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Nasjonal Arealplan-ID: 20252013001 
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Vedtatt av kommunestyret i møte den: 

§ 1 FORMÅL 

Detaljreguleringen med tilhørende bestemmelser skal legge til rette for opprusting av parsell 5B på 

Fv. 98 mellom Suolojávri og Giilaš. 

§ 2 PLANAVGRENSNING 

Det regulerte området er vist med plangrense på fire plankart (merket R505-R509) datert 

15.03.2013 i målestokk 1:1000.  

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Krav knyttet til terrenginngrep og vegetasjon 

Terrenginngrep skal generelt begrenses og skal skje mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger og 

øvrige berørte arealer skal bearbeides og tilpasses omkringliggende terreng. Ved 

vegetasjonsetablering på berørte områder skal naturlig revegetering benyttes som prinsipp. Det 

skal tilstrebes bruk av stedegen masse. Mot Vegskarvatnet opparbeides en naturlig vannlinje og 

bunnsubstrat i strandsonen reetableres om nødvendig. 

Øverste jordlag skal så vidt mulig tas vare på og legges tilbake på samme sted etter avsluttet 

anleggsarbeid. Ved store inngrep i terrenget skal landskapet rekonstrueres.  

En rigg- og marksikringsplan skal ligge til grunn for tilbakeføringen av områdene. For 

rekonstruksjon av landskapet skal det ligge til grunn en istandsettingsplan. Både rigg- og 

marksikringsplan og istandsettingsplan skal utarbeides før bygge- og anleggsarbeidet settes i gang, 

jf. § 7 i bestemmelsene. 

3.2 Kulturminner 

Dersom det under arbeid i marken kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre 

aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes til Sametinget og Finnmark 

fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga omgående (jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner § 8 annet ledd). 

3.3 Tilbakeføring av areal 

I forbindelse med fjerning av deler av dagens Fv. 98 vil arealet som ikke lenger skal benyttes til 

vegformål bli tilbakeført til grunneier. 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2) 

4.1 Generelt 

I anleggsperioden for opprusting av Fv. 98 kan områdene regulert til samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur benyttes til riggplass, lagerplass for masser, anleggsveger og anleggsområde, 

mellomlagring av masser samt parkering av anleggsmaskiner, og for øvrig annen aktivitet knyttet 

til anleggsdriften. 



Innenfor områder avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (V-P-RP) kan det anlegges 

kjøreveg med nødvendige arealer for anlegg, sikring, drift og vedlikehold av trafikkområdene slik 

det er vist i plankartet.  Dette omfatter nødvendige trafikkarealer til kjørebane, skuldre, bru, 

parkeringsplass, stikkrenner, fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, 

sikringstiltak mv.  

De anlegg som etableres skal utformes i henhold til de krav som er satt i statens vegvesens 

håndbøker. 

4.2 Kjøreveger (V) 

Området merket V1 skal benyttes til bygging av offentlig kjøreveg ved opprusting av Fv. 98.  

4.3 Parkering (P-RP) 

Området merket P skal benyttes til bygging av offentlig parkeringsplass øst for Vegskarvatnet.  

Området merket RP skal benyttes til bygging av rasteplass samt offentlig utfartsparkering ved det 

gamle massetaket i Giilaš. Dette i tilknytning til snøscooterløype nr. 7 i Tana kommune  

Parkeringsplassene skal kunne benyttes av vegfarende og lokale i forbindelse med utfart og 

friluftsliv. 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5 nr. 5) 

5.1 Generelt 

Områdene som er vist som landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFRA) omfatter 

både eksisterende områder samt områder for eksisterende Fv. 98 som ikke omfattes av 

opprustingstiltaket for vegen. 

Innenfor områder avsatt til LNFR kan det anlegges sikringsgjerde/snøskjerm som vist i plankartet. 

5.2 Bestemmelsesområde – anlegg- og riggområde 

Deler av LNFR-områdene er angitt med områdebestemmelse for midlertidig anlegg- og riggområde, 

jf. § 6 i bestemmelsene. Bestemmelsesområdene er vist med skravur i plankartet. 

Områdene som tas i bruk til anlegg- og riggområder skal istandsettes og revegeteres, jf. § 6 i 

bestemmelsene. 

5.3 Nedlegging/fjerning av eksisterende Fv. 98 

På noen delstrekninger skal ny Fv. 98 erstatte eksisterende veg som skal legges ned/fjernes. Asfalt 

og eventuelle konstruksjoner (f.eks. bru/stikkrenner) og annet vegutstyr skal fjernes. Det utføres i 

tillegg nødvendig planering og revegetering for å oppnå god tilpasning til omkringliggende terreng. 

Etter at vegen er lagt ned/fjernet skal områdene tilbakeføres til angitt arealformål på plankartet. 

§ 6 OMRÅDEBESTEMMELSER (PBL § 12-7 nr. 2) 

6.1 Midlertidige anlegg- og riggområder (#1) 

Områdene kan i anleggsperioden benyttes til anlegg- og riggområde. Dette innebærer bruk til 

riggplass, mellomlagring av masser, anleggsveger og anleggsområde, lagring av materialer, 

anleggsmaskiner og annet utstyr, og annen aktivitet knyttet til anleggsdriften. Så snart som mulig 

og senest innen ett år etter avsluttet anleggsperiode skal områdene istandsettes og tilbakeføres til 

angitt arealformål på plankartet. 

 

 

§ 7 REKKEFØLGEKRAV (PBL § 12-7 nr. 10) 

7.1 Ytre miljøplan 



Før igangsetting av anleggsarbeider skal det utarbeides en plan for ytre miljø, YM-plan. YM-planen 

skal ta utgangspunkt i de vurderinger og innspill til avbøtende tiltak som inngår i 

konsekvensutredningen, ROS-analysen og de geotekniske og ingeniørgeologiske rapportene. 

 

7.2 Rigg- og marksikringsplan og istandsettingsplan 

Før igangsetting av anleggsarbeider skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan og en plan for 

istandsetting og rekonstruksjon av landskapet. 

7.3 Fjerning av eksisterende veg 

Deler av eksisterende veg skal legges ned/fjernes som følge av omlegging av ny veg. Arbeidet med 

å fjerne gammel veg (inkl. bruer/konstruksjoner og øvrig vegutstyr) skal settes i gang senest innen 

ett år etter at nytt vegtiltak er ferdigstilt.  

§ 8 ANLEGGSPERIODEN 

8.1 Hensyn til vassdrag 

Ved anleggsarbeid i direkte tilknytning til vassdrag skal det benyttes teknologi som minimerer 

risiko for frigivelse av sedimenter og forurensing til vassdraget. 

 


