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1 Sammendrag 

Det er i høringen ikke kommet inn endringsforslag som gjør det nødvendig å sende planforslaget ut på ny 
høring. 

Flere høringsinnspill handler om sikkerhet for vannforsyning, og det er ett forslag om å endre veglinja for å 
redusere nærvirkning av vegfylling. Det er kommet forslag om en parkeringsplass ved 
Šearesgieddjávri/Torhopvannet og Gohppevarrí/Torhophøyda. For øvrig er det innspill som ikke direkte går på 
reguleringsplanen, men som skal vurderes når man detaljprosjekterer og bygger ny veg. 

Ett kulturminne i Gohppi/Torhop er søkt frigitt, og Riksantikvaren har godkjent dette. 

2 Høringen 

2.1 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/Sjursjok, og senere til Leaibbosjohka/Kjørebekken bru. 

Forslag til detaljregulering ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn 28. juli 2017. Høringsfristen ble satt til 15. 
september 2017. I løpet av høringen ble det avholdt et åpent møte i grendehuset i Gohppi/Torhop den 29. 
august 2017.  

3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

3.1 Merknader fra offentlige aktører 

Finnmark fylkeskommune 

Fylkeskommunen er fornøyd med at det er satt rekkefølgekrav, og at områder som blir berørt i 
anleggsperioden skal istandsettes. Når det gjelder kulturminne som blir berørt, viser fylkeskommunen til 
Sametingets uttalelse og behandling. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas til orientering. 

 

Mattilsynet 

Mattilsynet har ingen merknader, ut over at eventuelle drikkevannsledninger må tas hensyn til. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Vannledninger er registrert under planleggingsarbeidet, og skal ivaretas. 
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Varanger KraftNett 

Selskapet har både høyspent- og lavspentnett som går langs eller krysser vegen. Selskapet må varsles i god tid 
slik at flytting/ombygging kan iverksettes. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas til etterretning. 

 

Fiskeridirektoratet 

Langs fv. 98 i kystnære områder er det registrert gyteområder for rognkjeks, krabbe, torsk og rødspette, samt 
forekomster av kamskjell. Utfyllinger i/ved strandsonen i Tarmfjordbotn bør skje på høst/tidlig vinter. Tiltak i 
sjø må gjennomføres utenfor gyteperiodene for arter som befinner seg nær berørte områder. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas til følge, og blir innarbeidet i planbeskrivelsen. 

 

Finnmarkseiendommen 

Finnmarkseiendommen ber om at behovet for utfartsparkering i den vestlige delen av planområdet vurderes. 
Fefo forutsetter videre at planforslaget utarbeides i tråd med Sametingets retningslinjer for endret bruk av 
utmark. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Parkerings-/rasteplassene i Tarmfjordbotn og mellom Leaibbosjohka og Tarmfjordhøyda foreslås betydelig 
utvidet.  Vurdering etter finnmarksloven § 4 er gjort i planbeskrivelsen kap. 8.3. 

 

Kystverket 

Utfylling i sjø krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Kommunen er forvaltningsmyndighet. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden innarbeides i planbeskrivelsen. 

 

Fylkesmannen i Finnmark 

Fylkesmannen ber om at planlagt midlertidig gjerde mellom rigg- og anleggsområde #2 og Vestertana 
naturreservat forlenges både mot sør og nord. 

Fylkesmannen ber om at Statens vegvesen og Tana kommune vurderer om området L#1 ved Šearesgieddjávri 
kan brukes som parkeringsplass. 

Fylkesmannen ønsker å befare vegstrekningen ved Vestertana naturreservat i anleggsperioden, og ber om å bli 
kontaktet før anleggsstart. 
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Kommentar fra Statens vegvesen 

Punktene om midlertidig gjerde samt befaring tas inn i planbeskrivelsen. 

I planforslaget er det lagt inn avkjørsel til et område ved Šearesgieddjávri som blir utfylt. Området er planlagt til 
vegformål, men endres til parkeringsformål. 

 

Sametinget 

Sametinget er tilfreds med at barrierevirkningene for flytting rein blir minst mulig. Det må holdes tett dialog 
med reinbeitedistriktet i anleggsperiodene. 

Sametinget er videre tilfreds med hvordan planforslaget ivaretar nærliggende kulturminner. Kulturminnet 
215048 i Gohppi/Torhop blir berørt, og Riksantikvaren har godkjent at det fjernes, under forutsetning av det 
først foretas en arkeologisk utgraving.  Forutsetningen skal tas inn i planbestemmelsene kap. 4.2. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas til etterretning. Planbestemmelsene endres i henhold til Sametingets høringsuttalelse. 

3.2 Merknader fra private aktører 

Ola Øiangen 

Øiangen eier gnr. 20, bnr 112 og ber om at man begrenser skjæring fra ny veg til eiendom slik at avkjøring kan 
gjøres som i dag. Det er opparbeidet plass for langsgående parkering. Planforslaget vil også fjerne 
parkeringsmuligheter for besøkende til grendehuset, som i seg selv har begrenset parkering. Øiangen bemerker 
at planforslaget ble oppfattet som forståelig også for en ukyndig. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Dagens parkeringslomme mot Øiangens eiendom er plassert i innersving, og har sterkt begrenset sikt mot øst 
pga vegetasjon. Det er derfor en ugunstig løsning for trafikksikkerheten. Parkeringsareal for grendehuset bør i 
utgangspunktet løses innenfor grendehusets arealer. Dersom siktforholdene blir tilfredsstillende kan man i 
detaljprosjekteringen vurdere om parkeringsmuligheten kan beholdes. Jf. også merknad fra Tarmfjord og 
Torhop bygdelag. 

 

Aase Leonhardsen 

Leonhardsen eier gnr. 20, bnr. 129. Hun peker på at vegfylling vil komme nær vannkilde og pumpehus som flere 
eiendommer er tilknyttet, og at det kan være fare for at denne blir ødelagt når ny veg bygges. 

Leonhardsen mener også at verdien av hennes hytte blir forringet pga størrelsen på utfyllingen. Hun foreslår å 
flytte vegen noen meter vekk (sørover) selv om dette gjør at trafostasjon lenger vest blir berørt.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Vannforsyning og pumpehus skal ivaretas under anleggsarbeidet i samarbeid med Tana kommune. 

Vi har forståelse for at justering av veghøyden med inntil ca 2 meter, med tilhørende fyllinger, vil virke negativt. 
En flytting av veglinjen lenger sør vil imidlertid få omfattende følger for svingene i tilknytning til strekningen 
forbi Leonhardsens eiendom, med betydelig større inngrep i skjæringer. Vegvesenet vil ikke anbefale en slik 
løsning. Forslag om endring av veglinje tas ikke til følge. 



 

 

5 

 

 

Magnhild Pettersen 

Pettersen eier gnr. 20, bnr. 46. Ny bru over Tarmfjordelva vil føre til at vegfyllingen kommer på denne 
eiendommen. Hun foreslår at gammel bru flyttes til privat veg på eiendommen. 

Parkeringsplassen i Tarmfjordbotn er mye besøkt. Mangel på toalettfasiliteter gjør at mange gjør fra seg i 
området, noe som er ubehagelig for de som bruker området. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet vedr. gammel bru vurderes i forbindelse med detaljprosjekteringen. Innspillet vedr. toalett på 
rasteplass blir vurdert videre i samråd med vegeier. 

 

Eli Sabbasen 

Sabbasen eier gnr. 20, bnr 123. Det er etablert brønn med helårs vannforsyning fra Čoalesuddanjohka. 
Vegomlegging og ny bru kan berøre vanntilførselen. Hun ber om at vannforsyningen ikke ødelegges av tiltaket, 
og at det må være tilfredsstillende vannforsyning i anleggsperioden. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Problemstillingen var ikke kjent før høringen. Innspillet tas til etterretning, og innarbeides i planbeskrivelsen og 
bestemmelsene kap. 3.2. 

 

Torhop og Tarmfjord bygdelag 

1. Bygdelaget viser til at parkeringsplassen i Tarmfjordbotn er mye besøkt. Mangel på toalettfasiliteter 

gjør at mange gjør fra seg i området, noe som er ubehagelig for de som bruker området. 

2. Avkjørsel ved profil 6250 er foreslått fjernet. Bygdelaget ber om at denne tas inn igjen, og at avkjørsel 

ved profil 6340 fjernes. Sideterrenget på strekningen bør justeres slik at rekkverksbehovet fjernes. 

3. Det bør etableres utsiktsplass ved Gáicabákti/Geiteberget, profil 9250-9350. 

4. Gjennom Gohppi/Torhop bør det foretas spesielle tiltak for å dempe vibrasjonene ved gjennomføring 

av planen. 

5. Det forutsettes at VA-tekniske installasjoner ved grendehuset ivaretas, og at parkeringsforholdene 

ikke blir dårligere. Parkeringsplassen på nordsiden av vegen bør bevares. 

6. Torhopelva krysses av bru, dette er ikke nevnt i planbeskrivelsen. Den er fiskeførende. 

7. Det ønskes avkjørsel mellom profil 11650 og 11750 

8. Det ønskes avkjørsel på Gohppevárri/Torhophøyda ved profil 16180. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

1. Innspillet vedr. toalett på rasteplass blir vurdert videre i samråd med vegeier, jf. kommentar til 

merknad fra Magnhild Pettersen. 

2. Forslag vedr. avkjørsel imøtekommes. 
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3. Ev. parkeringsplass ved Gáicabákti/Geiteberget kan vurderes i detaljprosjekteringen, men adkomsten 

er ugunstig pga. nivåforskjeller. 

4. og 5.  VA-tekniske forhold innarbeides i planbeskrivelsen. Dersom siktforholdene blir tilfredsstillende 

kan man i detaljprosjekteringen vurdere om parkeringsmuligheten kan beholdes, jf. kommentar til 

merknad fra Ole Øiangen. Problemet med vibrasjoner må løses når ny veg bygges. Punktet er tatt inn i 

planbeskrivelsen kap. 8.10 – Støy og vibrasjoner. 

6.  Kryssingen av Torhopelva finnes ikke i bruregisteret, men det har ikke betydning for reguleringsplanen. 

Fiskevandring ivaretas av planbestemmelsene kap. 3.2. 

7. Dette gjelder Šearesgieddjávri, og er ivaretatt, jf. merknaden fra Fylkesmannen i Finnmark. 

8. Innspillet tas til følge. 

4 Endringer etter offentlig ettersyn 

4.1 Endringer i planbeskrivelsen 

 Redigering av tekst fordi planbeskrivelsen går over fra høringsutkast til forslag til politisk behandling 

(gjelder kap. 2 og 4). 

 Skrivefeil, bl.a. eiendomsnumre, samt justering av stedsnavn etter kontroll mot norsk 

stadnamnregister. 

 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. 

4.2 Endringer i planbestemmelsene 

 Datoer for siste revisjon av plankartet og 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. 

4.3 Endringer i plankartet 

 Avkjørsel i profil 6250 som ble foreslått stengt, opprettholdes. 

 Avkjørsel i profil 6340 som ble foreslått opprettholdt, stenges. 
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 Parkeringsareal ved Šearesgieddjávri/Torhopvannet. 

 Parkeringsareal ved Gohppevárri/Torhophøyda. 
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Erman 
Telefon: +4778963031 
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Fylkesrådmannens stab 
 

 

 

Statens vegvesen - Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 
 
 
   

 

  
 

Uttalelse til forslag - detaljregulering - Fv. 98 mellom Leibošjohka og 
Ráddovuotna/Smalfjord   
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 27.7.2017, hvor Statens vegvesen og Finnmark 
fylkeskommune i samarbeid med Deanu gielda / Tana kommune legger forslag til 
reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.  
Fylkesrådmannens stab v/plan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 
 
Planfaglig uttalelse:  
Formålet med planen er å legge til rette for en fremtidig oppgradering av fv. 98 på strekningen 
Leibošjohka- Ráddovuotna/Smalfjord. Det legges til rette for bredere veg, bedre sikt og bedre 
framkommelighet. Vegstandarden planlegges å opprustes til samme standard som den nye 
vegen over Ifjordfjellet. Det skal også bygges to nye bruer på strekningen som er 19 kilometer 
lang. 
 
Vi er fornøyd med at det er satt rekkefølgekrav, samt at områder som blir berørt i 
anleggsperioden skal istandsettes når denne er over, eller senest innen ett år etter at vegen er 
tatt i bruk. Vi har ingen ytterligere merknader til planen.  
 
Kulturminnefaglig uttalelse:  
Vi er fornøyd med at aktsomhetsplikten er tatt inn i reguleringsbestemmelsenes kapittel 3, 
«FELLESBESTEMMELSER». 
 
Finnmark fylkeskommune gjør oppmerksom på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra 
Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern, Finnmark. 
 

Med hilsen 
 

Charles Petterson 
plansjef   

Annbjørg Løvik 
seniorrådgiver plan 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelinga, Statens hus, 9815 VADSØ 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 
 



Fra: Løvik, Annbjørg
Til: Firmapost-nord
Kopi: Sametinget
Emne: Deres referanse 15/201430-31
Dato: 14. september 2017 12:28:13
Vedlegg: image001.png

Høring av forslag til detaljregulering – Fv 98 mellom Leibošjohka og
Ráddovuotna/Smalfjord.
På grunn av en inkurie ble deler av vårt Kulturminnefaglige innspill utelatt fra vårt brev av
13.9.17.
Vi ettersender dette kun på e-post. Dette er som følger:
Jamfør planbeskrivelsen side 33, kapittel 8.8 Kulturmiljø, vil utbyggingen berøre ett av de
registrerte kulturminnene innafor planområdet. Det dreier seg om ei gammetuft, kartfestet og
registrert i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden med ID 215048. Samiske
kulturminner forvaltes av Sametinget, og vi viser til deres uttalelse for den videre saksgang.
Med vennlig hilsen
Annbjørg Løvik

Henry Karlsens plass 1 - 9815 Vadsø
–

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver plan

78 96 30 31
http://www.ffk.no



Fra: Firmapost 
Sendt: 8. august 2017 09:57 
Til: Firmapost-nord 
Emne: VS: Høring av forslag til detaljregulering - Fv. 98 mellom Leibosjohka 

og Ráddovuotna/Smalfjord 
 
Fra: may-tove.iversen@mattilsynet.no [mailto:may-tove.iversen@mattilsynet.no]  
Sendt: 8. august 2017 09:49 
Til: Firmapost  
Emne: Høring av forslag til detaljregulering - Fv. 98 mellom Leibosjohka og Ráddovuotna/Smalfjord 
Mattilsynet har sett på planene for utbedring av veistrekning mellom Leibosjohka og 
Smalfjord. Utbedringene skal skje i eksisterende trasè og vi har ingen innvendinger, annet enn 
at man må ta hensyn til eventuelle drikkevannsledninger som blir berørte under utbyggingen. 
 
Vennlig hilsen 
May-Tove Iversen  
seniorinspektør Mattilsynet avdeling Finnmark 





   

 
Postadresse: Postboks 185 5804 Bergen BeBesøksadresse: Strandgaten 229 Telefon:   03495 Telefaks:  
Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett: www.fiskeridir.no    

 

 
Statens vegvesen region Nord Bodø Kontorsted Adm.enhet: Kyst og havbruksseksjonen i 

region Nord 
Postboks 1403 Saksbehandler: Eli-Kristine Lund 
 Telefon: 48239656 
8002 BODØ Vår referanse: 15/7903 
 Deres 

referanse: 
15/201430-31 

 Dato: 06.09.2017 
   
   

 
 
Att: 
Bjarne Melde 

 
Høringssvar - Forslag til detaljregulering FV98 mellom Leibosjohka og 
Raddovuotna Smalfjord - Tana kommune Finnmark  
 
Fiskeridirektoratet region Nord (FIN) viser til deres oversendelse av 27. juli 2017 om 
ovennevnte sak. 
 
FIN uttaler seg på bakgrunn av at vi er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur, 
samt at vi har  et særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø. 
 
Formål og planstatus 
Formålet med planen er å tilrettelegge for en framtidig oppgradering av fv. 98 på 
strekningen Leibošjohka - Ráddovuotna/Smalfjord med bredere vei, bedre sikt og bedre 
fremkommelighet. 
 
Innspill fra Fiskeridirektoratet region Nord  
I vår uttalelse av 23. juni 2015 ved oppstart av planarbeidet, hadde vi merknader vedrørende 
gyteområde for rognkjeks og krabbe, samt forekomster av kamskjell utenfor planområdet.  
 
Langs Fv. 98 i kystnære områder er det registrert gyteområder for rognkjeks (mai – juli), 
krabbe (mars – april) og torsk (mars – april) i Vestertana og Tarmfjorden, i tillegg til 
gyteområde for rødspette (mars – april) i Smalfjorden. Det er videre registrert fire 
forekomster av kamskjell utenfor planområdet, de nærmeste forekomstene til Fv. 98 er ved 
Sommarneset og i Smalfjorden.  
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I de kystnære områdene langs Fv. 98 er det også registrert områder for fiske med aktive og 
passive redskaper. Vår vurdering er at planforslaget har små direkte konsekvenser for 
fiskeriinteressene.  
 
Ved utfyllinger i/ved strandsonen i Tarmfjordboten ber vi om at det spesifiseres avbøtende 
tiltak for å hindre spredning av partikler. Vi ber også om at utfyllingen skjer på høsten og 
tidlig vinter med hensyn til marine ressurser, da dette er den perioden av året hvor livet i 
kystsonen ligger mest i ro. Tiltak i sjø må som et minstekrav gjennomføres utenfor 
gyteperiodene for ovennevnte arter som befinner seg like ved områder som vil bli berørt av 
planforslaget. 
 
Vi ser ikke at planforslaget, slik det skissert, har vesentlige konsekvenser for de interesser vi 
skal ivareta, og har således ingen andre merknader.  
 
Det bes om kopi av vedtatt plan. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Otto Andreassen 
seksjonssjef  
 Eli-Kristine Lund 
 rådgiver 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 
Statens vegvesen region Nord Bodø 
Kontorsted 

Postboks 1403 8002 BODØ 

 
 
Kopi til: 
Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ 
Tana kommune 
Sentraladministrasjon 

Rådhusveien 24 9845 TANA 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

Hovedkontor   Lakselv Telefon/Telefovdna 09975 post@fefo.no   
Postadresse  FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ     www.fefo.no  NO 989 480 731 MVA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
INNSPILL TIL DETALJREGULERING - FV. 98 MELLOM LEIBOŠJOHKA OG 
RÁDDOVUOTNA/SMALFJORD 
 
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til forslag til detaljregulering av 
27.07.2017 
 
Planområdet er et populært utfartsområde og vi leser at det settes av fem parkeringsplasser 
til offentlig utfartsparkering. Alle fem ligger i planområdets østlige del og vi ber dere 
vurdere behovet for at det også settes av utfartsparkering vest i planområdet.  
 
FeFo er positive til å avstå grunn til offentlig parkering i tråd med vedtatt detaljregulering. 
Vi ønsker at der dette er aktuelt fradeles areal fra bnr 1, enten med eget bruks- eller 
festenummer med egen avtale eller sammenføyes med vegparsell.  
 
Fefo forutsetter at planforslaget utarbeides i tråd med Sametingets retningslinjer for endret 
bruk av utmark, jf. Finnmarksloven § 4. Dette gjelder også for kommunen i sin behandling 
av planforslaget.  
 
Ved spørsmål, kontakt Jens Eide Hatteland. 
 
 
 
Med hilsen/Dearvvuođaiguin 
 
Sverre Pavel Jens Eide Hatteland 
leder grunn og rettigheter grunnforvalter 

Tel: 46640102 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert 

 
 

 

Vår dato/Min beaivi Vår ref./Min čuj. 
07.09.2017 17/1294 –2 

 
Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj. 
27.07.2017 15/201430-31 

Statens Vegvesen 
Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 

Kopi til: 
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Uttalelse vedrørende høring og offentlig ettersyn av forslag til 
detaljregulering - fv. 98 mellom Leaibbosjohka og 
Ráttovuotna/Smalfjord - Deanu gielda/Tana kommune 
 
Sametinget viser til deres brev av 27.07.2017 der planforslaget for fv. 98 mellom Leaibbosjohka 
og Ráttovuotna/Smalfjord ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Vi viser videre til den øvrige 
korrespondansen i forbindelse med avklaring av kulturminneinteresser i planområdet. 
 

Samiske interesser i planområdet – reindrift 

Av beiteinteresser i planområdet har Reinbeitedistrikt 9 Čorgas/Oarje deatnu, høstbeite på 
sørsiden av fv. 98, samt høst/vinter- og vinterbeite i hele planområdet. Det trekkes frem at 
viktige flytteleier er Tarmfjordhøyda og Gohppevárri/Torhophøyda, i tillegg til flere mindre 
flytteleier. 
 
For å unngå bratte skråninger og rekkverk som vil fungere som barrierer, og forstyre eller hindre 
flyttingen. Så legges det i planforslaget til rette for slake skråninger, og å unngå rekkverk så 
langt vegnormalene tillater det.  
 
Sametinget er fornøyd med at Statens vegvesen i planprosessen har hatt dialog med 
reinbeitedistrikt 9 Čorgas/Oarje Deatnu for å finne avbøtende tiltak, og at det videre i 
anleggsperioden vil holdes tett dialog med reinbeitedistriktet under anleggsperioden oktober-
mai, mens det er rein i området.  
 

Planforslagets forhold til samiske kulturminner 

Sametinget er fornøyd med at kulturminnelokalitetene id 216444, id 216446 i 
Deanodat/Vestertana og id 216410 i Gállošgohppi/Steinvik, henholdsvis har fått hensynssone 
H730_1, H730_2 og H730_3. Med tilhørende bestemmelser under punkt 6.4, samt 
rekkefølgekrav i punkt 4.2 om avmerking og inngjerding før anleggsstart. Vi er også fornøyd 
med at aktsomhetsplikten etter kml. § 8 annet ledd er tatt med i fellesbestemmelsene punkt 3.1. 
 
I Gohppi/Torhop vil imidlertid planen berøre en samisk gammetuft id 215048, som er i konflikt 
med arealformålet Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur herunder Annen veggrunn – 
tekniske anlegg (SVT) og LNFR med bestemmelsesområde anlegg- og riggområde (#1). 
Statens vegvesen har gjennom reguleringsplanen søkt om tillatelse til inngrep i automatisk 
fredet kulturminne, jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd for id 215048. Vi viser til Sametingets 
tilråding til Riksantikvaren angående id 215048 i brev av 27.09.2017. 
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Riksantikvaren har følgende merknader til planforslaget: 
 
Riksantikvaren skal verne om kulturminner og kulturmiljø som en ikke-fornybar ressurs. Etter 
kulturminneloven og de nasjonale miljømålene knyttet til automatisk fredete kulturminner bør det 
bare gis tillatelse til inngrep i slike tilfeller der et avslag vil medføre så store samfunnsmessige 
konsekvenser at det ikke står i rimelig forhold til kulturminnets verdi. 
 
I denne saken legger Riksantikvaren vekt på de høye samfunnsmessige verdier som er knyttet 
til realisering av tiltak iht. reguleringsplanen. Den omsøkte automatisk fredete samiske 
gammetuften har høy vitenskapelig informasjonsverdi sett i forhold til bosetningsutviklingen og 
historien i området. Riksantikvaren vurderer likevel at tiltakets samfunnsmessige verdi 
overstiger verdien knyttet til fortsatt vern av den automatisk fredete samiske gammetuften. En 
arkeologiske undersøkelse av den omsøkte samiske gammetuften vil være med å frembringe 
økt kunnskap om den samiske bosetningshistorien og ressursutnyttingen i fjordstrøkene i 
Finnmark. Denne historien er i svært liten grad dokumentert gjennom arkeologiske 
undersøkelser.  
 
Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at detaljreguleringsplan for fv.98 mellom 
Leaibbosjohkka og Ráttovuotna kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en 
arkeologisk utgravning av det berørte kulturminnet, før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte 
kart. I henhold til kulturminneloven § 10 skal arkeologiske granskinger bekostes av tiltakshaver. 
 
Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen, herunder endelige kostnader og 
avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig 
vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologisk utgravning normalt bare lar seg gjennomføre i 
sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging må ta hensyn til dette. 
 
Tiltakshaver må varsle Sametinget i god tid før tiltak etter reguleringsplanen ønskes realisert. 
Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske granskingen. Dette 
vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
 
I følge Tromsø museums forslag til budsjett er en utgraving av angjeldende kulturminner, en 
samisk gammetuft, beregnet å koste inntil kr 1 002 500,- (2017-kroner og satser). 
Riksantikvaren vil se nærmere på forslaget til budsjett og arbeidsomfang før vedtak etter 
kulturminneloven § 10 blir fattet. 
 
 
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens bestemmelser: 
 
ʺFør iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av den 
berørte automatisk fredete samiske gammetuften – id 215048, som er markert som 
bestemmelsesområde #6 i plankartet. 
 
Det skal tas kontakt med Sametinget i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av 
den arkeologiske granskingen kan fastsettes.ʺ 
 
Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10. 
 
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte 
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene, reiser Sametinget innsigelse til planen. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Thor-Andreas Basso 
Fágajođiheaddji /Fagleder ráđđeaddi/rådgiver 

 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
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Fra: ola oeiangen <ola_oe@yahoo.com> 
Sendt: 28. august 2017 14:17 
Til: Firmapost-nord; bjaren.mjelde@vegvesen.no 
Emne: Høring av forslag til detaljregulering - Fv 98 mellom Leibosjohka og 

Smalfjord 
 
 Jeg er eier av eiendom 20/112 og har innspill ifbm avkjøring til eiendommen. 
Pr. i dag er det liten/ingen skjæring fra veien til eiendommen. Det gjør at avkjøring av vei er 
uproblematisk. Det har aldri vært problemer med f eks vannansamlinger mellom vei og eiendom. Det 
er å håpe at man begrenser skjæring fra ny vei til eiendom slik at avkjøring kan gjøres som i dag. 
ifbm avkjøring av veien er det i dag ved min og Jon Lamøys eiendom opparbeidet plass med 
muligheter for å parkere biler. Den benyttes av meg og besøkende til grendehuset. Ved arrangement 
ved grendehuset er det begrense med parkeringsmuligheter på sørsiden av hovedveien. Jon Lamøy 
foretar dessuten brøyting om vinteren. Etter samtale med Lamøy er det ønskelig at de samme 
muligheter med parkering kan gjøres også etter oppgradering av vei. 
Jeg vil samtidig benytte anledningen til å berømme et godt gjennomarbeidet planforslag som var 
forståelig for en ukyndig. 
 
mvh Ola Øiangen 
 



 

 

Aase Leonhardsen 
Kathrine Johnsensg. 35  

9845 Tana          11.9.2017 

 

Statens Vegvesen, Region Nord 

firmapost-nord@vegvesen.no 

 

Høringsinnspill til foreslått reguleringsplan for strekningen Leibošjohka til Ráddovuotna/Smalfjord  

Viser til orienteringsmøte i Torhop den 6. september om det planlagte vegprosjektet. Jeg er eier av ei 
hytte i Torhop (gårdsnummer 20, bruksnummer 129) og vil gi noen innspill til foreslått 
reguleringsplan. 

Det ligger, som vår familie opplyste om på møtet den 6. september, en vannkilde i Torhop som 
vegutbygger må ta hensyn til. Vannkilden ligger på nedsiden av veien, ved avkjøringen til kaia i 
Torhop. Vannkilden er kommunal, og flere er tilknyttet denne. Min hytte er en av dem. I tillegg er det 
i alle fall to hus til, samt kaianlegget i Torhop. Jeg registrerer at Vegvesenet planlegger en meget 
omfattende utfylling av veien ned mot vannkilden og tilhørende pumpehus. Det synes å være en fare 
for at utbyggingen kan ødelegge vannkilden. Vegvesenet har jo selv erfarte at slikt kan skje, ref.  
vegutbyggingen i Smalfjord for noen få år siden.  

Et forslag fra min side er å flytte vegtraseen litt høyere opp i terrenget. Da vil behovet for utfylling 
reduseres slik at den ikke kommer så tett på vannkilden som dagens planer legger opp til. At dette 
kan medføre flytting av en trafo-stasjon er antakelig enklere å håndtere enn å ødelegge vannkilden i 
et område der vann er et knapphetsgode.  

Den planlagte utfyllingen vil bli så omfattende at det, slik jeg ser det, forringer verdien av hytta. Jeg 
forstod det sånn på orienteringsmøtet at det ikke er en faktor som tillegges vekt. Jeg må imidlertid 
søke å ivareta mine interesser. Å flytte veien noen meter vekk fra vannkilden, slik jeg har foreslått, vil 
redusere de negative konsekvensene for min eiendom. Det vil fortsatt være behov for utfylling, men 
den vil være mindre, og dermed ikke fullt så sjenerende.  

Jeg håper innspillene blir nøye vurdert.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Aase Leonhardsen 

 

 







Til 
Statens vegvesen 
Region nord 
Postboks 1403 
8002 Bodø                                                                          Tana 14/9-17 
 
 
 
 
 
Innspill til høringsforslaget angående detaljreulering av Fv 98 mellom 
Leibosjohka og Smalfjord 
 
 
U.t har lest gjennom planen og ser at min eiendom, Bnr 20 Gnr 123  i Smalfjord, blir 
sterkt berørt av den planlagte utbyggingen. 
Ifølge planen skal dere bygge ny bru over Caoalesuddanjohka, samt gjøre veien bredere 
langs vannet Coalesuddanjävri, noe som berører vanntilførselen til min eiendom. 
 
Min mors onkel bygde hus på eiendommen i 1952 og etablerte etter hvert vannslange 
fra Coalesuddanjohka til baksiden av huset der han hentet vann på sommeren.  
Når mine foreldre overtok huset i 1983, etablerte de helårs vannforsyning til huset.  
De la ned masse arbeid med å etablere brønn ved elven, legge vannledning med 
varmekabel til huset , montere vannpumpe i kjelleren og etablere septiktank ,som vi har 
betalt slamtømmings avgift for i alle år etterpå.   
 
Slik jeg ser det vil en utbygging gjøre at vanntilførselen blir kraftig forurenset og avbrutt, 
så jeg ber om at dere tar i betraktning at det under anleggsperioden må etableres en 
tilfredsstillende vannforsyning. Jeg har for øvrig full forståelse for de planlagte 
utbedringer og regner med at utfordringene med vanntilførselen blir tatt hensyn til og 
inkluderes i planen.  
 
 
 
Mvh Eli Sabbasen 
 
 
Adr: Guoikamielli 5. 9845 Tana 
Tlf: 46964510 
 
 
 
 



Torhop og Tarmfjord Bygdelag 
Torhop,      9845 Tana 
Org.nr. 996 632 717 
Konto nr. 49454.63.02492 
 
 
Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 Bodø 

Tana 12.09.17 
 
VEDR. DETALJREGULERING AV FV98 FRA LEIBOSJOHKA TIL SMALFJORD.   
 
Vi viser til et informasjonsrikt møte på grendehuset i Torhop den 6.sept. 2017. 
Bygdelaget har forstått at Statens vegvesen/Finnmark fylkeskommune ved 
samferdselsutvalget i utgangspunktet skal bygge veier slik at trafikken kommer 
frem. Som vi forstår det, er det eier av veggrunnen, FFK/SVV, som har ansvar 
for utforming og drift av hele veggrunnen og dermed også sideterrenget som 
en del av denne. 
Det har tidligere vært foretatt justeringer av horisontalprofilen på FV98. Dette 
har bl.a. medført at det i sideterrenget langs veien er oppstått flere plasser som 
i dag brukes som stoppe/utsikts/overnattingsplasser. I tillegg er sideterrenget i 
noen kurver utformet slik at dette er trafikkfarlig med en bratt helning uten at 
det er satt opp rekkverk.   
Med henvisning til foranstående, planbeskrivelsen, tegningsmateriale (R-tegn.) 
som ble hengt opp i møterommet og informasjonen gitt på møtet har vi 
følgende merknader: 
 
Parkeringsplass i Tarmfjordbotn profil ca. 5150- 5270. 
Etter tidligere justeringer av kurvaturen har oppstått en parkerings/rasteplass 
som gjennom mange år har vært en yndet plass som overnattingssted for 
turister og rasteplass for bilister som kommer eller skal over Ifjordfjellet.  
Plassen er også meget brukt av lokalbefolkningen i for bindelse med fiske og 
turgåing. Det er 2 turstier som har utgangspunkt i Tarmfjordbotn i tillegg til 2 
skiløyper.  
På grunn av manglende sanitære fasiliteter langs FV98 etterlater turister og 
forbipasserende trafikanter seg ofte toalettpapir med diverse innhold (urin og 
ekskrementer) til stort ubehag for lokalbefolkningen. Bygdelaget har allerede i 
mai måned 2000 forsøkt å komme i en dialog med vegvesenet (Isak Henriksen) 
om oppsetting av et toalett på stedet uten å ha fått svar. Problemstillingen er 
også kjent av ledelsen i Statens vegvesenet avd. Finnmark.  



Vi forventer derfor at SVV/FFK i forbindelse med utforming av regulerings-
planen tar med en parkerings/rasteplass med nødvendige sanitære fasiliteter 
slik at området på en god måte kan brukes av så vel den lokale befolkning, 
turister og andre trafikanter på gjennomfart.  
 
Avkjørsel ved profil 6250. 
Den nevnte avkjørsel er foreslått fjernet. Dette mener vi ikke er hensiktsmessig 
og ønsker i stedet at avkjørsel ved profil 6340 fjernes.  
Sideterrenget mellom de 2 avkjørsler bør justeres (fylles opp) slik at helningen 
blir slik at det ikke er behov for rekkverk. I tillegg bør det monteres en stikkren- 
ne i tilknytning til eksisterende bekk ved profil ca. 6270. 
 
Gaicabakti/Geiteberget strekningen profil 9250 til 9350. 
Her er det oppstått et utsiktspunkt som er meget brukt spesielt av turister uten 
at det er lagt til rette for det. Vi oppfordrer derfor til at man i reguleringsplanen 
tar med opparbeidelse av en regulert utsiktsplass slik at det er mulig å stoppe å 
nyte utsikten uten at det oppstår trafikkfarlige situasjoner. 
 
Strekningen profil 9400 til 9600 gjennom Torhop. 
Strekningen går gjennom bebyggelsen i Torhop hvor man i dag er plaget av 
vibrasjoner i boligene ved passering av tunge kjøretøyer. I planbeskrivelsen står 
det at det er bløtere lag med leirmasser ved vegen og vi mener at man her bør 
foreta spesielle tiltak for å dempe vibrasjonene ved gjennomføring av planen. 
 
Eiendommen 20/106 «Bedeheim» grendehuset. 
På møtet ble tverrprofilene vist gjennom hele reguleringsstrekningen. Det viste 
seg at grøfteprofilen gikk helt inn til muren på grendehuset. Vann og avløp til 
bygningen ligger i dag også i det område som omfatter veggrunnen/grøfte -
skråningen. Avløpet fra septiktanken går vestover og tilknyttes avløpet fra 
eiendommen 20/75 og fortsetter under FV98 til en kumme og infiltreres på 
eiendommen 20/47.  
Området rundt grendehuset er i dag slik at det ved bygdelagets og private 
arrangementer er mulighet for parkering av 10-20 biler på begge sider av vegen 
bl. a. ved eiendommen 20/112 og langs den kommunale vegen. 
Vi forventer, at VA-tekniske installasjoner er intakte etter at vegen er utbedret 
og at parkeringsforholdene ikke er ringere enn i dag og ser gjerne at parkerings- 
mulighetene på nordsiden av vegen bevares. 
 
Bru ved Torhop-elven profil ca. 9670.  



I planbeskrivelsen er det nevnt 3 bruer i planområdet men det er også en bru 
hvor Torhop-elven krysser Fv98 ved profil ca.9670. Dette er en platebru i fylling 
med en føringsbredde på ca. 5,7m og en lengde på ca. 1.5m oppført antagelig 
samtidig som Tarmfjord bru 1946. Bruen er sannsynligvis uteglemt i tilstands- 
vurderingen for FV98 fra 2015. Torhop-elven er for øvrig fiskeførende. 
 
Avkjørsel mellom profil 11650 og11750. 
Dette område er utgangspunkt for flere turstier. I dag parkeres biler på restene 
av den gamle vegen. Etter planen skal vegen her løftes betydelig over dagens 
nivå.  Vi ønsker derfor at man lager en avkjørsel til parkeringsarealet og løfter 
dette til samme nivå som vegen. Dermed kan man få brukt noe av overskudds- 
massene. 
 
Avkjørsel ved Torhophøyden profil 16180. 
På Torhophøyden er det et område ved restene av en gammel veg som i dag 
brukes som utsikts- og parkeringsplass og adkomst til en hytte. Adkomsten 
brukes også av folk som skal til bygdelagets hytte ved Bogijavri. Vi forventer at 
adkomsten/avkjørselen bevares og ser gjerne at det blir etablert et område for 
parkering og utsikt i tilknytning til avkjørselen. 
 
Som avsluttende bemerkning nevner vi at store deler av sideterrenget på 
øvresiden av vegen langs Tarmfjorden ikke består av løsmasser men av porøst 
fjell.  
Vi håper at bygdelagets kommentarer/merknader blir tatt hensyn til og 
innarbeidet i den endelige reguleringsplan. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Torhop og Tarmfjord Bygdelag 
 
Jørn Nielsen 
Sekretær 
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