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1 Sammendrag 

I løpet av høringsperioden har det kommet inn 8 merknader til planforslaget. Det er ikke 

fremmet innsigelser til planforslaget. Høringsinnspillene gjelder i hovedsak kulturminner og 

reindrift.  

2 Høringen 

2.1 Reguleringsplanprosessen 

Detaljplan for E69 Ny Skarvbergtunnel ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 2. mars til 

14. april 2016. Det ble ikke avholdt noe folkemøte, i samråd med  Porsanger kommune, når 

planen var ute på høring.  Det har kommet inn 8 merknader i høringsperioden. 

3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

 

3.1 Merknader fra offentlige aktører 

Sametinget 

Sametinget ser positivt på at Statens Vegvesen har tatt med konsekvenser for reindriften i 

området med i planen. Vi oppfordrer tiltakshaver til å ha god kommunikasjon med berørte 

reinbeitedistrikt slik at eventuelle avbøtende tiltak kan iverksettes. Videre ser vi positivt på 

at i arealdisponeringen i detaljreguleringen som berører kulturminner i område er tatt med i 

plankart samt beskreven i planen.  

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

Innenfor planområdet er det registrert to kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. Det 

dreier seg om en gammetuft med ID nr: 173433 og et boplassområde fra yngre steinalder med ID nr. 

111282. Finnmark fylkeskommune har gitt sin tilråding angående ID nr 111282 i brev av 15.04.2016, 

og sametinget har gitt sin tilråding angående ID nr. 173433 i brev av 25.04.2016. 

 

Riksantikvaren har følgende merknader til planforslaget: 

Riksantikvaren skal verne om kulturminner og kulturmiljø som en ikke-fornybar ressurs.  



 
 

3 
 

I denne saken legger Riksantikvaren vekt på de høye samfunnsmessige verdier som er knyttet til 

realisering av tiltaket. Riksantikvaren vurderer at tiltakets samfunnsmessige verdi overstiger verdien 

knyttet til fortsatt vern av de automatisk fredete kulturminnene. 

 

Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at detaljreguleringsplan for E69 ny Skarvbergtunnel 

kan godkjennes under forutsetning av at det foretas en arkeologisk utgraving av de berørte 

kulturminnene før tiltaket etter planen realiseres. I henhold til kulturminneloven §10 skal 

arkeologiske granskinger bekostes av tiltakshaver. 

Kulturminne, id 111282 og 173433 skal merkes i plankartet som bestemmelsesområde og gis 

fortløpende nummer #1 og #2. Regulering av hensynsone d-H730 forutsettes fjernet før 

reguleringsplanen vedtas. 

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte 

automatisk fredete kulturminnene id 111282 og 173433 som er markert som bestemmelsesområde 

#1 og #2 i plankartet. 

 

Andre kulturminner: 

Det er flere andre kulturminner i Skarvbergvika, selve Skarvberget er regnet som et samisk 

hellig fjell, der det i førkristen samisk religion skal ha vært et offersted. Skarvbergvika har 

tidligere også blitt brukt av den sjøsamiske befolkningen.  

Sametinget anbefaler at det i bestemmelsen for planen bør legge inn at det skal utarbeides 

en plan for skilting og formidling av kulturmiljøet i samarbeid med tjenesteleverandør som 

har kompetanse på området. En oppgradert rasteplass i Skarvbergvika vil bli en god ramme 

for å formidle kulturminner og samisk kulturhistorie i ytre deler av Porsanger. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

 Statens vegvesen vil oppdatere kart og bestemmelser i henhold til Riksantikvarens 

bestemmelser. 

Statens vegvesen vil legge inn i planbeskrivelsen at det skal utarbeides en plan for skilting og 

formidling av kulturmiljøet i forbindelse med detaljplanleggingen av oppgradert rasteplass. 
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Fylkesmannen i Finnmark 

Generelt 

En reguleringsplan er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. Ut fra dette 

mener de at planbestemmelsene må være et selvstendig dokument ikke et vedlegg til 

planbeskrivelsen. 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag – massedeponi i sjø 

Massedeponi i sjø er ikke arealformål, jfr. Plan og bygningslovens §12-5. Vi anbefaler ut fra dette at 

massedeponiet reguleres til fiske, eller annet formål som Statens vegvesen i samarbeid med 

Porsanger kommune finner hensiktsmessig med bestemmelsesområde – område for dumping av 

masser.  

 

Fylkesmannen opplyser samtidig at de har tilbud om SOSI-kontroll av plankart. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Bestemmelser kan legges ved plan som eget dokument. Plankart kan endres etter samråd 

med Porsanger kommune.  

 

Etter høringsfristen gikk ut har Statens vegvesen vært i kontakt med Fylkesmannen i 

Finnmark, ved Reindriftsavdelingen, for å høre om de hadde noen kommentarer til planen. 

De hadde ingen merknader til hverken planforslaget eller noen merknader til 

konsekvensutredning Reindrift. 

 

Finnmark Fylkeskommune 

Planfaglig uttalelse 

Oppgradering av E69 vil bidra til bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter  

I planforslaget kommer det fem at universell utforming vil bli hensyntatt ved oppgradering av 

eksisterende rasteplass i Skarvbergvika. Finnmark Fylkeskommune er fornøyd med dette, samt at det 

vil bli etablert fysisk skille mellom bilister og myke trafikanter i tunnelen. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

Innenfor planområdet er det registrert to kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. Det 

dreier seg om en gammetuft med ID nr: 173433 og et boplassområde fra yngre steinalder med ID nr. 
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111282. Finnmark fylkeskommune har gitt sin tilråding angående ID nr 111282 i brev av 15.04.2016, 

og sametinget har gitt sin tilråding angående ID nr. 173433 i brev av 25.04.2016. 

 

Riksantikvaren har følgende merknader til planforslaget: 

Riksantikvaren skal verne om kulturminner og kulturmiljø som en ikke-fornybar ressurs.  

I denne saken legger Riksantikvaren vekt på de høye samfunnsmessige verdier som er knyttet til 

realisering av tiltaket. Riksantikvaren vurderer at tiltakets samfunnsmessige verdi overstiger verdien 

knyttet til fortsatt vern av de automatisk fredete kulturminnene. 

 

Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at detaljreguleringsplan for E69 ny Skarvbergtunnel 

kan godkjennes under forutsetning av at det foretas en arkeologisk utgraving av de berørte 

kulturminnene før tiltaket etter planen realiseres. I henhold til kulturminneloven §10 skal 

arkeologiske granskinger bekostes av tiltakshaver. 

Kulturminne, id 111282 og 173433 skal merkes i plankartet som bestemmelsesområde og gis 

fortløpende nummer #1 og #2. Regulering av hensynsone d-H730 forutsettes fjernet før 

reguleringsplanen vedtas. 

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte 

automatisk fredete kulturminnene id 111282 og 173433 som er markert som bestemmelsesområde 

#1 og #2 i plankartet. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Plankart og bestemmelser er justert i henhold til uttalelse fra Riksantikvaren. Statens 

vegvesen har også vært i kontakt med Tromsø museum og vi har bestilt utgraving av 

fornminner så snart planen har vært til behandling av Porsanger kommunestyre. 

 

Nordkapp Kommune 

Strekningen Hønsa – Skarvbergvika må ses på som en betydelig risikostrekning, der det er påkrevd 

med snarlige vegtiltak og prioritering av ny Skarvbergtunnel.  

E69 har en stor andel myke trafikanter med Nordkapp som mål. Det finnes heller ingen 

omkjøringsmuligheter for syklister på strekningen til Nordkapp som i dag har flere nasjonale og 

internasjonale sykkelruter. 

Nordkapp kommune er derfor svært tilfreds med at det legges opp til en tunnelklasse B og 

tunnelprofil T10,5 meter. 
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Nordkapp kommune er svært positiv til planforslaget med tilhørende konsekvensutredninger. 

Nordkapp kommune ber om at prosjektet prioriteres og får en snarest mulig byggestart, noe som er 

av stor betydning for innbyggerne, Nordkappsamfunnet og for næringslivet både lokalt/nasjonalt. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspill tas til orientering. 

 

3.2 Merknader fra private aktører 

Smørfjord bygdelag 

Smørfjord bygdelag ønsker at overskuddsmasser fra tunnelen kan brukes til utfylling på 

nordsiden av flytemoloen som ble etablert i 2012. Dette vil gi en tryggere og bedre havn. 

 

 Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen kan ikke love bort masser til andre prosjekt i planfasen. Vi ser at forslaget er et 

samfunnsnyttig og godt tiltak.  

 

Reinbeitedistrikt 16 

Reinbeitedistrikt 16 anbefaler tiltakshaver om å planlegge og gjennomføring i tett dialog med 

brukshaver Skuohtanjarga Siida i forbindelse med prosjektet. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen vil gjennomføre prosjektet i dialog med Skuohtanjarga Siida. 

 

Skuohtanjarga siida, Nils Anders Eira  

Registrerer at Statens vegvesen og Porsanger kommune har gått inn for alternativ 1 i planforslaget. Vi 

finner dette forslaget veldig uheldig for reindrifta i Skuohtanjarga Siida. Veg oppover dalen vil 

medføre at beit for rein blir forringet. Derfor har vi henvist til at alternativ 4 anvendes.  Også 

konsekvensutredningen påpeker gode beiteforhold i hele dalen. 

 

Hvis det likevel realiseres bygging etter alternativ 1, har jeg følgende krav til Statens vegvesen: 

1. Det må ryddes trekkvei for rein på 4 steder, se vedlegg til uttalelse 

2. Det må ikke lages parkeringsplass ved tunnelpåhugg oppe i dalen ved Skarvberget. Istede bør 

rasteplassen ved sjøen utvides og trafikken henvises dit. 
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3. Det må oppsettes skilt med tydelig parkering forbudt i dalen. 

4. Det må holdes møte med reindriften i Skuohtanjarga siida før byggestart. 

5. Det må foretas befaring av tunnelpåhugg i Hønsa og Skarvbergvika i samråd med reindrifta. 

 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

I planprogram for prosjektet gikk det tydelig fram at det kun var alternativ 1 som det var aktuelt å gå 

videre med for Statens vegvesen. De andre alternativene måtte forkastes på grunn av HMS og dårlige 

grunnforhold. I forkant av høring av planprogram ble det avholdt et møte mellom Reinbeitedistrikt 

16 og Statens vegvesen om disse forholdene. Vi fikk ingen kommentarer på dette da 

planprogrammet var på høring. Gjennom konsekvensutredning for reindrift har det kommet frem at 

planforslaget har negativ konsekvens for reindrifta. 

 

1. Trekkveier kan ryddes som en del av utføringen av prosjektet 

2. Rasteplassen i Skarvbergvika skal utvides og oppgraderes. Det er ikke lagt til rette for 

parkering oppover dalen. 

3. Det er ikke lagt til rette for parkering oppover dalen. 

4. Det vil avholdes møte med siidaen før og under gjennomføring av prosjektet. 

5. Det kan gjennomføres befaring med reindrifta. Våre geologer har gjennomført befaringer og 

gjort undersøkelser og det er det som ligger til grunn i forslag til reguleringsplan om hvor 

påhuggene er plassert. 

 

Brønner & Co 

Brønner &Co v/Geir Haugen er engasjert av Skuohtanjarga Siida til å ivareta deres interesser i saken.  

Haugen har følgende kommentarer til saken: 

1. Når et forvaltningsorgan skal gjøre et vedtak som innebærer et inngrep overfor private 

interesser skal det alltid foretas en vurdering om vedtaket er i strid med folkeretten. 

2. Det er uholdbart å bruke Statens Vegvesen håndbok V712 som er ment å benyttes ved 

inngrep i jordbruksarealer. Det er helt andre forhold som gjør seg gjeldende ved inngrep i 

reindriftsområder. 

3. De andre alternativene (2-5) skulle også vørt konsekvensutredet slik at det kunne vært 

foretatt sammenligning med alternativ 1. 
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4. Konsekvensutredningen skulle inneholdt opplysninger om hvilke økonomiske virkninger 

tiltaket vil få for den enkelte reineier. En må stille følgende spørsmål: Vil alle siida-andelene 

som berøres av inngrepet kunne utøve reindrift på regningssvarende måte. 

5. Konsekvensutredningen gir på denne bakgrunn et utilstrekkelig faktisk grunnlag til å kunne 

foreta en folkerettslig vurdering. Konsekvensutredningen har i liten grad tatt for seg de mest 

alvorlige skadevirkningene: Tap av beiteareal. Stenging av trekkleier. Forstyrrelser i 

anleggstiden. Konsekvensutredningen har ikke tatt med seg at Reppvåg kraftlag skal ha 

anleggsvirksomhet lengre nord i siidaens område. Siidaen har også tapt mye beiteland de 

siste 40 år til vegbygging og hytteområder, som har medført mye menneskelig aktivitet som 

forringer bruk av siidaens areal. Det er nok et spørsmål om alle lenger kan drive på 

regningssvarende måte. Det kreves at det blir utført en tilleggsutredning. 

6. Hvis prosjektet blir gjennomført i henhold til alternativ 1 vil det bli anført at det er 

folkerettstridig slik at et vedtak vil være ugyldig.Skadevirkningen vil være betydelig og de vil 

ikke avta med tiden.Det er særlig uheldig at det legges opp til at det skal være lettvint å 

komme ut i terrenget. 

7. Det bør vises tilbakeholdenhet med å gjennomføre nye inngrep da spørsmålet om hvem som 

er eier av Finnmarkseiendommens areal er til rettslig behandling i Høyesterett hvor 

hovedforhandling skal avholdes 23-26. august i år. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

1. Statens vegvesen har gjort vurderinger om det er andre samiske interesser som blir berørt 

jfr. Finnmarkslovens §4 og ut fra den informasjon vi har er det kun reindrifta som blir berørt 

av tiltaket og derfor er det utarbeidet en konsekvensutredning for reindrift. 

2. Planprogrammet som var på høring var tydelig på at utredningen ville bli gjennomført i 

henhold til Håndbok V 712. Det kom ingen merknader til planprogrammet på dette fra 

hverken reinbeitedistrikt 16, Skuohtanjarga Siida eller Fylkesmannen i Finnmark 

v/reindriftskontoret. Dersom håndbok V712 ikke er god nok for konsekvensutredning for 

reindrift bør dette spilles inn til Vegdirektoratet som er ansvarlig for revisjon av håndbøkene. 

3. Planprogrammet var tydelig på at det kun var alternativ 1 som var alternativ. De andre 

alternativene vi har sett på er forkastet på grunn av HMS i gjennomføringsfasen eller dårlige 

grunnforhold i Skarvbergvika. Heller ikke dette fikk vi noen kommentarer på under høring av 

planprogrammet. Før planprogrammet ble lagt ut på høring ble det gjennomført et møte 

med reinbeitedistrikt 16 i regi av Fylkesmannen. Møtet ble avholdt i Karasjok. Her ble 

distriktet gjort oppmerksom på at planprogrammet kom på høring og at det kun var et 

alternativ. Vi fikk da tilbakemelding på at de ville komme med innspill til planprogrammet. 
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4. Når det gjelder de økonomiske konsekvensene for siidaen av vårt prosjekt. Har det for 

vegvesenet vært vanlig at dette blir sett på i forbindelse med vurdering av erstatning for 

ulempen vegprosjektet har for reindriftsutøverne. 

 

5. Konsekvensutredningen tar for seg konsekvensene av tap av beiteareal. Den sier også noe 

om konsekvenser av hindringer av trekkleir. Planforslaget har lagt opp til slake skråninger der 

det er mulig for at reinen skal kunne trekke l uhindret over veien. Forstyrrelser i 

anleggsperioden er tidsbegrenset. Vi har ikke hatt oversikt over alle andre tiltak innenfor 

Skuohtanjarga Siida. Vi er også usikre på når selve prosjektet kommer til utførelse, det har 

derfor ikke vært naturlig for oss å se Reppvåg kraftlag sine prosjekt i sammenheng med vårt 

med tanke på forstyrrelse av rein.  

6. Statens vegvesen vil fremme detaljplan for E69 ny Skarvbergtunnel til behandling i Porsanger 

kommune. Vi har fulgt reglene til plan og bygningsloven og alle parter er gitt mulighet til å 

komme med innspill til planarbeidet. 

7. Alle innspill fra Haugen gjelder i Skarvbergvika. Det går tydelig fram av planbeskrivelsen at 

arealer som blir berørt ikke er Finnmarkseiendom men at det er en privat eiendom.  

4 Eventuelle endringer etter offentlig ettersyn 

Plankart og bestemmelser blir oppdatert med bakgrunn i Riksantikvaren sine krav. 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering 
m/konsekvensutredning E69 ny Skarvbergtunnel Porsanger kommune  
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 2.3.2016. 
Plan- og kulturavdelinga koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 
 
Planfaglig uttalelse: 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for E69 gjennom ny tunnel mellom Hønsa og 
Skarvbergvika, samt å sikre rasutsatte deler av strekningen. Oppgradering av E69 vil bidra til 
bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikanter. 
 
I planforslaget kommer det frem at universell utforming vil bli hensyntatt ved oppgradering av 
eksisterende rasteplass i Skarvbergvika. Finnmark fylkeskommune er fornøyd med dette, samt 
at det vil bli etablert fysisk skille mellom bilister og myke trafikanter i tunnelen.  
 
Ut over det ovennevnte har Finnmark fylkeskommune ingen planfaglige merknader til 
planarbeidet. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 
Innafor planområdet er det registrert to kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. Det 
dreier seg om ei gammetuft med ID nr. 173433 og et boplassområde fra yngre steinalder med ID 
nr 111282. Finnmark fylkeskommune har gitt sin tilråding angående ID nr 111282 i brev av 
15.04.2016, og Sametinget har gitt sin tilråding angående ID nr 173433 i brev av 25.04.2016 
 
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 et 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. Bygging av ny Skarvbergtunnel slik at en unngår en 
rasfarlig strekning vurderes som trafikksikkerhetstiltak av stor regional betydning. De omsøkte 
tuftene fra yngre steinalder og den samiske gammetufta 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 de automatisk 
fredete kulturminnene. En arkeologisk undersøkelse av id 111282, anses å være av høy 



 
 

vitenskapelig verdi og komplementerer tidligere undersøkelser knyttet til FATIMA-prosjektet og i 
Indre og Ytre Sortevik. Riksantikvaren mener fortsatt vern av den sørligste steinaldertufta 
id111282- 3 ikke vil være realistisk, da den vil bli liggende svært utsatt til under anleggsarbeidet, 
innenfor områder regulert til annen veggrunn – grøntareal. En utgravning av den samiske 
gammetufta id 173433 vil være med å komplementere den sjøsamiske bosetningshistorien i den 
ytre delen av Porsanger 
 
Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at detaljreguleringsplan for E69 ny 
Skarvbergtunnel, parsell Hønsa – Skarvbergvika, kan godkjennes under forutsetning av at det 
først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene, 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 arkeologiske utgravninger normalt bare lar seg gjennomføre 
i sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging må ta hensyn til dette. 
 
Tiltakshaver må varsle Finnmark fylkeskommune/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, 
hustufter fra yngre steinalder og en samisk gammetuft, beregnet å koste inntil kr 1 286 437, - 
(2016-kroner og satser). Riksantikvaren understreker at id 111282- 3 forutsettes utgravd, noe 
Tromsø museum ikke har inkludert i sitt foreløpige budsjett. Kostnader for utgraving av denne 
hustuften vil bli lagt til i sammenheng med vårt vedtak i henhold til kulturminneloven § 10. 
 
Kulturminnene, id 111282 og 173433 skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis 
fortløpende nummering eks. # 1 og #2. Regulering til hensynssone d - H730 forutsettes fjernet 
før reguleringsplanen vedtas. 
 
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens felles bestemmelser: 
 
”Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de 
berørte automatisk fredete kulturminnene id 111282 (hustufter fra yngre steinalder) og 173433 
(samisk gammetuft) som er markert som bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet. 
 
Det skal tas kontakt med Finnmark fylkeskommune/Sametinget i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes." 
 
Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10. 
 
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte 
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene 
 
Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom på 
at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturminner 
Finnmark. 
 
 
 
 

 



 
 

Med hilsen 
 
 
 

Tore Gundersen 
plan- og kultursjef  

 
Hans Anders Theisen 

arealplanveileder 
 
 
 
vedlegg 1 og 2: Riksantikvarens uttalelse og kart. 
 
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 
Tromsø museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ 
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Detaljreguleringsplan for E69 ny Skarvbergtunnel, parsell Hønsa 

- Skarvbergvika  

 

Kart med markering av automatisk fredet kulturminner.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Riksantikvarens sak nr:  16/00797 

Gårdsnavn: Finnmarkseiendommen 

Gårdsnummer: 1 

Bruksnummer: 1, 5, 12 

Kommune: Porsanger 

Fylke: Finnmark 

Kulturminne id: 111282, 173433 

Kulturminnetype: Hustufter fra yngre steinalder og samisk gammetuft 

Id 111282 

Id 173433 
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Se mottakerliste

Forslag til detalj reguleringsplan for E69 ny Skarvberg tunnel , parsell Hønsa –
Skar v ber g vika, gnr/bnr 1 /1 , 5 og 1 2 , Porsanger kommune, Finnmark fylke – tillatelse
til inngrep i automatisk fredete kulturminner , jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd

Konflikt med id 111282 (3 tufter fra yngre steinalder) og id 173433 (samisk gammetuft).

Vi viser til brev fra Finnmark fylkeskommune av 15. april 2016 og Sametinget av 25. april 2016 ,
der Riksantikvaren blir bedt om å uttale seg til forslag til detalj reguleringsplan for E69 ny
Skarvberg tunnel , parsell Hønsa – Skarvbergvika, Porsanger kommune . Det vises også til brev
av 27. april 2016 fra Tromsø museum med vedlagt forslag til budsjett og prosjektplan for
gjennomføring av arkeologisk gransking, utgravning og etterarbeid .

Innenfor reguleringsområdet er det registrert automatisk fredete kulturm inner , tre tufter fra
yngre steinalder og en samisk gammetuft. Kulturminnene er fredet i medhold av lov 9. juni
1978 nr. 50 om kulturminner (k ulturminneloven ) § 4 første ledd .

I henhold til k ulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med beh andlingen av
regulerings plan , tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Riksantikvaren er rette myndighet til å fatte avgjørelse
i slike saker, jf. F orskrift om faglig ansvarsfordeli ng mv. etter kulturminneloven § 1 nr. 1.

Nærmere om planforslaget
Detaljregulering for E69 ny S karvbergtunnel skal legge til rette for bygging av ny E69 med
tunnel, samt sikre fremtidig arealdisponering rundt ny E69. Med bakgrunn i konsekvens -
utredninger og forarbeider hvor det man vurderte 5 alternative traseer, har man valgt å gå
videre med alternativ 1. Hovedformålsettingen med ombyggingen er å få ny tunnel mellom
Hønsa og Skarvbergvika som tilfredsstiller dagens kr av, samt unngå en rasfarlig strekning.

Arealdisponeringen knyttet til alternativ 1 er i konflikt to lokaliteter med automatisk fredete
kulturminner; en samisk gammetuft (id 173433) og en lokalitet med tre tufter fra yngre
steinalder (id 111282). Gammet uften (id 173433) ligger 3 - 4 moh. i nordenden av Skarvbergvika .
Tuften er ca. 4x2 m orientert VNV - ØSØ med svakt markert voll . H ustuftene fra yngre steinalder
(i d 111282 ) ligger 12 - 30 moh., i den nordlige delen av Skarvbergvika. Id 111282 - 1 måler 6 x 3,5
m , id 111282 - 2 , 8 x 4 m , mens id 111282 - 3 måler 4 x 2,5 m.

På reguleringskartet er både id 173 433 og id 111282 avsatt til bevaring med hensynssone d i
kombinasjon med annen veggrunn – grøntareal. Hensynssone d må fjernes for id 173433 og
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111282 og erstattes med bestemmelsesområde, da kulturminnene ikke kan bevares på en
forsvarlig måte innenfor planområdet.

Finnmark fylkeskommune bemerker
Finnmark fylkeskommune anbefaler at det gis dispensasjon for de tre tuftene fra yngre
steinalder ( id 111282 ) med vilkår om arkeologiske utgravninger.

Det understrekes at id 111282 - 1 vil bli berørt direkte av vegkant/skjæring. Id 111282/2 - 3
berøres ikke direkte av vegkant/skjæring, men vil bli liggende svært nær inngrepet beskrevet
ovenfor samt vegskjæri ng til rasteplass. En undersøkelse vil sikre utsatt materiale fra lokaliteten
og komplementere tidligere undersøkelser. Påvisning av yngre steinalders bosetning langs
vestsiden av Porsangerfjorden er preget av å være resultat av forvaltnings ut gravninger kn yttet
til E69 og er i nærområdet, særlig knyttet til FATIMA - prosjektet og utgravninger i I ndre og Ytre
Sortevik rett nord for planområdet.

Sametinget bemerker
Sametinget viser til at det i tillegg til de omsøkte kulturminnene , er selve fjellet Sieidi/
Sk avberget regnet som et hellig samisk fjell, der det i førkristen samisk religion også skal være
et offersted. Dette er registrert under id 216284 og kulturminnet vil bli svært synlig langs hele
det nybygde veistrekket langs E69 fra tunnelinnslaget til og m ed parkeringsplassen ved sjøen.
Det vedtatte trasealternativet er det som influerer dette kulturminnet mest med hensyn til
visuell påvirkning av landskapet i Skarvbergvika. Sametinget har derfor spilt inn avbøtende
tiltak som Statens vegvesen bør gjennomfø re.

Sametinget vis er til at gammetuften (id 173433 ) vil ligge svært utsatt til både under
anleggsarbeid og ved senere bruk av rasteplassen. Allerede i dag er kulturminnet skjemmet av
utstrakt vardebygging fra turister som bruker dagens rasteplass. En ny o g større rasteplass i
dette området vil sannsynligvis øke faren for at kulturminnet skades av slik ulovlig aktivitet.
Sametinget anbefaler at det gis dispensasjon for gammetuften med vilkår om arkeologiske
utgravninger. Gammetuften ligger i et gammelt sjøs amisk område og således kan en utgravning
av tuften være med på å komplementere den sjø samiske bosetningshistorien i den ytre delen av
Porsanger.

Tromsø museum bemerker
Tromsø museum støtter fylkeskommunens anbefaling av at bevaring av hele steinalder -
lokaliteten er uforenelig med tiltaket. Museet anbefaler imidlertid at den sørligste tufta bevares
og tilrettelegges i tilknytning til rasteplassen. For de øvrige steinalder tuftene anbefaler museet
at det gis dispensasjon med vilkår om arkeologiske utgravninger. Tromsø museum støtter
Sametingets anbefaling knyttet til den samiske gammetuften. En arkeologisk undersøkelse av
steinaldertuftene og den samiske gammetufta vil være et viktig bidra g til regionens forhistorie ,
samt belyse den sjø samiske bosetnin gshistorien i området.

Riksantikvarens merknader og vurdering av saken
Riksantikvaren skal verne om kulturminner og kulturmiljø som en ikke - fornybar ressurs. Etter
kulturminnel oven 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 samfunns -
messige konsekvenser at det ikke står i et 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. Bygging av ny Skarvbergtunnel slik at en unngår en
rasfarlig strekning vurderes som trafikksi kkerhetstiltak av stor regional betydning. De omsøkte
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tuftene fra yngre steinalder og den samiske gammetufta har høy vitenskapelig informasjonsverdi
sett i forhold til bosetningsutviklingen og historien i området. Riksantikvaren vurderer likevel at
tiltake ts samfunnsmessige verdi overstiger verdien knyttet til fortsatt vern av de automatisk
fredete kulturminnene . En arkeologisk undersøkelse av id 111282 , anses å v ære av høy
vitenskapelig verdi og komplementere tidligere undersøkelser knyttet til FATIMA - pros jektet og
i Indre og Ytre Sortevik. Riksantikvaren mener fortsatt vern a v den sørligste steinaldertufta id
111282 - 3 ikke vil være realistisk, da den vil bli liggende svært utsatt til under anleggsarbeidet,
innenfor områder regulert til a nnen veggrunn – grø ntareal. En utgravning av den samiske
gammetufta id 173433 vil være med å komplementere den sjø samiske bosetningshistorien i den
ytre delen av Porsanger.

Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at detalj reguleringsplan for E69 ny
Skarvbergtunnel, parsell Hønsa – Skar v ber g vika, kan godkjennes under forutsetning av at det
først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene , før tiltak etter planen
realiseres, jf. vedlagte kart . I henhold til k ulturminneloven § 10 skal arkeologisk e 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 e utgravning er normalt bare lar seg gjennomføre
i sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging må ta hensyn til dette.

Tiltakshaver må varsle Finnmark fylkeskommune/Sametinget i god tid før tiltak etter
reguleringsplanen ønskes realisert. Riksanti kvaren 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,
hustufter fra yngre steinalder og en samisk gammetuft, beregnet å koste inntil kr 1 286 437, -
(201 6 - kroner og satser). Riksantikvaren understreker at id 111282 - 3 forutsettes utgravd, noe
Tromsø museum ikke har inkludert i sitt foreløpige budsjett. Kostnader for ut graving av denne
hustuften vil bli lagt til i sammenheng med vårt vedtak i henhold til kulturminneloven § 10.

Kulturminnene, id 111282 og 173433 skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis
fortløpende n ummering eks. # 1 og #2. Regulering til hensynssone d - H730 forutsettes fjernet
før reguleringsplanen vedtas.

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens felles bestemmelser:

”Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
automatisk fredete kulturminnene id 111282 (hustufter fra yngre steinalder) og 173433 (samisk
gammetuft) som er ma rkert som bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet.

Det skal tas kontakt med Finnmark fylkeskommune/Sametinget i god tid før tiltaket skal gjennomføres
slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes."

Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10.

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Riksantikvaren ber Finnmark fylkeskommune/
Sametinget om å klargjøre dette i sin endelige uttalelse til Porsanger kommune. Vi ber også om
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at foreliggende uttalelse fra Riksantikvaren til fylkeskommunen/Sametinget i saken, vedlegges
fylkeskommunens/Sametingets endelige uttalelse til kommunen.

Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i regulerings -
bestemmelsene, og fylkeskommunen/Sametinget ikke finner å ville reise innsigelse mot planen,
må fylkeskommunen/Sametinget umiddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren
vil i så fall normalt reise innsigelse mot planen.

Vennlig hilsen

Isa Trøim ( e.f.)
seksjonssjef

Olaf Sverre Berntsen
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Kart med markering av berørte automatisk fredete kulturminner; id 111282 og
173433.

Kopi til: Tromsø museum - Universitetsmuseet i Tromsø, Postboks 6050Langnes, 9037
Tromsø
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Finnmark
fylkeskommune -
Plan - og
kulturavdelinga

FylkeshusetHenry
Karlsens plass 1

9815 Vadsø

Sametinget -
Sámediggi

Ávjovárgeaidnu 50 9730
KARASJOK/Kárášjohka
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SÆRUTSKRIFT 

 

Styreprotokoll for Reinbeitedistrikt 16 i styremøte 09.05.2016 

 

 

S 23/16 E69 Ny Skarvbergtunnel. Forslag til detaljregulering m/konsekvensutredning til 

høring og offentlig ettersyn. 

AU forslag til vedtak:   Rbd 16 anbefaler tiltakshaver om og planlegge og gjennomføring i tett 

dialog med brukshaver Skuohtanjarga-siida i forbindelse med prosjektet. 

Styrets vedtak: 

Rbd. 16 anbefaler tiltakshaver om å planlegge og gjennomføring i tett dialog med brukshaver 

Skuohtanjarga-siida i forbindelse med prosjektet. 

 

Rett utskrift bevitnes 

Karasjok 09.05.2016 

 

 

Leif Anders Somby 

For reinbeitedistrikt 16 
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Deres referanse: 15/220060-7

E69 Ny Skarvbergtunell v/Svein Bjørgo Larsen

Merknader og krav til detaljregulering av bygging av forannevnte tunell. 

Jeg registrer at Statens vegvesen og Porsanger kommune har gått inn for alternativ 1 i planforslag 
av bygging av tunellen mellom Hønsa og Skarvbergvika. Vi finner dette alternativet svært uheldig 
for reindrifta i Skuohtanjárga siida. Veg oppover dalen ved Skarvbergvika vil medføre at beite for 
rein blir helt forringet. Angående vegbygging vil et betydelig stor beiteareal gå tapt. Det verste blir 
likevel trafikken oppover dalen, også myke trafikanter vil utgjøre et stort forstyrrelsesmoment for 
reinen, da disse effektivt vil skremme bort reinen. Det vises til at denne dalen er mest ubebygde og 
det beste beitelandet i hele våres sommerbeiteområde. Derfor har vi henvist til at alternativ 4. 
anvendes. Også konsekvensutredningen påpeker meget gode beiteforhold i hele dalen. Også bildene
i planforslaget viser dett og bekrefter vår påstand.

Hvis det likevel realiseres bygging etter alternativ 1, har jeg følgende krav til Statens vegvesen:
Det ryddes trekkvei for reinen på 4 steder, 3 oppe i dalen og 1 nede ved sjøen (se vedlegg). 
Det må ikke lages parkeringsplass vel tunellpåhugg oppe i dalen ved Skarvberg. Istedet bør 
rasteplassen ved sjøen utvides og trafikken henvises dit.
Det må oppsettes tydelige skilt om parkering forbudt i dalen.
Det må holdes møte med reindriften i Skuohtanjarga siida før byggestart.
Det må foretas befaring av tunellpåhugg i Hønsa og Skarvbergvika i samråd med reindrifta.

Hilsen 

Nils Anders Eira
Ávjovárgeaidnu 3753
9730 Karasjok
tlf: 991 22 687
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