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Behandling 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune «Detaljregulering for 
fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjord». 
 
Merknadene til planutkastet fremgår av dokumentet «Merknadsbehandling. Detaljregulering 
Detaljregulering fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjord». Kommunen slutter seg til 
Statens vegvesens behandling av merknadene og de endringene som er foretatt i forhold til 
høringsutkastet. 
 
 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune «Detaljregulering for 
fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjord». 
 
Merknadene til planutkastet fremgår av dokumentet «Merknadsbehandling. Detaljregulering 
Detaljregulering fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjord». Kommunen slutter seg til 
Statens vegvesens behandling av merknadene og de endringene som er foretatt i forhold til 
høringsutkastet. 
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Detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjord - 
Sluttbehandling av planforslag 

 
Vedlegg 
1 Planheftet med forside fv. 98 
2 Dokument 15/201430-51 Detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka – 

Ráttovuotna/Smalfjord: Planforslag til kommunal behandling sendt fra Statens vegvesen 
3 Fagrapport Vestertana Smalfjord 31.03.2017 
4 ROS-analyse fv. 98 
5 Landskapsbeskrivelse og veileder 03.04.2017 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Tana kommune «Detaljregulering for 
fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjord». 
 
Merknadene til planutkastet fremgår av dokumentet «Merknadsbehandling. Detaljregulering 
Detaljregulering fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjord». Kommunen slutter seg til 
Statens vegvesens behandling av merknadene og de endringene som er foretatt i forhold til 
høringsutkastet. 
 
 
 

Saksopplysninger 

Formannskapet (FSK) og kommunestyret (KST) skal i denne saken ta stilling til om forslaget til 
Detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka – Ráttovuotna/Smalfjord skal vedtas, eller sendes 
tilbake til for ny behandling eventuelt med retningslinjer for det videre arbeidet, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
 
Det er inngått avtale mellom Tana kommune og Statens vegvesen (SVV) om at SVV organiserte 
planarbeidet og utarbeidet planforslag, jf. plan- og bygningsloven § 3-7. Avtalen innebærer at 



Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Tana kommune planbeskrivelse, plankart og plan til politisk 
behandling. 
 
Bakgrunnen for planarbeidet 
Dagens fv. 98 mellom Leaibbosjohka og Ráttovuotna/Smalfjorden er preget av dårlig 
linjeføring, smal veg, setningsskader og dårlige siktforhold. Finnmark fylkeskommune som 
vegeier ønsker å oppgradere fylkesvegen slik at den kan ivareta en viktig rolle som forbindelse 
mellom Øst- og Vest-Finnmark. Da det flere steder er nødvendig å gå utenfor dagens vegareal, 
krever tiltaket detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Denne reguleringsplanen legger til 
rette for utbedring av vegen til tofelts veg med 6,5 meter asfaltert bredde. To smale bruer blir 
også utbedret. 
 
Formål med forslag til detaljreguleringsplan 
Det er satt følgende effektmål for den nye veien: Bedre sikt, framkommelighet, trafikksikkerhet 
og ivaretakelse av naturmangfold og miljø. 
 
 
Planforslaget 
Detaljreguleringsplanen består av plankart, bestemmelser og en planbeskrivelse som omtaler 
bakgrunnen for planen, prosessen, rammebetingelsene og virkningen av planen. I tillegg er det 
gjennomført egen utredning for naturmangfold og utarbeidet en landskapsanalyse med veileder. 
Forslag til detaljreguleringsplan er vedlagt. Reguleringsplanen er vurdert til å ikke få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn etter KU-forskriften § 4. Det er derfor ikke utarbeidet en egen 
konsekvensutredning etter KU-forskriften. 
 
Detaljreguleringen legger til rette for ny veg med raste- og parkeringsplasser mellom 
Leaibbosjohka og Ráttovuotna/Smalfjorden. Ny veg vil for det meste følge traséen for gammel 
veg. Fordi ny veg vil ha vesentlig høyere standard, vil arealbruken på begge sider av vegen øke. 
Det er behov for større areal til grøfter, skjæringer og fyllinger. 
 
Det er i planbestemmelsene satt av midlertidige anlegg- og riggområder. Disse områdene 
skal innen ett år etter at anleggsarbeidet er avsluttet, istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til 
angitt formål. Av praktiske årsaker er det hensiktsmessig at det delegeres til kommunens 
administrasjon å endre planen når vilkårene er oppfylt, slik at det varige formålet framgår av 
planen. 
 
Hensynssoner 
 Sikringssone rundt høyspentledninger som går gjennom deler av planområdet. 
 Faresone i Gállošgohppi/Steinvik mellom ny veg og sjøen. 
 Hensynssone for trekklei/flyttelei for rein over Tarmfjordhøyda og 

Gohppevárri/Torhophøyda. 
 Hensynssoner rundt kulturminnefelt i Deanudat/Vestertana og Gállošgohppi/Steinvik. 
 
Tekniske rammer/forutsetninger 
Veien utformes etter SVVs håndbok med 6,5 meters vegbredde. Vei på bru skal ha samme 
bredde som tilstøtende vei og minst 7,5 meters bredde. Bru over Tarmfjordelva utformes som 
rør med minimum 2 meters diameter og bru over Čoallesuddanjohka utformes som platebru. 
Veien tilpasses mulig framtidig havnivåstigning (60 cm) og bruer og dreneringer dimensjoneres 
for 200-års flom. Eksisterende grøfter må utbedres til langt utenfor veglinja. 
 



De fleste raste- og parkeringsplassene på strekningen har dårlig utforming, har liten kapasitet og 
kan være trafikkfarlige. Planforslaget legger til rette for større parkeringsplasser ved 
hytteområdene, og to rasteplasser i Tarmfjordbotn og i nedkjøringen til Deanodat/Vestertana. 
Det er også foreslått en utmarksparkering i Ráttovuotna/Smalfjord, og parkeringsplasser ved 
Šearesgieddjávri. 
 
I Tarmfjord og ved Gohppi/Torhop fravikes veinormalen for å unngå nye veitraseer som vil 
medføre store inngrep og store kostnader. Avviket innebærer at svingradius vil være mindre enn 
det veinormalen tilsier. Det planlegges avbøtet gjennom bedring av siktforholdene i svingene. 
Nærmere beskrivelse av veistrekningen og planløsninger fremgår av kapittel 7.3 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
Virkninger av planen  
 

Framkommelighet 
Planforslaget legger til rette for bedre framkommelighet, kortere transporttid og større 
trafikksikkerhet. Vintervedlikeholdet forventes å bli lettere, noe som også bidrar til å øke 
framkommeligheten. 
 
Samfunnsmessige forhold 
Utbedret fylkesvei gir bedre forhold for transport av fisk fra Gohppi/Torhop og kan på sikt gjøre 
områdene langs veistrekningen mer attraktiv for fastboende, samt gi mindre slitasje på kjøretøy. 
 
Eiendommer langs veistrekningen 
54 eiendommer blir berørt. Det er behov for innløsing av tre fritidsboliger. 

 Fritidsbolig på eiendommen gnr 20, bnr 41 i Deanodat/Vestertana. 
 Fritidsbolig på eiendommen gnr. 20, bnr 37 i Gállošgohppi/Steinvik. 
 Fritidsbolig på eiendommen gnr 20, bnr 146 i Ráttovuotna/Smalfjord. 

 
 Dagens avkjørsler blir oppgradert slik at de tilfredsstiller kravene til veg- og gateutforming i 

Statens vegvesens håndbok N100. 
 Kryss til kommunal veg som går til Gárggogeahci/Steinnes legges om slik at det tilfredsstiller 

kravene i håndbok N100. 
 
Landskap 
Veien blir i hovedsak liggende i og ved dagens trase og vil ikke medføre store inngrep i «urørt» 
natur. Økt veistandard vil forsterke dagens landskapsinngrep gjennom større fyllinger og 
skjæringer. Skalaen på landskapsrommene i planområdet vil i stor grad kunne absorbere de nye 
terrenginngrepene. 
 
Ved profil 9150-9410 i Gopphi/Torhop og ved profil 20480-21100 i Ráttovuotna/Smalfjord vil 
det komme nye store fjellskjæringer som vil bli spesielt synlig for bebyggelsen på østsiden av 
fjorden. Det er en formildende omstendighet at fjellskjæringer allerede er velkjente elementer i 
eksisterende landskap. 
 
Vegen legges om i Gállošgohppi/Steinvik ved profil 19250-19500 og 19600-19850. Her vil det i 
begge tilfellene bli stående igjen «skalker». Selv om det er ønskelig å fjerne skalkene blir de 
stående for å tilstrebe massebalanse. De tosidige fjellskjæringene vil gjøre at vegrommet 
oppleves spesielt trangt i dette området. Skalkene kan bli et orienteringspunkt langs strekningen. 
Fjernvirkningen fra sør-østsiden av Ráttovuotna/Smalfjord vil ikke bli vesentlig. 
 



Noen nye fyllinger vil bli spesielt store. De tre viktigste er disse: 
 Fyllingen på vestsiden av vegen ved profil 300-800. Omradet ligger inntil Vestertana 

naturreservat og er svært synlig fra vestsiden av fjorden. Her er god terrengforming og 
revegetering svært viktig for at tiltaket ikke skal få negative konsekvenser for 
landskapsbildet i omradet. 

 Fylling på begge sider av vegen ved profil 16040-16920. Omradet rundt det som kalles 
Torhopdumpa ved Gohppevárri/Torhopvannet framstår i dag som et fragmentert område på 
grunn av de to vegene som går på hver sin side av ¨dumpa¨. Denne skal brukes som deponi 
og fylles opp med overskuddsmasser, terrengformes og vegeteres etterpå.  

 Fylling på begge sider av vegen ved 17200-17500 (knapp sving i nedkjøring til 
Guovdagárjávri/Sommersetvann). Her legges vegen om betraktelig i et myrområde. 
Fyllingene vil ikke ha store konsekvenser for landskapsbildet. 

 
Det gamle massetaket ved Ávskar/Auskarnes skal også benyttes til permanent deponi. Massene 
skal fylles jevnt over og bidra til at terrenget ser naturlig ut. Det skal fylles maksimalt 1 meter 
over omkringliggende terreng og området revegeteres. Det skal lages en egen detaljprosjekt for 
istandsettelse av det gamle massetaket. 
 
Strandsonen i Tarmfjordbotn vil fylles ut og det skal i forbindelse med det nye vegtiltaket lages 
ny strandsone, jf. Avbøtende tiltak. 
 
Gamle vegsløyfer benyttes som omkjøringsveg og som midlertidig eller permanent deponi der 
det er mulig. Vegsløyfer som ikke skal benyttes istandsettes. 
 
Reiseopplevelse 
Den helhetlige reiseopplevelsen av strekningen vurderes til å bli god dersom det blir flere 
stoppmuligheter der trafikantene kan nyte utsikten i fjordlandskapet, og der det blir ryddet opp i 
dagens estetisk uheldige løsmasseskjæringer. 
 
 
Naturmangfold 
Det er samlet inn og sammenstilt informasjon om arter, naturtyper, økosystem og vannmiljø for 
planområdet. Planleggerne har tatt hensyn til Vestertana naturreservat og andre naturverdier 
langs veistrekningen så som rikmyrer, bekker og kalkrik fjellområde. Planen berører for det 
meste områder med liten verdi for vegetasjon og fauna. Skråningsutslag for ny veilinje vil 
komme nært Vestertana naturreservat. Det er derfor gitt restriksjoner i planbestemmelsene med 
tanke på støy og redusere negative effekter på fugl i dette området. 
 
 
Avbøtende tiltak 
Det tas sikte på å gjennomføre avbøtende tiltak for å dempe de visuelle virkningene av den nye 
veien. Eksempler på avbøtende tiltak som er oppgitt er brede grøfter for å gi åpen profil, 
tilbakefylling og revegetering av fjellskjæringer, permanente fjellhyller og avrunde skjæringene 
i toppene. Fyllinger skal ha naturlig form med god avslutning mot eksisterende terreng. En del 
avbøtende tiltak forutsetter prosjektering og mer detaljerte planer. 
 
 
Støy og vibrasjoner 
Det er gjort støykartlegging for hele veistrekningen ut fra forventet trafikk i år 2037 og med 
følgende forutsetninger for Strekningen Leaibbosjohka – Gohppi/Torhop: 143 kjøretøyer pr. 
døgn, 29 % tungtrafikkandel. Strekningen Gohppi/Torhop – Smalfjord: 330 kjøretøyer pr. døgn, 
23 % tungtrafikkandel. 



 
To boliger og en fritidsbolig ligger i et område der støynivå på fasade på eller så vidt over 
grenseverdien, med høyeste nivå 57 dBLEN for en fritidsbolig. Ingen av boligene får høyere 
støynivå på grunn av den nye veien. Veien legges heller ikke om der disse boligene ligger. Siden 
nivået er så nær grenseverdien, foreslås det ingen tiltak. 
 
Et samfunnshus i Gohppi/Torhop ligger også i gul støysone. Det er ikke støyfølsomt bruk i 
samfunnshuset, og det foreslås derfor ingen tiltak. 
 
Det er oppgitt at trafikk gjennom Gohppi/Torhop skaper vibrasjoner i nærliggende 
bygninger. Det skal vurderes tiltak som reduserer eller fjerner problemet. 
 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse- vedlagt) (utdrag) 
Følgende hendelse er vurdert for nødvendig avbøtende risikoreduserende tiltak: 
 
Uønsket hendelse Avbøtende tiltak 
Fare for utglidning av ustabile 
masser 

I detaljprosjekteringen vurderes det bruk av stabiliserende elementer som 
fiberduk og/eller mur på utsatte steder, samt heving av veg for å redusere 
inngrep. I områder med mulig kvikkleire skal det gjøres ytterligere 
grunnundersøkelser, ev. med stabilitets-vurderinger før anleggsarbeidet starter 
opp. Det gjøres ytterligere grunnundersøkelser der vegen går i sjø og tjern. 
Sannsynligheten minker til Lite sannsynlig. 

Fiskevandring blir påvirket Stikkrenner/bruer utformes slik at fisken får en naturlig elvebunn uten terskler. 
Sannsynligheten minker til lite sannsynlig.  

 
Det skal vurderes tiltak for følgende uønskede hendelser: 
 
Uønsket hendelse Avbøtende tiltak 
Forurensing i vassdrag og sjø Beholdere av farlige stoffer lagres slik at ev. utslipp ikke kommer direkte i elva. 

Sannsynligheten minker til lite sannsynlig. 
Skade på private 
vannledninger 

Ledninger og kummer i veg byttes. Tiltaket tas inn i ytre miljøplan. 
Vanntilførselen til eiendommene må sikres i anleggsperioden. 
Sannsynlighet minker til lite sannsynlig. 

Skade på høyspentledninger Området merkes som fareområde og blir spesielt omtalt i SHA planen. 
Sannsynlighet minker til lite sannsynlig. 

 
 
 
Planprosessen 
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet gjennom annonsering i avisene Finnmarken og Ságat 15. 
mai 2015. Det ble samtidig sendt varsel til offentlige instanser, grunneiere og andre berørte. 
I løpet av planprosessen ble det informert om at den opprinnelige vestre planavgrensning i 
Giillaš ble endret til dagens vegbom i Šuoššjohka, og senere til Leaibbosjohka. 
 
 
 
Høring og offentlig ettersyn 
Planforslaget ble sent ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 28. juli 2017 til 
15.09.2017 (7 uker). I forbindelse med dette ble det holdt et åpent møte i grendehuset i 
Gohppi/Torhop den 29. august 2017. 
 
Høringsuttalelser til planutkastet (stikkordsmessig oppsummering) 



 
Uttalelser Behandling 
Fylkeskommunen: Rekkefølge, kulturminner. Tas til orientering. 
Mattilsynet: Drikkevannsledninger. Ivaretas. 
Varanger Kraftnett: Kryssing av ledningsnett. Varsling. Tas til etterretning. 
Fiskeridirektoratet: Gyteområder i strandsonen. Tas til følge. 
Finnmarkseiendommen: Utfartsparkering. Tas til følge. 
Kystverket: Tillatelse til utfylling i sjø. Innarbeides. 
Fylkesmannen i Finnmark: Vestertana naturreservat, 
parkeringsplasser, befaring før utbygging. 

Innarbeides. Parkeringsplassen blir ivaretatt. 

Sametinget: Reintrekk-/flyttevei og kulturminner. Tas til etterretning og i planbestemmelsene. 
Ola Øiangen: Begrense skjæring, parkeringsplasser. Tas til følge dersom siktforholdene blir tilstrekkelig. 
Aase Leonhardsen: Vannkilde og pumpehus. Flytte vei 
pga. forringelse av hytteverdi. 

Vannforsyning ivaretas i samarbeid med kommunen.  
Flytting av vei tas ikke til følge. 

Magnhild Pettersen: Flytting av gammel bru i 
Tarmfjorden. Toalettfasiliteter. 

Innspill ad. Gammel bru vurderes i detaljprosjektering. 
Innspill vedrørende toalett vurderes sammen med 
veieier. 

Eli Sabbasen: Vannforsyning. Tas til følge. 
Torhop og Tarmfjord bygdelag: 
-Parkeringsplass i Tarmfjordbotn. 
-Avkjørsel profil 6250 og 6340. Sideterreng. 
-Utsiktsplass ved Gáicabákti/Geiteberget 
-Vibrasjonsdemping gjennom Gohppi/Torhop 
-VA og parkering ved grendehuset ivaretas.  
 
-Torhopelva ikke nevnt i planbeskrivelsen 
-Ønske avkjøring profil 11650 og 11750 
-Avkjørsel på Gohppevárri/Torhophøyda profil 16180 
 

 
-Vurderes i samråd med vegeier.  
-Imøtekommes. 
-Vurderes ved detaljprosjektering. Ugunstig atkomst. 
-Dersom tilfredsstillende sikt, vil parkeringsmuligheter 
på nordsiden ivaretas. Støy-/vibrasjoner tas inn i videre 
planlegging. 
-Fiskevandring ivaretas av planbestemmelsene kap. 3.2 
-Ivaretas. 
-Tas til følge. 

 
For fullstendig merknadsbehandling se dokumentet «Merknadsbehandling. Detaljregulering fv. 
98 Leaibbosjohka -Ráttovuotna/Smalfjord» 
 
 
Endringer i planforslaget etter høring/offentlig ettersyn: 
 
Endringer i planbeskrivelsen 
 Redigering av tekst fordi planbeskrivelsen går over fra høringsutkast til forslag til politisk 

behandling (gjelder kap. 2 og 4), retting av skrivefeil mht. stedsnavn og eiendomsnumre.  
 Kap. 6.4 side 10: Tilleggsinformasjon om teknisk infrastruktur. 
 Kap. 7.2 Side 21: Tillegg til tekst vedr. parkeringsplasser ved Šearesgieddjávri/Torhopvannet og 

Gohppevárri/Torhophøyda. Tillegg til tekst vedr. behov for tillatelse før tiltak i Tarmfjorden. 
 Kap. 7.3 side 22: Endring av omfang av sperregjerde ved naturvernområdet fra profil 400-550 til 

profil 300-600. Side 23: Endring mht. avkjørsler som skal stenges/holdes åpent. Tillegg med 
beskrivelse av vann- og avløpsledninger. Informasjon om at kulturminne er frigitt. Side 24: Tillegg 
med beskrivelse av areal til parkering ved Šearesgieddjávri/Torhopvannet og 
Gohppevárri/Torhophøyda. Side 25: Tillegg med beskrivelse av vannforsyning fra 
Čoalesuddanjohka. 

 Kap. 8.6 side 30: Spesifisering at tiltak krever tillatelse fra Deanu gielda/Tana kommune. 
 Kap. 8.10 Side 36: Nytt punkt vedr. vibrasjoner på bygninger i Gohppi/Torhop. 
 
Endringer i planbestemmelsene 
 Kap. 4.2 side 2: Ny tekst i forbindelse med frigivelse av kulturminnet ID 215048. 
 Kap. 5.4 side 2: Endret tekst i forbindelse med ny utmarksparkering. 
 
Endringer i plankartet 



 Avkjørsel i profil 6250 som ble foreslått stengt, opprettholdes. 
 Avkjørsel i profil 6340 som ble foreslått opprettholdt, stenges. 
 Parkeringsareal ved Šearesgieddjávri/Torhopvannet. 
 Parkeringsareal ved Gohppevárri/Torhophøyda. 
 
 
Gjennomføring av planen 
 
Den videre framdrift, samt finansiering av prosjektet, blir besluttet av fylkeskommunen med 
bakgrunn i vurderinger som gjøres av Statens vegvesen.  
 
Utbyggingsrekkefølge 
Tidligere prioriteringer tilsier oppstart av veiarbeidet på strekningen Torhophøyda – Steinvik. 
Den øvrige utbyggingsrekkefølgen blir avklart i fylkeskommunens handlingsprogram. Der hvor 
ny veg avviker fra dagens, er det mulig å bruke dagens veg til trafikkavvikling. I tillegg kan 
nedlagte men ikke tilbakeførte vegsløyfer brukes til omkjøring. For øvrig må det 
påregnes trafikkdirigering i store deler av anleggsperioden, enten manuelt eller ved hjelp av 
trafikklys. 
 
Rekkefølgekrav 
Det er stilt rekkefølgekrav for utføring av tiltakene i planbestemmelsene. Det gjelder forhold 
knyttet til atkomstveier, kulturminner og midlertidig anlegg- og riggområde (planbestemmelsene 
kap. 4). 
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen 
Det skal lages en Ytre Miljøplan for alle veiprosjekter. En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal 
beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres. Dette er i 
hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er 
både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. 
Temaene i Ytre Miljøplan er: støy, vibrasjoner, luftforurensing, forurensing av jord og vann, 
landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, vassdrag og strandsone, kulturminne og 
kulturmiljø, naturressurser, energiforbruk, materialvalg og avfallshåndtering og revegetering (se 
planbeskrivelsen sidene 40-41 for mer informasjon). 
 
 

Vurdering 

Etter administrasjonens vurdering er den framlagte detaljreguleringsplanen utarbeidet i henhold 
til vedtatt planprogram, med unntak av at strekningen Leaibbosjohka-Šuoššjohka-Giillaš som er 
tatt ut av planen pga. mer utfordrende grunnforhold langs veistrekningen. 
 
I løpet av planprosessen har det vært arrangert et åpent møte i Gohppi/Torhop i perioden 
planutkastet var til obligatorisk høring og offentlig ettersyn. Høringsuttalelsen/merknadene til 
planen er behandlet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 og fremgår av dokumentet: 
«Merknadsbehandling. Detaljregulering fv. 98 Leaibbosjohka -Ráttovuotna/Smalfjord». 
 
Planforslaget er også vurdert etter naturmangfoldloven. Virkningene av tiltaket tilsier at en 
oppgradert vei vil medføre større inngrep i naturen og gjøre veien mer synlig i landskapet. Siden 
oppgradering av veien i hovedsak skjer langs eksisterende trase, er negative virkninger redusert. 
De positive virkningene vil være økt fremkommelighet, trafikksikkerhet og god reiseopplevelse. 
Oppgradert vei vil få positiv betydning for næringstransport i tilknytning til havn- og fiskeri. 
Det kan også få positiv betydning for fastboende og fritidsboligeiere langs veien. 



 
Gjennom avbøtende tiltak er sannsynligheten for at uønskede hendelser skal inntreffe redusert til 
et lavt nivå. 
 
Statens vegvesen skal ha ros for å ha bestrebet seg for å kunne imøtekomme høringsuttalelser og 
innspill til planutkastet så langt som de har ansett som mulig. Enkelte innspill skal også vurderes 
nærmere ved mer detaljert planlegging/prosjektering av veien. Der de ikke har tatt til følge 
innspill er de begrunnet med tekniske forhold, størrelse på inngrep eller trafikksikkerhet. Denne 
veistrekningen er ikke blant de mest trafikkerte i Øst-Finnmark. Det innebærer at oppgradering 
av vei har noen utfordringer i forhold til kostnad og nytte. Statens vegvesen ser ut til å ha løst 
disse utfordringer på en god måte i forhold til de rammebetingelsene som er satt. 
Administrasjonen slutter seg til Statens vegvesen sin merknadsbehandling av planutkastet. 
 
Administrasjonen tilrår at fremlagte forslag til «Detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka – 
Ráttovuotna/Smalfjord» med plankart, -bestemmelser og –beskrivelse vedtas.  Det tilrås at 
kommunen slutter seg til Statens vegvesens behandling av merknadene og de endringene som er 
foretatt i forhold til høringsutkastet. 
 
 
 

Vedlegg: 
 
 
 
Plan- og bygningslovens § 12-12. Vedtak av reguleringsplan 
Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til 
vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne 
uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken 
betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at 
planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende 
saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med 
planen. 
 
Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar 
med kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens 
arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret. 
Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9. 
Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt 
mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir 
direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde 
opplysninger om klageadgangen og frist for klage. 
Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på 
stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  
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