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1 Generelt om merknadsbehandlingen 
 
Statens vegvesen region nord, avdeling Finnmark har mottatt 7 uttalelser til 
reguleringsplanforslaget.  
 
Forslag til reguleringsplan for Skadjajavri i Lebesby kommune lå ute til offentlig ettersyn i 
perioden 7. januar – 18. februar 2011. Offentlig ettersyn ble annonsert i avisene Finnmarken, 
Finnmark dagblad og Sagat.  
 
Reguleringsplanforslaget var også tilgjengelig på Statens vegvesen sine hjemmesider 
www.vegvesen.no/vegprosjekter i høringsperioden.  
 
Reguleringsplanforslaget ble sendt på høring til følgende offentlige innstanser, organisasjoner 
og andre berørte parter.   
 
1. Finnmark fylkeskommune  

2. Fylkesmannen i Finnmark  

3. Norges vassdrags- og energidirektorat  

4. Gamvik kommune  

5. Lebesby kommune  

6. Deanu gielda/Tana kommune  

7. Reindriftsforvaltningen  

8. Sametinget  

9. Telenor  

10. Varanger Kraft  

11. Reinbeitedistrikt 9; v/leder Nils A. Guttorm  

12. Reinbeitedistrikt 13; v/leder Per Andersen Gaup  

13. Finnmarkseiendommen  

14. Nordkyn Kraftlag AL  

15. Norsk Telemuseum  

16. Norges Samemisjon  
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I tillegg har følgende rettighetshavere fått planforslaget på høring: 
 
Berit Kirsten Henninen  
Inga Gaup  
Amund Larsen Anti  
Kjell Asle Anti  
Aslak Johnsen Anti  
Aslak Johnsen Anti  
John Anders Johnsen Anti  
Anders Andersen Gaup  
John Johannesen Anti  
Per Henrik Guttorm  
Amund Anti  
Kirsten Somby Kåven  
Monika Anti  
Johan Johansen Anti  
Johan Per Larsen Anti  
Per John Persen Anti  
Johan Idar Anti  
 
Alle innkomne merknader er tatt med i merknadsbehandlingen. Flere av høringsinstansene har 
ikke avgitt uttalelse. 
 
Vår behandling omfatter oppsummering/gjengivelse av innholdet i de mottatte uttalelsene, for 
deretter å presentere våre kommentarer til disse. 
 

2 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 
  
I dette kapittelet oppsummeres mottatte merknader ved offentlig ettersyn med kommentarer 
fra Statens vegvesen, avdeling Finnmark. 
 

2.1  Merknader fra offentlige 
 

2.1.1 Finnmarkseiendommen  
Uttalelse er oversendt i brev datert 19.1.2011. 
 
Finnmarkseiendommen (FeFo) viser til pkt. 6.5 og poengterer at det ikke foreligger avtale om 
grunnerver i forbindelse med vegarbeidet på Ifjordfjellet. Avtalen det refereres til i femte 
avsnitt, er rammeavtale om grunnerverv mellom Statens vegvesen og FeFo.  
 
FeFo legger til grunn at Statens vegvesen ivaretar alle hensyn i forbindelse med reguleringen. 
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Kommentar fra Statens vegvesen: 
Statens vegvesen tar innspillet til orientering, og vil spesifisere dette i planbeskrivelsen. 
Finnmarkseiendommens interesser vil bli ivaretatt gjennom forhandlingene om erstatning for 
areal til veggrunn.   
 

2.1.2 Norges vassdrags- og energidirektorat 
Uttalelsen er oversendt per brev datert 2.2.2011. 
 
Varsel om innsigelse. NVE påpeker i sin uttalelse til reguleringsplanen at beskrivelsen av 
kryssingen av Iskløverbekken er for dårlig. NVE mener at forholdene rundt kryssing av 
Iskløverbekken ikke er tilfredsstillende ivaretatt med tanke på vassdragsmiljøet og varsler 
derfor innsigelse til reguleringsplanen inntil dette er ivaretatt.    
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Statens vegvesen tok kontakt med NVE for å avklare nærmere hva som måtte endres for å 
etterkomme NVE sine krav til beskrivelse.  
 
Etter denne avklaringen utarbeidet Statens vegvesen et forslag til beskrivelse som ble 
oversendt NVE. NVE sendte så en skriftlig bekreftet på at den foreslåtte løsningen 
tilfredsstilte deres krav, og at de trakk sitt varsel om innsigelse.   
 
Statens vegvesen anser derfor NVE sine interesser som ivaretatt i saken. 

2.1.3 Finnmark fylkeskommune 
Uttalelse er oversendt per brev datert 3.2.2011 
 
Finnmark fylkeskommune har befart strekningen uten funn av automatisk fredede 
kulturminner. Ut over dette har ikke fylkeskommunen noen merknader til tiltaket. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Statens vegvesen tar innspillet til orientering.  
 

2.1.4 Sametinget 
Uttalelse er oversendt per brev datert 8.2.2011. 
 
Sametinget har ingen merknader til planforslaget. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Statens vegvesen tar innspillet til orientering.  
 

2.1.5 Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark 
Uttalelse er oversendt per brev datert 16.2.2011. 
 
Reindriftsagronomen registrerer at Statens vegvesen og berørte reinbeitedistrikt har av hold 
fellesmøter og at det er inngått arbeidsavtale. Reindriftsagronomen synes det er veldig positivt 
at partene har kommet til en løsning som ser ut til å tilfredsstille begge parter.  
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Reindriftsagronomen registrerer at Områdestyrets uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeidet er tatt med.    
 
Reindriftsargonomen har utover dette ingen flere merknader til planarbeidet, og vil 
avslutningsvis oppfordre at partene fortsatt har en god dialog og avholder flere dialogmøter 
dersom behovet er til stede.   
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Statens vegvesen tar innspillet til orientering.  
 

2.1.6 Fylkesmannen i Finnmark 
Uttalelse er oversendt per brev datert 17.2.2011. 
 
Fylkesmannen i Finnmark ser positivt på Statens vegvesen fokus på bedret trafikksikkerhet og 
fremkommelighet i arbeidet med å utbedre fv. 98 Ifjordfjellet. Fylkesmannen vil legge vekt på 
viktigheten av at foreslåtte tiltak mot identifiserte risikofaktorer blir fulgt opp i henhold til 
planen i det videre arbeide.  
 
Fylkesmannen har ingen innvendinger mot at vegen legges nærmere innsjøen slik det fremgår 
av planskissen. De er imidlertid opptatt av at det opprettholdes en mulighet for vandring av 
fisk mellom Jieknaluoddananjavri og Skadjajavri. Planforslaget viser ikke hvordan dette er 
tenkt løst.  
 
I dette tilfellet foreslår Fylkesmannen at det bygges en kulvert med naturlig bunn vunder selve 
vegbanene, eventuelt en bru. På hver side av vegen foreslår vi at selve bekkeløpet holdes fritt 
for inngrep, og at en eventuell fylling avgrenses av vertikale betongelementer på hver side av 
bekken i hele utfyllingens bredde. Ved en slik løsning vil inngrepet ha en liten eller ingen 
negativ effekt.     
 
I forbindelse med riving av eksisterende bruer og kulverter skal berørte arealer revegeteres 
med stedegen vegetasjon. Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk 
mangfold. Kantvegetasjon langs elvestrenger står her i en særstilling. De fungerer som viktige 
landskapselement og som levested for svært mange planter og dyr, særlig fugl. Kantsoner 
langs vassdrag motvirker også erosjon av selve elvebredden og vil være en naturlig 
flomdemper. Det er derfor viktig å bevare et belte med kratt og vegetasjon langs elvestrengen. 
Viser også til vannressursloven § 11 som pålegger at slike belter skal opprettholdes.  
 
Fylkesmannen vil minne om naturmangfoldsloven som trådde i kraft 1. juli 2009. I lovens § 8 
framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygge spå 
vitenskapelig kunnskap om artens bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal 
vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf. § 10. Dersom det ikke 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal 
føre-var-prinsippet legges til grunn, jf. § 9.        
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Kommentar fra Statens vegvesen: 
Kryssingen av Iskløverbekken vil skje gjennom en kulvert som er om lag 56 meter lang. 
Statens vegvesen vil følge prinsippene i ”Slipp fisken frem!” når detaljene rundt kryssingen 
skal fastsettes. Statens vegvesen har vært i dialog med Norges vassdrags- og energidirektorat 
som er positiv til den valgte løsningen.   
 
Statens vegvesen vil følge retningslinjene som er gitt i vannressursloven og 
naturmangfoldloven.  
 

2.2 Merknader fra private 

2.2.1 Amund L. Anti 
Uttalelse er oversendt per brev datert 9.2.2011. 
 
Anti klager i sitt innspill på den valgte vegtraséløsningen forbi hans hytte. Han begrunner 
klagen med at dersom vegen kommer nærmere hytta vil dagens problemer med snø og støy bli 
forsterket. Han har allerede i dag problemer med at snøen brøytes opp på hyttetaket, og er 
bekymret for at hyttens skal råtne på grunn av all snøen som blir liggende presset mot 
hytteveggen. Han er også bekymret for at hytten ligger i et myrområde, og er redd for at økt 
vibrasjon fra trafikken vil slå sprekker i ringmuren. Anti er imot den valgte løsningen. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Statens vegvesen har vært i dialog med Anti for å finne en løsning i saken. Anti ønsket i 
utgangspunktet at hytten skulle flyttes. Dette ble vurdert som en omfattende løsning, og 
Statens vegvesen valgte i stede å justere veglinjen slik at den i stor grad følger dagens trasé 
forbi hytten for å redusere de negative konsekvensene. Forslaget har vært forelagt Anti som 
fortsatt ikke synes dette er en tilfredsstillende løsning.  
 
Statens vegvesen har imidlertid vurdert situasjonen slik at utbyggingen vil bety mindre 
negative endringer for Anti, og velger derfor å fremme det justerte planforslaget for politisk 
behandling. 
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3 Endringer etter offentlig ettersyn 

3.1 Reguleringsplankart 
 Veglinjen ved profil 5000 til profil 5500 er justert. 
 Endret formål fra annen veggrunn til privat veg. 

3.2 Reguleringsbestemmelser 
Planbestemmelsene er endret i henhold til endringene i reguleringsplankartene. 

3.3 Planbeskrivelse 
 Pkt. 3.5 Naturmiljø: Beskrivelsen av kryssingen av Iskløverbekken er endret i henhold 

til innspill fra NVE. 
 Pkt. 6.5 Eiendomsforhold/grunnerverv: Beskrivelsen av avtalen som er inngått mellom 

FeFo og Statens vegvesen er endret. 
 Pkt. 2.2 Geoteknisk forhold: Oppdateringer av planbeskrivelsen  
 Pkt. 3.11 Byggegrense: Oppdatering av planbeskrivelsen  

 
 

4 Konklusjon 
Statens vegvesen har gått igjennom merknadene som er kommet i forbindelse med offentlig 
ettersyn av reguleringsplan for fv. 98 Skaddjajavri. Basert på innspillene er det foretatt mindre 
justeringer i planforslaget. En bedre beskrivelse av kryssingen av Iskløverbekken er tatt med i 
planbeskrivelsen, og NVE har bekreftet at beskrivelsen nå er tilfredsstillende.  
 
Løsningen forbi hytten til Amund L. Anti er etter Statens vegvesen tilfredsstillende. 
Løsningen vil medføre mindre endringer i forhold til dagens situasjon, blant annet ved at 
vegen blir hevet. Statens vegvesen anser imidlertid at disse endringene ikke vil medføre 
vesentlig ulempe for hytteeieren, og velger derfor å fremme forslaget for politisk behandling. 
 
Statens vegvesen mener at det endelige planforslaget langt på veg vil løse dagens utfordringer 
med drivsnø og bedre trafikksikkerheten i området. Hensynet til reindriften i området er søkt 
ivaretatt gjennom hele prosessen.  
 
Statens vegvesen anbefaler at reguleringsplanen vedtas.  
 




































