. 
Ved avdekking av automatisk fredete kulturminner jfr. lov om kulturminner § 4, skal arbeider/tiltak 
stoppes og funn straks meldes til fylkeskonservatoren.  
Alle typer inngrep som kan påvirke automatiske fredete kulturminner er forbudt.  
 
4.9  Andre forhold 
Ledninger for strøm, telefon, mv. skal legges i jordkabler. Frittstående transformatorkiosker skal 
avmerkes på situasjonsplanen, og må ikke plasseres nærmere annen bygning enn 5 meter. 



 

 
 

 
Det tillates ikke innlagt vann i bygninger før det er etablert godkjent avløpsløsning. Overflatevann 
skal dreneres i grunn på egen eiendom.   
 
Anlegg for avfallshåndtering mv. skal plasseres slik at det er til minst mulig sjenanse for 
omgivelsene 
 
 
§ 5  BEBYGGELSE OG ANLEGG, pbl. §12-5 Nr. 1 
 
 
5.1  Fritid og turistformål, FT1 – FT2 
Eksisterende gårdsbebyggelse tillates ombygd/påbygd og tilrettelagt for gårdsturisme, kunst og 
håndverk, utstilling, galleri, fiskeskole, mv. 
 
5.2  Utleiehytter, FT3 
Innenfor området tillates oppført hyttebebyggelse for utleie, fellesanlegg i tilknytning til 
virksomheten samt anlagt mindre teltplasser. 
 
Samlet for område FT1 og SUBT tillates det oppført inntil 30 frittliggende hytter med grunnflate 40-
70 m2, oppført med 1. etasje + innredet loft/hems. Fellesanlegg tillates med grunnflate inntil 80 
m2. Maks gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 4,0 m og 5,5 m. Mindre arker 
og takoppløft som ligger innenfor hovedtakets gesims, skal ikke medtas ved beregning av regulert 
gesimshøyde. 
 
Teltplasser skal ligge avskjermet, og det tillates maks tre områder med inntil 8 telt/lavvoer pr 
plass. 
 
 
5.3  Kombinert bebyggelse og anleggsformål, SBUT 
Innenfor område tillates det oppført bebyggelse for etablering av et turist-/servicesenter med 
tilhørende bevertning, overnatting, utleiehytter, mv.  
Servicesenteret kan oppføres med inntil to etasjer, hvor maks gesims- og mønehøyde ikke skal 
overstige henholdsvis kote 39,0 og kote 42,0. 
Prosent bebygd areal av netto tomt skal ikke overstige %BYA = 20% 
 
Gesims- og mønehøyde skal beregnes ift. gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. 
 
 
§6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, pbl. §12-5 Nr. 2  
 
6.1  Kjørevei, K1-K2 
Kjørevei K1 skal ha funksjon som felles atkomstvei til felt FT1, FT2 og SBUT. 
Vei skal anlegges med kjørebredde 4,5 m. 
Kjørevei K2 skal ha funksjon som felles atkomstvei til eiendom 7/74 og 7/29.  
Vei tillates kun gruslagt i bredde inntil 3,0 m, og skal følge eksisterende gårds-/traktorvei og 
tilknyttes eksisterende avkjørsel til Bakkejord – K1. 
 
 
6.2  Rasteplass 
Området skal ha funksjon som offentlig rasteplass. I tilknytning til rasteplassen tillates det oppført 
toalettanlegg.  Ubebygde arealer som ikke er asfaltert skal gis en parkmessig opparbeidelse.  
 
 
§7 GRØNNSTRUKTUR, pbl. §12-5 Nr. 3  
 
7.1  Vegetasjonsskjerm, V1–V2 
Innenfor området skal eksisterende vegetasjon skjøtes på en bærekraftig måte og bevares som 
naturlig avskjerming inn mot E6.   



 

 
 

  
     
§ 8  LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT,  pbl. §12-5 Nr. 5 
 
8.1 Landbruksformål, LNFR 1 
Innenfor området kan det tilrettelegges for en flerbruksdrift av landbrukseiendommen, herunder 
jordbruk, beite, samleplass for kjørerein, gårdsturisme, mv. 
 
8.2 Friluftsformål, LNFR 2 
Innenfor området skal kulturlandskap og naturmark søkes bevart og holdt i hevd.  I tillegg til 
tradisjonell bruk av området som beitemark, tillate det anlagt naturstier, aktivitetsområder, 
opplagsplass på land for båter/kanoer samt anlegg/innretninger som naturlig kan innpasses i 
området og langs elvebredden uten å være til sjenanse for omgivelsene. 
Det tillates ikke satt opp innretninger som hinder allmenn ferdsel langs Neidenelva. 
 
Inn mot Skoltefossen tillates tiltak for å tilbakeføre områdets karakter til dets opprinnelige 
utseende. 
  
Sagbruk fra "Gjenreisningen av Finnmark" (1944- 45) og dets tilhørende anlegg tillates 
gjenoppbygd på eksisterende gunnmur. 
 
8.3 Reindriftsformål, LNFR 3 
Område L2 skal holdes i hevd som jordbruksareal/ beitemark samtidig som området tillates 
benyttet som aktivitetsområde i tilknytning til gårdsturisme. 
Opprinnelig låve/ driftsbygning tillates gjenreist på eksisterende grunnmur. 
 
 
§9 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, pbl. §12-5 Nr. 6 
   
 
9.1 Naturområde i vassdrag, N1-N3 
Innenfor avsatte naturområder tillates ikke tiltak eller bruk som er i strid med bevaringsinteresser 
eller retningslinjer for verna vassdrag. 
 
Område N1 skal bevares som produksjonsområde for skjeftegress. Det tillates ikke tiltak langs 
elvebredden eller i vassdraget som kan forringe naturressursene.  
 
Innenfor område N2 og N3 tillates tilrettelagt for fiske og andre aktiviteter som naturlig kan ufoldes 
i dette område uten å være til sjenanse eller i strid med vernevedtekter for Neidenelva.  
 
I tilknytning til N2 kan det tillates anleggelse av flytende gangbru over til L2, samt flytende brygge-
anlegg for kano/båter. Utforming og plassering av flytende anlegg skal godkjennes av kommunen. 
 
 
 
(Aktuelle gårds-/turistaktiviteter innenfor LNFR 1 – LNFR 3: 
Lassokasting, kappkjøring med rein, ridning/hesteløp, bruk av traktor, sykkelløp-/elektrisk, 
dyrehold (hest og rein).) 
 
Aktivitetene vil bli nærmere beskrevet i planbeskrivelsen  
 
 
 
 



VARSEL OM VIDEREFØRING AV REGULERING FOR 
BAKKEJORD, jfr pbl. §12-8  
 

Planområdet utgjør 
Bakkejord 7/38, m.fl), 
beliggende vest for E6 i 
Neiden, Sør-Varanger 
kommune.  

 Området omfattes i dag av 
eldre gårdsbebyggelse og 
delvis gjengrodde beite-/ 
landbruksområder, og er i 
kommuneplan avsatt som  
LNF-område. 
Formålet med regulerings-
arbeidet for Bakkejord er å 
tilrettelegge for etablering 
av et turist- og service-
senter med aktiviteter 
knyttet opp mot gårds- og 
naturopplevelser, samisk 
kultur, reindrift, mv.  
I tillegg til eksisterende 
gårdsbebyggelse søkes det 

tilrettelagt for oppføring av et servicesenter med bevertning/ 
overnatting, utleiehytter og lavvoer. Sør-Varanger kommune stiller 
ikke krav om KU, da tiltaket ikke anses å medføre vesentlige 
konsekvenser for miljø- og samfunnsforhold. Uttalelser/merknader 
til saken rettes til:  
Enerhaugen Arkitektkontor AS, pb.6645 Rodeløkka, 0502 Oslo, ved 
Rune Slaastad (tlf. 22 80 63 81) innen. 25. mars 2012. 

 
 

 


