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1 Sammendrag 

I hovedsak har høringspartene ikke hatt spesielle merknader til planforslaget. Fylkesmannen i 

Finnmark har hatt merknader omkring samfunnssikkerhet og beredskap. Gjennom dialog med 

fylkesmannen har vi justert forslaget til planbestemmelser, slik at dette temaet er bedre 

ivaretatt. 

 

2 Høringen 

2.1 Reguleringsplanprosessen 

Planforslaget ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 25. mars til 13. mai 2013. 

Høringen ble kunngjort i avisene Finnmarken, Ságat, og Ávvir (på samisk). Det ble avholdt 

informasjonsmøte i rådhuset i Tana bru 24. april. Ca 10 personer var til stede på møtet. 

 

3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

3.1 Merknader fra offentlige 

3.1.1 Finnmark fylkeskommune 

Planfaglig har fylkeskommunen ingen merknader. 

Kulturminnefaglig opplyser fylkeskommunen om at det ikke er kjente automatisk fredede 

kulturminner innenfor planområdet, men man minner om aktsomhetsplikten etter 

kulturminnelovens § 8, som bør tas med i reguleringsbestemmelsene. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Aktsomhetsplikten etter kulturminneloven er ivaretatt i bestemmelsenes § 3.2. 

3.1.2 Sametinget 

Samiske interesser: 

Sametinget er fornøyd med at planen sikrer medvirkning og ivaretar reindriftsnæringens 

interesser under anleggsperioden. 

 

Samiske kulturminner: 

Sametinget viser til funn av tre automatisk fredede kulturminner ved Giilas. Disse ligger 

utenfor plangrensa, men eventuelle riggområder, massedeponi eller omleggingsveger utenfor 

plangrensa må avklares med Sametinget dersom det er fare for at de kan berøre 

kulturminnene. 

 

Sametinget viser videre til aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Aktsomhetsplikten etter kulturminneloven er ivaretatt i bestemmelsenes § 3.2. For øvrig tas 

innspillet til orientering. 

3.1.3 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

NVE vurderer planen som svært god og den ivaretar de allmenne interesser i området på en 

god måte. 
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Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

3.1.4 Fylkesmannen i Finnmark 

Fylkesmannen viser til de innspill som ble gitt til planprogrammet. Fylkesmannen registrerer 

at innspillene er tatt til etterretning, og at konsekvensutredningene er tilfredsstillende. 

Fylkesmannen forutsetter at de avbøtende tiltak som beskrives blir gjennomført. 

 

Landskap: 

Stedvis vil tiltaket få store negative konsekvenser på grunn av hensynet til snødrift. Foreslåtte 

avbøtende tiltak forutsettes gjennomført. 

 

Massehåndtering: 

Fylkesmannen viser til at det er noe usikkerhet mht. overskuddsmasser, og presiserer at 

ansvaret for eventuelle overskuddsmasser ligger hos Statens vegvesen. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap: 

Fylkesmannen viser til at det i høringsperioden har vært dialog med Statens vegvesen om 

temaet, og at vegvesenet har foreslått justeringer i planbestemmelsene. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Planbestemmelsene foreslås justert for å få en bedre forankring av ROS-analysen og 

konsekvensutredningen. Mindre feil i ROS-analysen rettes også opp. Planbeskrivelsen utvides 

med visualisering av skjæring like vest for Giilas. For øvrig tas innspillet til orientering. 

 

3.2 Merknader fra private, selskap, lag og foreninger 

3.2.1 Reinbeitedistrikt 13 - Lagesdouttar 

Distriktsstyret har ikke merknader til selve planen, men viser til at utbygger må ha god dialog 

med distriktsledelsen pga dårlige erfaringer med håndtering av sperregjerde langs vegen. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen  
Problemstillingen har vært diskutert i møte mellom distriktet og vegvesenet. Merknaden skal 

tas hensyn til i prosjekteringen av tiltaket. 

 

3.2.2 Finnmarkseiendommen 

Fefo ber om at parkeringsplasser og avgrensing av disse utføres slik at terrenget utenfor ikke 

påføres unødig skade. Vegvesenet og kommunen bør vurdere om det skal utarbeides 

bruksregler for hensetting av campingvogner og bobiler. 

Fefo er svært positiv til at gammel veggrunn planlegges tilbakeført. 

For øvrig ingen merknader. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering.  

3.2.3 Norges lastebileierforbund (NLF) avdeling Finnmark 

NLF er positiv til planen, men ønsker at tungbilnæringens behov for parkering langs vegen for 

kortere hvilepauser ivaretas. Det er viktig at denne type hvileplasser utstyres med toalett og at 

de er åpne hele året. 
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Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet vurderes for så vidt som ivaretatt, da det er gitt mulighet for vogntogparkering to 

steder på strekningen (gamle rasteplass på Giilas samt på nedlagt massetak i Vegskaret).  
 

4 Eventuelle endringer etter offentlig ettersyn 

4.1 Endringer i grunnlagsdokumenter 

Risiko- og sårbarhetsanalysen er justert ved at feil kapittelhenvisninger er rettet opp. Dessuten 

er det laget bedre begrunnelser for en del uønskede hendelser som vi ikke vurderer som 

vesentlig risiko. 

 

4.2 Endringer i planbeskrivelsen 

Etter innspill fra fylkesmannen har vi lagt inn en illustrasjon som viser effekten av skjæring 

ved Giilas (landskapsrom 6 og 7, side 43-44). 

 

4.3 Endringer i planbestemmelsene 

 
§ 4.1 Nytt siste avsnitt: 

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

håndbøker». 

 

§ 5.1 Nytt siste avsnitt: 

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

plankartet». 

 

§ 7 Rekkefølgekrav: 

Ny § 7.1: 

 

«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». 

 

Rekkefølgen for øvrige punkter under § 7 forskyves. 

 

 











Fra: Bjordal Anders
Til: Mjelde Bjarne
Kopi: Andreassen Anita
Emne: NVEs uttalelse ifm. detaljregulering av Fv98 Ifjordfjellet - Parsell 5b, Soulojavri til Giilas
Dato: 10. mai 2013 14:55:47

SVV v/Bjarne Mjelde
 
Viser forslag til detaljregulering for fv 98 Ifjordfjellet- parsell 5B Soulojavri til Giilas datert
25.3.2013, tidligere diskusjoner og e-poster samt avklaringsmøte med dere 2.5.2013
.
NVE har ingen merknader til reguleringsplanen.
 
Planen synes å være svært god og ivaretar etter vår mening de allmenne interessene i området
på en
god måte.
 
 
Anders Bjordal
senioringeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Nord
Kontorsted: ALTA
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 78435343, mobil: 90661976
E-post : nve@nve.no eller direkte : abjo@nve.no
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  FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI 
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Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:  
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark  
9815 VADSØ      
 

             
Statens Vegvesen, Region nord  
Postboks 1403   
8002 Bodø   
 
 
 
 
 
Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 
 25.03.2013 Sak  2013/1199 13.05.2013 
  Ark   421.4  
       

Saksbehandler/direkte telefon: Gunhild Lutnæs - 78 95 03 21  
 

 

Høringsuttalelse til detaljregulering med KU - fylkesveg 98 – 
Soulojavri – Giilas - Ifjordfjellet - parsell 5B 
 
 
Vi viser til deres brev datert 25. mars 2013, samt orientering om planene i møte hos 
Fylkesmannen i Finnmark den 23. april 2013. Vi viser også til reviderte planbestemmelser, 
som ble mottatt på e-post den 10. mai 2013. 
 
Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fylkesveg 98 over Ifjordfjellet, parsell 5B, 
er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Her følger Fylkesmannens uttalelse. 
 
I vår høringsuttalelse til oppstartvarselet reguleringsplanarbeidet hadde vi merknader med 
hensyn til rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, konsekvensutredning for 
landskapsbildet, utredninger av konsekvenser for biologisk mangfold, inngrepsfrie 
naturområder og konsekvenser av fjerning av kantvegetasjon. Vi registrerer at alle 
innspillene er tatt til etterretning i planprogrammet, og konsekvensutredning virker 
tilfredsstillende. Det synes som det er gjort gode vurderinger av avbøtende tiltak, og vi 
forutsetter at disse vil bli gjennomført. 
 
Landskap 
Som konsekvensutredningen viser vil tiltaket stedvis få store negative konsekvenser for 
landskapsbildet. Dette framgår også av profil-illustrasjon som var tilsendt 25. april 2013. På 
grunn av at det må tas hensyn til snødrift er vegen hevet over terrenget på en høy fylling, og 
fører til at det blir et bredt belte som blir berørt på begge sider av vegen. Vi forutsetter derfor 
alle avbøtende tiltak som foreslås blir gjennomført.  
 
Massehåndtering 
På orienteringsmøtet framgikk det at det var noe usikkerhet med hensyn til håndtering av 
overskuddsmasser, og at Tana kommune hadde ønske om å overta eventuelle masser.  
Fylkesmannen mener det bør gjøres masseberegninger på forhånd, og det må avklares hvor 
og hvordan overskuddsmasser skal håndteres. Ansvar for eventuelle overskuddsmasser 
tilligger Statens Vegvesen, og må ikke overføres til andre før man på forhånd har avklart og 
sikret en forsvarlig håndtering av massene. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
Vi registrerer at planbestemmelsene nå er justert i forhold til våre innspill underveis i 
høringsperioden, og har nå ingen merknader til planen i forhold til samfunnssikkerhet og 
beredskap. 
 
  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Egil Hauge 
seksjonsleder 

 
 
 
 
Gunhild Lutnæs 
overingeniør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
Kopi til: 
Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 
 
 
 



Reinbeitedistrikt 13 – Lagesduottar 

Postboks 168 

9735 Karasjok        Dato;  15.04.2013 

 

Til 

Statens Vegvesen,    pr e-post bjarne.mjelde@vegvesen.no 

 

 

Høringsuttalelse  -  off. ettersyn Detaljreg. Med KU for fv. 98 fra Soulojavri til Giilas – 
parsell5 B 
 
Viser til brev, dat 25.3.13 ref 2010/09935-119. 
 
 
Distriktsstyret har i møte i dag fattet følgende vedtak; 
 
 

Vedtak; 

Distriktsstyret har dårlig erfaring med det fysiske arbeid med vegbygging og herunder har 

utbyggeren sist sommer nedrevet sperregjerde langs vegen uten at distriktet er blitt 

orientert på forhånd.  Dette har skapt merarbeid for distriktet og frustrasjon. 

Distriktsstyret har ingen merknader til selve planen, men utbyggeren må ha god dialog med 

distriktsledelsen i forbindelse med gjerde nedriving mv. 

 

 

 

Med hilsen 

 
Johannes Mattis Anti 

Distr.sekr 
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