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Høring - Søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens til 
oppgradering av fylkesvei 98 på stekningen Gohpivárri-Torhophøyda. 

Søker: Statens vegvesen 
Høringsfrist: 14. mars 2017. 
 
 
Søknaden gjelder 
Statens vegvesen søker om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
gjennomføring av utbedringsarbeider på fv. 98 på Gohpivárri - Torhophøyda. 
 
Utbedringen vil skje langs eksisterende veitrasé på en strekning på 625 meter. Det mest 
omfattende arbeidet vil være å fylle igjen «Torhopdumpa», en strekning på ca 200 meter mellom 
to bakketopper.  
 
 
Bakgrunn 
Vegvesenet gjennomfører i samarbeid med Tana kommune detaljregulering for fylkesvei (fv) 98 
på strekningen Leibosjohka – Smalfjordbotn. Strekningen er 19 km lang. 
Reguleringsplanarbeidet ble varslet og igangsatt vår/sommer 2015 og planforslag var planlagt 
lagt ut til høring og offentlig ettersyn høsten 2016. Planarbeidet er av ulike årsaker blitt forsinket. 
 
 
Plangrunnlaget 
Selve veien er i kommuneplanens arealdel angitt som et viktig ledd i kommunikasjonssystemet, 
mens tilstøtende areal er lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 
hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning til stedbunden 
næring. Deler av det omsøkte tiltaket er i strid med arealdelen og eventuell tillatelse er avhengig 
av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Dispensasjonsområdet er under detaljregulering. Det omsøkte tiltak som ønsket gjennomført i 
2017 for Torhophøyda  vil i følge Statens vegvesen være i samsvar med den arealbruken som blir 
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foreslått i detaljreguleringen. Når detaljreguleringsplanen er vedtatt, skal tiltaket være i tråd med 
de arealformål som foreslås reguleringsplanen for  Leibosjohka – Smalfjordbotn. 
 
 
Begrunnelse for søknad om dispensasjon 
Finnmark fylkeskommune har avsatt midler i 2017 til fv. 98 som primært ønskes brukt på ett 
av de mest krevende partiene på strekningen, nemlig Torhophøyda med «Torhopdumpa». 
Strekningen er særlig utfordrende mht. framkommelighet og trafikksikkerhet. Arbeidene må 
lyses ut ca 1. april hvis de skal kunne gjennomføres i 2017. Det er ikke mulig å få vedtatt en 
detaljregulering innen 1. april, og en står dermed uten formelt grunnlag til å gjennomføre tiltaket 
i 2017. 
 
 
Beskrivelse av tiltaket 
Ny veg følger dagens veglinje med mindre endringer. Den mest omfattende delen av tiltaket vil 
være å fylle igjen «Torhopdumpa», en strekningen på ca. 200 meter som har to bakketopper med 
et fall på ca 10 høydemeter, jf. Figur 1. 
 

 
Figur 1: «Torhop dumpa» 
 
Siktforholdene på bakketoppene er svært begrenset. Vegen er smal. Risikoen for møtekollisjoner 
er derfor høy. Om vinteren er det en del snødrift i området, som gir skavldannelser på vegen og 
redusert sikt. Dette gir problemer både for framkommelighet og trafikksikkerhet. 
 



 
 Side 3 av 3

For å få en trafikksikker løsning som samtidig gir god vinterdrift er det nødvendig å «fylle igjen» 
området, slik at man får tilfredsstillende sikt. Ny veg er illustrert i figur 2.  
 

 
Figur 2: Ny veilinje over «Tohopdumpa» (rød strek angir ny vei. Dagens terreng i svart strek). 
 
Masser til utfyllingen hentes fra fjell- og løsmasseskjæringer på begge sider av Torhopdumpa. 
Det er ikke meningen å ferdigstille strekningen i år, men å ta ut og transportere fyllmasser slik at 
man får en mer trafikksikker veg over Torhopdumpa, og at massene får «satt seg» slik at man 
slipper bevegelser som kan lage setninger i vegen. 
 
Vedlagte flyfoto viser inngrepene som skal gjøres. Hele strekningen er på 625 meter. Strekningen 
starter i profil 15825 og slutter i profil 16450. I det følgende viser vi til profilnumrene på 
tegningen. 
 
Profil 15900 – 16300:  Veglinja løftes over Torhopdumpa 
Profil 16150 – 16450:  Veglinja flyttes litt sørover i forhold til dagens veglinje. Maksimalt utslag 

er i profil 16250 der ny veglinje vil ligge ca 5 meter sør for dagens. 
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Beskrivelse av strekningen 
 
Grunnforhold: 
På strekningen er det for det meste løsmasser med innslag av fjell. Løsmassene består av grus, 
sand, stein og morene. Det er ikke registrert særlig mye silt eller leire. Grunnforholdene er derfor 
relativt gode. 
 
 
Naturmangfold: 
Naturen ved dagens veglinje oppe på Torhopfjellet preges av fjell i dagen med stedvis skrint 
jordlag med kreklingdominans og noen partier med tykkere jordlag med fjellbjørk- og 
viersamfunn med mer gress og urtedominert undervegetasjon. Det forekommer også myrpartier i 
området. 
 
Det er gjort registreringer av artmangfold og naturtyper i planområdet. Ut fra kjente 
registreringer vil tiltaket ikke medføre vesentlig skade på naturmangfoldet. 
 
Vurderinger av naturmangfoldlovens miljøprinsipper: 
§8 Kunnskap om naturmangfold i området: 
 
Informasjon om naturmangfold er hentet fra: 
 Naturbase og vannmiljø: Miljødirektoratets databaser. 
 Artskart: Artsdatabankens database. 
 Biologisk mangfold i Tana kommune. Miljøfaglig utredning 2009. 
 Supplerende naturtypekartlegging i Tana kommune. Miljøfaglig utredning 2010. 
 Kontakt med kartlegger i Miljøfaglig utredning, e-post mars 2016. 
 Befaring i juli 2015. 
 Bergrunnskart og løsmassekart NGU. 
 Kontakt med Fylkesmannen i Finnmark. 
 
Kunnskapen om naturmangfold i området og effekten av tiltaket betraktes som god og 
naturmangfoldlovens §8 krav om kunnskapsgrunnlag som oppfylt. 
 
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller utvalgte kulturlandskap i området. 
Heller er det ikke registrert naturtyper i planområdet. Dispensasjonsområdet berører ikke direkte 
verneområder. Det foreligger noen registreringer av jerv og gaupe i plan- og influensområdet 
(EN). Dette er arter med store leveområder. Grensen for inngrepsfrie naturområder i Norge 
(INON) er på minst en kilometer fra inngrep, og etablering av ny veg vil ikke påvirke 
inngrepsfrie naturområder. 
 
§ 9 Om føre-var prinsippet 
Kunnskapsgrunnlaget om naturen i områdene og effektene av tiltaket vurderes som god. Føre-
var-prinsippet tillegges derfor ikke særlig vekt videre. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil 
medføre alvorlig skade på naturtyper og arter jamfør bevaringsmålene i naturmangfoldloven, 
§§4 og 5. 
 
§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Eksisterende inngrep i området er begrenset til dagens fv. 98, kraftlinjer, og spredt bebyggelse. 
Området er også brukt til reindrift og friluftsliv. Paragrafen vektlegges derfor ikke videre for 
dette prosjektet. 



 
 Side 5 av 5

§ 11 kostnader ved miljøforringelse 
Statens vegvesen dekker kostnader ved å iverksette tiltak for å ivareta naturmangfold i tråd med 
nasjonale mål og miljømål i Nasjonal transportplan. Det skal utarbeides en ytre miljøplan hvor 
forebyggende avbøtende og/eller gjenopprettende tiltak vil fremgå. 
 
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
For å redusere de negative effektene på naturen vil avbøtende tiltak videreføres og utdypes i 
vegvesenets ytre miljøplan samt rigg- og marksikringsplan i anleggstida.  
 
Kulturminner: 
Finnmark fylkeskommune og Sametinget har befart planområdet. I dette omsøkte 
dispensasjonsområde er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner. 
 
Landskap: 
Området er befart av landskapsarkitekt. Området rundt det som kalles Torhopdumpa ved 
Gohppevárri framstår i dag allerede som et fragmentert område på grunn av de to vegene som går 
på hver sin side av «dumpa”. Denne kan fylles opp med overskuddsmasser og terrengformes og 
vegeteres etterpå. Det skal i forbindelse med dette vurderes å benytte arealet som 
rasteplass/stopplass. 
 
Reindrift: 
Området er flytte- og trekklei, se nedenstående figur. Området brukes til beite i perioden 
september til mai. 
 

 
Figur 3 - Flytte- og trekklei for rein 
 
Nærmiljø/friluftsliv: 
Ved Torhopdumpa er det avkjørsel til fritidseiendommen 27/1/7 som ligger ca 250 meter nordøst 
for fv. 98. Ved gammel veg er det også avkjørsel til en bygning som ligger ca 550 meter sørvest 
for fv. 98. Bygningen er ikke påført eiendomsnummer. Det er ingen øvrig bebyggelse i nærheten. 
Det er ingen registrerte turløyper, barmarksløyper eller skuterløyper i området. Området har en 
viss generell betydning for jakt- og friluftsliv. 
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Statens vegvesens vurdering mht. virkninger av tiltaket 
Tiltaket vil ikke ha negative virkninger for kulturminner. Aktsomhetsplikten etter 
kulturminneloven § 8 skal ivaretas. 
 
Tiltaket vil ikke ha negative virkninger for naturmangfoldet, jf. drøftingen mot 
naturmangfoldloven § 8 ovenfor. 
 
Landskapsmessig vil en god terrengforming av det allerede fragmenterte området være positivt 
for landskapsbildet. 
 
Nærmiljø og friluftsliv får positiv effekt av tiltaket, da området tilrettelegges bedre for parkering 
utenfor vegen. 
 
Tiltaket vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. 
 
Reindrift: 
Gjennom utfylling av Torhopdumpa vil Statens vegvesen legge til rette for slake skråninger og å 
unngå rekkverk så langt som mulig. Terskelvirkninger for flytte- og trekkleien bør derfor bli 
mindre enn den er i dag. Tiltaket ønskes gjennomført i sommerhalvåret, når det ikke er rein i 
området. Anleggsarbeidet bør derfor ikke påvirke reindriften negativt. Statens vegvesen tar sikte 
på å gjennomføre et møte med reinbeitedistrikt 9 for å avklare eventuelle konfliktpunkter før 
kommunen fatter et eventuelt dispensasjonsvedtak. 
 
 
 
Kommunens foreløpige vurdering av dispensasjonssøknaden 
Dispensasjonssøknaden blir vurdert i forhold til om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra blir vesentlig tilsidesatt. I avgjørelsen om dispensasjon blir gitt, skal konsekvenser for helse, 
miljø og sikkerhet og tilgjengelighet legges særlig vekt på. Fordelene ved å gi dispensasjon må 
fremstå som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dispensasjon kan gjøres 
tidsbegrenset og kommunen kan også sette vilkår for dispensasjonen. 
 
Hensyn bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra 
I dette tilfellet søkes det om dispensasjon fra kommunens arealdel der områdene på begge sider 
av fylkesveien er Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR).  
 
Det foregår ikke aktivt jordbruk på angjeldende veistrekning som blir berørt. Analysene utført av 
Statens vegvesen viser at det planlagte tiltaket ikke får vesentlig negativ innvirkning på 
natur/naturmangfoldet. Fjellet Čohkalas er et populært toppturmål. I området med 
«Torhopdumpa» er det en avkjørsel på østsiden som blir brukt til parkering i forbindelse med 
friluftsliv. Denne kan bli berørt samt kjøresporet nordøstover på østre topp av «Torhopdumpen». 
Det kan være aktuelt å stille vilkår om at disse avkjørslene blir bevart for å ivareta hensynet i 
gjeldende arealformål. 
 
Reinbeitedistrikt 9 har flyttlei i dispensasjonsområdet (jfr. figur 3) og kan derfor bli vesentlig 
berørt av tiltaket. Det vil være av vesentlig betydning at det ikke legges noen former for stengsel 
for denne flyttleien. I tillegg bør anleggsarbeidet foregå på tidspunkter området ikke blir brukt av 
reindriften for å unngå ulemper for reindriften. Løsninger med slake skråninger vil redusere 
ulemper for reindriften og kan være en god løsning. For å redusere ulemper for reindriften er det 
derfor aktuelt å stille vilkår om at reindriften opprettholder uhindret bruk av flyttleien, vilkår om 
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slake skråninger og at tidspunkt for anleggsarbeid foregår utenom brukstiden for reindriften. 
Slike vilkår kan redusere ulempene for reindriften. 
 
Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Utbedring av veien på den angjeldende veistrekningen vil trolig ikke endre trafikkbildet langs 
strekningen og dermed ikke forverre forhold knyttet til helse og miljø, herunder støy og 
forurensing fra trafikk. Utbedring av veien på strekningen vil virke positivt mht. trafikksikkerhet. 
Tilgjengelighet til natur kan bli forverret dersom avkjørsler og parkeringsmuligheter forsvinner 
og ikke blir erstattet. Ved å stille vilkår om at parkeringsmuligheter og avkjørsler bevares, kan 
tilgjengelighet til naturen i området bevares. Ved å stille vilkår,  kan tiltaket i liten grad kan få 
negative konsekvenser for helse-, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Sametingets retningslinjer for endret utmarksbruk 
Samisk utmarksbruk foregår ofte i LNFR-områder. Endring av LNFR-formål til andre formål kan 
derfor påvirke utmarksbruk. Tana kommuner kjenner ikke til at det foregår samisk utmarksbruk 
langs gjeldende veistrekning utenom reindrift. Reindriftens behov kan ivaretas ved å stille vilkår 
for dispensasjon. 
 
 
Aktuelle vilkår for dispensasjon: 
 Dispensasjonen er tidsbegrenset og gjelder inntil reguleringsplan er vedtatt for strekningen. 
 Utbedringen skal skje i henhold til de vedlagte kartene: Torhophøyda2017_Dispsøk_B101 og 

Torhophøyda2017_Dispsøk_C101_15000 mottatt 10.02.2017. 
 Langs veistrekningen skal stedegne masser legges tilbake som grunnlag for naturlig 

revegetering. 
 Det må ikke etableres verken midlertidige eller permanente hindringer for reindriftens bruk 

av området til høst og vinterbeite. Aktivitetene må foregå på et tidspunkt området ikke brukes 
til reinbeite og må koordineres med reindriftens bruk av området. 

 Aktsomhetsplikten skal ivaretas i henhold til kulturminneloven. Dette skal også formidles til 
eventuelle underentreprenører. 

 Avkjørsels- og parkeringsmulighetene langs dispensasjonsstrekningen skal ivaretas.. 
 
 
Samlet vurdering 
Denne veistrekningen er i dårlig stand. Det har stor nytteverdi for samfunnet at veien 
utbedres. Tiltaket vil ha positiv betydning for trafikksikkerheten og for vinterdriften av 
strekningen. 
 
Tana kommunes vurdering er at tiltaket kan få negative konsekvenser for tilgang til 
friluftsområder og reindriftens bruk av området til. For å minimalisere mulige negative 
virkninger er det aktuelt å stille vilkår for dispensasjon.  
 
Veistrekningen bør i alle tilfeller utbedres. Det vil også være en fordel at massene som fraktes til 
Torhopdumpa får «satt seg» før anleggsarbeidet for veistrekningen blir ferdigstilt. Kommunen 
kan så langt ikke se det helt store ulempene med å gi dispensasjon.  
 
Kunnskapsgrunnlaget mht. potensielle negative virkninger av tiltaket synes god. Fordelene med 
en eventuell dispensasjon er at veistrekningen kan utbedres inneværende år. En påventing av 
vedtak om reguleringsplan vil medføre merulemper i forhold av utsettelse av de positive 
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virkningene av tiltaket, uten at eventuelle negative ulemper blir eliminert. Kommunen er derfor 
innstilt på å gi dispensasjon som omsøkt. 
 
Vi ber om deres uttalelse/tillatelse, jf. plan- og bygningslovens § 21-5, som sendes Tana 
kommune, v/ utviklingsavdelingen innen 14. mars 2017. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Svein-Ottar Helander 
Avdelingsleder\Ovdánahttinossodaga jođiheaddji 

 
 
Frans Eriksen 
planlegger 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Vedlegg: 
Torhophøyda2017_DispsøkB101 
Torhophøyda2017_DispsøkC101_1500 
 
 
 
Adresseliste: 
Finnmark fylkeskommune, v/ Plan- og kulturvernavdelingen, postmottak@ffk.no 
Finnmarkseiendommen, post@fefo.no 
Fylkesmannen i Finnmark, fmfipostmottak@fylkesmannen.no 
Čorgaš - Oarje Deatnu/ Reinbeitedistrikt 9, v/ Johan Alex Anti, orohat9@gmail.com 
Sámediggi /Sametinget, samediggi@samediggi.no 
Grunneiere/gjenboere langs angjeldende veistrekning 
 
 
 
 


