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1 Høringen
1.1 Planprosessen
Forslag til detaljregulering for Reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen er utarbeidet av

Statens vegvesen i samarbeid med Tromsø kommune, og med hjemmel i Plan og

bygningslovens § 3-7. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til
oversendelse til kommunen til politisk vedtak.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for er å sikre nok areal til etablering av
reinovergang som skal sikre forbindelser mellom de ulike delene av barmarksbeitet i

området. Etablering av reinovergangen medfører behov for forlengelse av eksisterende

skredvoll på stedet. I denne sammenheng vil reguleringsplanen også legge grunnlaget for
andre utbedringer av vollen for å forbedre trafikksikkerheten på E8 Lavangsdalen. Videre

tilrettelegger planen for uttak av stein til byggingen av ny E8 Sørbotn-Laukslett i det gamle
steinbruddet i Lavangsdalen.

De planlagte tiltakene er av kommunen vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, jf.
Forskrift om konsekvensutredning.

Oppstart av planarbeidet med utlagt planprogram ble i henhold til Plan- og bygningslovens

§ 12-8 annonsert i avisa den 12.01.2022.

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til sektormyndigheter samt
grunneiere og andre berørte.

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 12.01.2022 23.02.2022 på følgende steder:
•
•

www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e8lavangsdalen

www.tromso.kommune.no

Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i avisa Nordlys. Grunneiere og rettighetshavere
fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til
sektormyndigheter.

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt 6 merknader:
•
•
•
•
•
•

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

NVE

Sametinget

Troms og Finnmark fylkeskommune

Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Statskog

Statens vegvesen har vurdert innkomne merknader, og på bakgrunn av dette foretatt noen
mindre justeringer av planforslaget, se kap. 3.

Planforslaget sendes nå til kommunen til politisk behandling og endelig vedtak.
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2 Merknader mottatt etter høring og offentlig ettersyn
I dette kapitlet redegjøres det for alle innkomne merknader. Det er skrevet et sammendrag
av alle merknadene etterfulgt av Statens vegvesen sine kommentarer til disse.
Merknadene er vedlagt i sin helhet bakerst i dette heftet.

2.1 Merknad fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark (16.02.2022)
Hensynet til reindrift
I vårt innspill til varsel om oppstart (2021) pekte vi på at selve anleggsarbeidet og uttak av

masser vil kunne ha en negativ innvirkning på reindriftens bruk av nærområdet, og at dette
er noe som kan hensyntas ved å tilpasse anleggsarbeidet i forhold til reindriftens bruk av

nærområdet. Vi pekte på at dette kan løses ved å ha en planbestemmelse som stiller vilkår
for bruk av anlegget, jamfør pbl § 12-7 nr.2.

Vi foreslå at reinbeitedistriktet skulle kunne be om kortvarig pause i uttaksvirksomhet etter
reindriftens driftsmønster (flytting av rein og bruk av gjerdeanlegg).

Vi registrerer at det i planbeskrivelsen til plan 1944 fremkommer at reindriften skal ha
mulighet til å be om en kortvarig pause i uttaksvirksomheten etter reindriftens
driftsmønster, men at dette ikke er fulgt opp i planbestemmelsene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fremmer innsigelse til planforslaget for Lavangsdalen,

reinovergang og skredvoll. Innsigelsen er begrunnet i at hensynet til reindriften og flyttleiens

funksjonalitet ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.

Forslag til løsning av innsigelsen: Reindriftshensyn kan ivaretas med en planbestemmelse
som stiller vilkår for bruk av anlegget jamfør pbl § 12-7 nr. 2. Reindriftsnæringen skal

kunne be om kortvarig pause i uttaksvirksomhet etter reindriftens driftsmønster. Dette for å

kunne benytte seg av gjerdet, som en del av flyttleien, og området rundt. Vilkår og tidspunkt
for stopp/pause av drift for anlegget må fastsettes i tett dialog med distriktet og

tiltakshaver. Vi anbefaler derfor Statens vegvesen å tilføye et punkt i bestemmelsene som vil
ivareta dette.

Statens vegvesen sin kommentar
Det er avholdt møte (25.02.2022) mellom Statens vegvesen og Statsforvalteren i Troms og

Finnmark der det ble diskutert hvordan Statens vegvesen kan imøtekomme innsigelsen. Det
ble enighet om at følgende tas med i planbestemmelsen 5.2 Bygg- og anleggsområde #2:

Reindriftsnæringen skal kunne avtale kortvarig pause i uttaksvirksomheten i
forbindelse med vår- og høstflyttingene av reinflokken, jf. plan- og bygningsloven §
12-7, nr. 2. Nærmere vilkår og tidsrom i stans av virksomheten fastsettes i tett dialog
mellom reinbeitedistriktet og tiltakshaver.
Planbestemmelsene ble revidert og anmodning om å trekke innsigelsen ble oversendt til

Statsforvalteren 02.03.2022. I brev datert 14.03.2022 viser Statsforvalteren til at de, med
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bakgrunn i reviderte planbestemmelser, anser at Statens vegvesen har imøtekommet deres
innsigelse og at grunnlaget for innsigelsen er falt bort. Brevene ligger vedlagt denne
merknadsbehandlingen, siste sidene.

2.2 Merknad fra Sametinget (18.02.2022)
Som avbøtende tiltak og for å sikre flytting av rein på tvers av E8 skal det etableres

reinovergang i Lavangsdalen. Sametinget ser positivt på at Statens vegvesen har hatt en nær
dialog med berørt reinbeitedistrikt, og i stor grad har tatt med alle tiltak foreslått fra
konsekvensutredningen for reindriften i planen.

Videre ser vi positivt på at i arealdisponeringen i detaljreguleringen som berører
kulturminner i område er tatt med i plankart samt beskrevet i planen.

Vi registrerer at reinovergangen i hovedsak skal brukes reinflytting av reinen over veien,

mens behovet også vil være at reinen og også andre viltdyr bruker overgangen til å trekke
over veien. Det har i den forbindelse vært vurderinger og diskutert om bredden av

reinovergangen er i henhold til at den også kan brukes slik at reinen trekker over av fri vilje.
Det kan også være andre forhold som er avgjørende i dette spørsmålet, som terreng, støy,
materialvalg, design etc. Vi registrerer at det forbindelse med utlysning av kontrakt for

bygging av tiltaket vil entreprenøren gis en viss valgfrihet med hensyn til valg av materiale

og detaljutforming. Vi forventer at overgangen er designet for å ivareta reindriftas behov, og
at overgangen sikrer muligheten for bruk av de ulike reinbeiteområdene innenfor
tiltaksområdet.

Overgangen skal være ferdigstilt samtidig med veganlegget, men senest når veganlegget
åpner. Det skal også etableres reingjerder i forbindelse med overgangen. Det er nevnt at

gjerdene bygges i material som krever lite vedlikehold. Vi regner med at det er vegeier som
vil bli ansvarlig for vedlikehold, også for gjerder som er i forlengelse av reinovergangen. Vi

vil anbefale at slike spørsmål om ansvarsforhold og hvordan behov for fremtidige
vedlikehold vurderes og utføres fremkommer også i oppfølgingsprogrammet.

Vi registrerer at det vil være nær dialog med berørt reinbeitedistrikt under hele fra starten i

prosessen, under anleggsperioden og etter ferdigstillelse. Vi ser oppfølgingsprogrammet vil
være viktig får å se effekten av reinovergangen og hvilke eventuelle justeringer kan vær

nødvendige etter behovene. Dette er etter Sametingets syn avgjørende for at prosessen og
resultatet ivaretar reindriftas bruk av området.

Når det gjelder vurdering av hensynet til kulturminner, viser vi til dok.nr 12. For øvrig har vi
ingen flere merknader på planen.
Statens vegvesen sin kommentar
Det stemmer at det i forbindelse med utlysning av kontrakt for bygging av tiltaket vil

entreprenøren gis en viss valgfrihet med hensyn til valg av materiale og detaljutforming,

men dette skal ikke gå på bekostning av designet som er nødvendig for å ivareta reindriftens
behov.
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Sikringsgjerdene skal bygges i material som krever lite vedlikehold. Sikringsgjerdene

etableres i henhold til reguleringsplanen (linjesymbol sikringsgjerder) – plasseringen er

basert på innspill fra reinbeitedistriktet. Statens vegvesen er ansvarlig for vedlikeholdet av
sikringsgjerdene. Vinterstid kan disse være utsatt ved snøskred, men det er da Statens
vegvesen som må vedlikeholde og reparere disse. Når det gjelder øvrige ledegjerder i
forbindelse med reinflytting er det avklart med reinbeitedistriktet at disse setter

reinbeitedistriktet opp selv i forbindelse med reinflytting og med hjemmel i reindriftsloven.
Gjerdene kan da tilpasses driftsforholdene og endres etter behov. Ettersom det er ønskelig
at også f.eks. elg skal velge å gå over reinovergangen er det ikke naturlig å sette opp
permanente gjerder i større utstrekning enn de regulerte sikringsgjerdene.

Når det gjelder oppfølgingsprogram, så er dette anbefalt i konsekvensutredningen og

Statens vegvesen skal innkalle til to oppfølgingsmøter med reinbeitedistriktet i tiden etter at
veganlegget er åpnet.

2.3 Merknad fra NVE (23.02.2022)
NVEs – merknad til vassdrag

Tiltaket er innenfor nærområdet til det meandrerende Lavangsvassdraget. I planforum ble
det orientert om at kantsonen til vassdraget skal ivaretas, ved planlagte forlengelse av

skredvollen mot sør. I LNFR-området i planområdet, er det bland annet avsatt et område

markert som L1#, i kantsonen langs vassdraget. Planbestemmelsene nr. 5.1 åpner opp for
tiltak som «I byggeperioden kan arealer innenfor bestemmelsesgrensen #1, regulert til

midlertidig bygg- og anleggsområde, brukes til trafikkareal for kjørende, oppstilling av

maskiner, midlertidig masselagring ….».

Det er i planbestemmelsene krevd revegetering med stedlige masser etter at anleggstiden

er ferdig.

NVE mener at det er uheldig at det legges opp til et midlertidig anleggsområde i skråning
ned mot vassdraget og ber om at planen i større grad tar hensyn til kantsonen langs

vassdraget. Vi anbefaler derfor at skråningen ned mot elva ikke inngår i anleggsområde #1.
Vi mener at planen også må synliggjøre hvordan kantsonen ivaretas i anleggstiden og hvor
det eventuelt skal være midlertidige deponiplasser. Det er også en fordel om kantsonen
langs vassdraget avgrenses fysisk i terrenget, når anlegget er så tett på vassdraget.
Vi ber om at dette ivaretas i plandokumentene.
Statens vegvesen sin kommentar
Det er ikke korrekt at skråningen ned mot vassdraget (Sørbotnelva) inngår i det midlertidige

bygge- og anleggsområde. Avstanden fra reinovergangens rampe/skredvollens sørligste del
til Sørbotnelva er på det minste 23 meter. For å sikre kantsonen både i anleggsperioden og
permanent er det regulert inn et belte med arealformålet LNFR langs elven og på dens

skråning som er uten midlertidig bygge- og anleggsområde. Avslutningen på midlertidig

bygge- og anleggsområde vises med stiplet linje og skråningen langs elva berøres ikke i

anleggsfasen. På grunn av den naturlige bratte skråningen er det ikke nødvendig med fysisk

avgrensning av kantsonen – den regulerte grensen for midlertidig bygge- og anleggsområde
5

skal overholdes. I den sørlige delen av reinovergangen og skredvollen er det midlertidige
bygge- og anleggsområde innskrenket til absolutt minimum for å kunne få etablert

tiltakene.

Når det gjelder midlertidig deponi så vises det til side 41 i planbeskrivelsen der det står:

Det skal ikke være midlertidige deponiplasser i nærheten av elvene. Aktuelle områder for
midlertidig deponi kan være der dagens driftsveg skal fylles igjen, regulert til annen
veggrunn grønt (o_SVG1), og på arealet mellom steinbruddet og E8.
NVE har i e-post 07.02.2022 bekreftet at de hadde oversett linjen som delte L1 og

midlertidig bygge- og anleggsområde (#2). NVE mener derfor at merknaden er avklart og at

de ikke har andre merknader til saken.

2.4 Merknad fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmester for
Svalbard (23.02.2022)
Uttalelse fra DMF

DMF viser til vår uttalelse til varsel om oppstart, datert 26. november 2021.

Masseuttaket reguleres til LNFR-formål med bestemmelsesområde, med bakgrunn i at

uttaket kun skal foregå for å gjennomføre tiltakene som planen tilrettelegger for.
Bestemmelse § 5.2, tilknyttet bygg- og anleggsområde #2, ivaretar behovene for

planlagt masseuttak. DMF tar tiltakshavers vurdering om å ikke regulere uttaket til

råstoffutvinning til etterretning. Tidsbegrensning på uttak og massedeponi frem til
anlegget for ny E8 er ferdig, senest ett år etter at vegprosjektet er ferdigstilt,

håndteres gjennom § 5.2. Uttaket skal tilbakeføres til naturterreng og tilsås stedegne
arter etter endt uttak, og istandsettingen skal vise hensyn til reindriftens fremtidige
bruk av området.

Bestemmelse § 5.2 krever sikring av uttaket, med oppføring av sikringsgjerder innenfor
bygg- og anleggsområde #1. DMF forstår det er vurdert at området ikke skal varig

sikres med gjerder på grunn av reindriftshensyn. Planen må likevel gjøre det tydelig

gjennom bestemmelsene at det er et krav at tilbakeføring av uttaket innebærer at området
utformes, og varig sikres, på en måte som ikke medfører fare for omgivelsene
uten behov for ytterligere sikringstiltak.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som

er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.
Statens vegvesen sin kommentar

Merknaden tas til etterretning. For varig sikring av uttaksområdet etter endt uttak tas

følgende tilføyelse med i planbestemmelse 5.2: «Området skal istandsettes på en måte som

ikke medfører fare for omgivelsene.» Planbestemmelsens ordlyd er avklart med Direktoratet
for mineralforvaltning i e-post 1. mars 2022.
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2.5 Merknad fra Troms og Finnmark Fylkeskommune (27.02.2022)
Troms og Finnmark fylkeskommune har, ut fra våre berørte fagområder, ingen merknader til
planforslaget.

2.6 Merknad fra Statskog (21.02.2022)
Masseuttak og midlertidige anlegg – og riggområder

I flg. planbestemmelsen pkt. 5.1 Bygg- og anleggsområder #1, er arealer innenfor

bestemmelsesgrensen #1 i byggeperioden regulert til midlertidig bygg- og anleggsområde,

og brukes til trafikkareal for kjørende, oppstilling av maskiner, midlertidig masselagring.

I flg. planbestemmelsen pkt. 5.2 Bygg- og anleggsområde #2, er det innenfor området tillatt

uttak av stein og steinbruddvirksomhet i anleggsfasen, permanent lagring av masser og

istandsetting av området etter endt uttak av masser. Formålsgrensen for #2 viser den ytre
grensen for uttaket.

Ettersom reguleringen for uttak av steinmasser er av midlertidig art og også med den

hensikt å få istandsatt et gammelt steinbrudd og legge til rette for reindriftens bruk av

området, legges det opp til at området reguleres til LNFR med midlertidig bygge- og

anleggsområde med krav om istandsetting og tilbakeføring til LNFR etter endt uttak. Det har
i flg. Statens vegvesen (Kathrine Hanssen) vært dialog med Direktoratet for

mineralforvaltning (DMF) og planmyndigheten om dette, hvorpå det fra Statens vegvesen er
opplyst at det fra DMFs side ikke vil kreves at uttak avsettes med arealformålet

råstoffutvinning, selv om det ikke er i tråd med DMFs generelle anbefaling. Statskog støtter
DMF sin vurdering i denne konkrete saken.

For Statskog er det tilstrekkelig at skogtynningen blir nevnt i planbeskrivelsen, og områdets
arealformål (LNFR) blir uendret for det området det er aktuelt med skogtynning.
Drifts- og avslutningsplan

For uttak på østsiden av E8, der det i dag ligger et gammelt steinbrudd som er tenkt benyttet
i forbindelse med etablering av reinovergang og skredvoll, skal det i flg. planbeskrivelsen

pkt. 1.1 bakgrunn for planarbeidet, siste avsnitt, s. 5, utarbeides uttaksplan og søknad om

driftskonsesjon til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).
Vi kan ikke se at forholdet til mineralloven er tatt inn i reguleringsbestemmelsene jf.

anbefaling fra DMF, i uttalelse til oppstart datert 26.11.2021 s. 3 tredje avsnitt. Men, det er i

en kommentar fra Statens vegvesen opplyst at det skal utarbeides driftsplan for massetaket i
henhold til gjeldende regelverk jf. planbeskrivelsen s. 50. Det forutsettes at driften skjer i
henhold til gjeldende bestemmelser og forskrifter.

Anledningen til å ta ut masser og deponere masser opphører når anlegget for ny E8 er

ferdig. Istandsettingen innebærer at uttaksområdet skal gjenfylles og arealet tilbakeføres til
arealformålet LNFR (landbruks-, natur-, frilufts-, og reindriftsområder) som tilsvarer

naturterreng. Områdene skal istandsettes, revegeteres og tilbakeføres senest ett år etter
avsluttet anleggsarbeid. Ved revegetering skal det kun benyttes stedegne
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arter/frøblandinger. Statskog er opptatt av at det ved tilbakeføring av området etter endt
uttak tas spesielt hensyn til reindriftens framtidige bruk av området.

Statskog, som grunneier i planområde, vil ikke motsette seg planlagt formål og/eller bruk av
områdene, men det forutsettes at det inngås avtaler med grunneier i henhold til faktisk bruk
av arealene til reinovergang, , tynning av skog, forlengelse og utbedring av eksisterende
skredvoll, steinbrudd og uttak av masser før anleggsstart.

Statskog ber om å få tilsendt endeling vedtatt reguleringsplan.
Statens vegvesen sin kommentar
Merknad fra Statskog tas til orientering.
Når det gjelder å ta med forholdet til mineralloven i henhold til DMF sitt innspill til

planoppstart (side 3, innspill DMF), så er det ikke hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-7

til å gi bestemmelsen. Foreslått bestemmelse er et påbud etter annet regelverk, samt en
saksbehandlingsbestemmelse tilknyttet annet lovverk. I reguleringsplanveilederen

(kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2018) står det at «…Henvisning til andre

lover er i utgangspunktet unødvendig, da disse gjelder uavhengig av reguleringen. Det er
derfor valgt å sette kravet om utarbeidelse av driftsplan som en retningslinje i

planbestemmelsene.

Statskog vil få tilsendt avtaleforslag i henhold til planlagt bruk av områdene.
Ved vedtak av plan vil Tromsø kommune sende ut orientering om vedtak og informasjon om
klageadgang. Vedtatt plan vil bli tilgjengelig på kommunens og Statens vegvesen sin
nettside – vi vil sende kopi til Statskog.

3 Endringer etter høring og offentlig ettersyn
Med bakgrunn i innkomne merknader og i forbindelse med offentlig ettersyn og egne
vurderinger, er det gjort følgende mindre endringer og oppdateringer i

reguleringsplanforslaget. Statens vegvesen har i samråd med Tromsø kommune vurdert at

endringene av planforslaget ikke er så vesentlige at det er behov for ny høring og utleggelse
til offentlig ettersyn.

3.1 Planbeskrivelse
•

Kapittel 1.3 Planprosess: Justert dokumentdatoer for dokumenter som har fått nye
versjoner etter høring.

•

Kapittel 4.2.3 Uttak av masser og istandsetting: Tilføyelse om at muligheten for å be
om kortvarig stans i uttaksvirksomheten er forankret i planbestemmelsene.

•

Kapittel 7 Finansiering og kort om anleggsperioden: Tilføyelse om at muligheten for
å be om kortvarig stans i uttaksvirksomheten er forankret i planbestemmelsene.
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3.2 Reguleringskart
•

Plankartet er uendret mellom høringsperioden og oversendelsen til Tromsø

kommune for politisk behandling. Det var ikke behov for noen justeringer av
plankartet som følge av merknader.

3.3 Reguleringsbestemmelser
•

I reguleringsbestemmelsen for bestemmelsesområde 5.2 Bygg- og anleggsområde
(#2) er det tatt med følgende tilføyelse: «Reindriftsnæringen skal kunne be om

kortvarig pause i uttaksvirksomheten i forbindelse med vår- og høstflyttingene av

reinflokken, jf. plan- og bygningsloven § 12-7, nr. 2.»

•

I reguleringsbestemmelsen for bestemmelsesområde 5.2 Bygg- og anleggsområde

(#2) er det tatt med følgende tilføyelse: «Området skal istandsettes på en måte som
ikke medfører fare for omgivelsene.»

Vedlegg: Innkomne merknader
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STATENS VEGVESEN
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Vår dato:

Vår ref:

16.02.2022

2021/9953

Deres dato:

Deres ref:

11.01.2022

21/191632

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ellen Margrethe Oskal, 77642183

Samordnet høringsuttalelse med innsigelse til plan 1944 E8 Lavangsdalen,
reinovergang og skredvoll i Tromsø kommune
Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til ovennevnte sak med høringsfrist 23. februar 2022.
Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av reinovergang, forlengelse og utbedring av
eksisterende skredvoll, samt sikre tilgang på steinmasser i et gammelt steinbrudd i Mellomdalen og til
slutt istandsetting av uttaksområdet.
I brev datert 25. november 2021 ga Statsforvalteren innspill til varsel om oppstart og vi deltok i regionalt
planforum 25. november 2021 der saken ble lagt fram.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ansvaret for å samordne uttalelser med
innsigelse fra regionale statsetater i Troms og Finnmark. Statsforvalteren kan på gitte
vilkår avskjære eventuell innsigelse. For merknader og planfaglige kommentarer fra
regionale statsetater viser vi til deres høringsbrev.
Ingen regionale statsaktører har fremmet innsigelse til planforslaget om etablering av
reinovergang, utbedring av skredvoll og midlertidig masseuttak i Lavangsdalen (plan ID
1944). Behovet for samordning er ikke til stede i denne saken.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark fremmer innsigelse til planforslaget E8
Lavangsdalen, reinovergang og skredvoll. Innsigelsen er begrunnet i at hensynet til
reindriften og flyttleiens funksjonalitet ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.

Innsigelse

Hensynet til reindrift
I vårt innspill til varsel om oppstart (2021) pekte vi på at selve anleggsarbeidet og uttak av masser vil
kunne ha en negativ innvirkning på reindriftens bruk av nærområdet, og at dette er noe som kan
hensyntas ved å tilpasse anleggsarbeidet i forhold til reindriftens bruk av nærområdet. Vi pekte på at
dette kan løses ved å ha en planbestemmelse som stiller vilkår for bruk av anlegget, jamfør pbl § 12-7 nr
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2. Vi foreslå at reinbeitedistriktet skulle kunne be om kortvarig pause i uttaksvirksomhet etter
reindriftens driftsmønster (flytting av rein og bruk av gjerdeanlegg).
Vi registrerer at det i planbeskrivelsen til plan 1944 fremkommer at reindriften skal ha mulighet til å be
om en kortvarig pause i uttaksvirksomheten etter reindriftens driftsmønster, men at dette ikke er fulgt
opp i planbestemmelsene.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark fremmer innsigelse til planforslaget for Lavangsdalen, reinovergang
og skredvoll. Innsigelsen er begrunnet i at hensynet til reindriften og flyttleiens funksjonalitet ikke er
tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
Forslag til løsning av innsigelsen: Reindriftshensyn kan ivaretas med en planbestemmelse som stiller
vilkår for bruk av anlegget jamfør pbl § 12-7 nr 2. Reindriftsnæringen skal kunne be om kortvarig pause i
uttaksvirksomhet etter reindriftens driftsmønster. Dette for å kunne benytte seg av gjerdet, som en del
av flyttleien, og området rundt. Vilkår og tidspunkt for stopp/pause av drift for anlegget må fastsettes i
tett dialog med distriktet og tiltakshaver. Vi anbefaler derfor Statens Vegvesen å tilføye et punkt i
bestemmelsene som vil ivareta dette.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre
arbeidet med planen. Ved henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer 2021/9953.

Med hilsen
Per Elvestad (e.f.)
assisterende justis- og kommunaldirektør

Hans Rønningen
Seksjonsleder plan
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Uttalelse til offentlig ettersyn og detaljregulering på høring - reinovergang og
skredvoll, E8 Lavangsdalen
Viser til brev av 18.02 hvor detaljreguleringsplan for reinovergang og skredvoll- E8 Lavangsdalen legges
ut på høring og offentlig ettersyn. Viser også til brev av 11.10.2021 (dok.nr. – 12) vedrørende
kulturminner. Vi viser også til møtet 10.06.21 med Statens Vegvesen i anledning saken.
Som avbøtende tiltak og for å sikre flytting av rein på tvers av E8 skal det etableres reinovergang i
Lavangsdalen. Sametinget ser positivt på at Statens Vegvesen har hatt en nær dialog med berørt
reinbeitedistrikt, og i stor grad har tatt med alle tiltak foreslått fra konsekvensutredningen for reindriften i
planen.
Videre ser vi positivt på at i arealdisponeringen i detaljreguleringen som berører kulturminner i område er
tatt med i plankart samt beskrevet i planen.
Vi registrerer at reinovergangen i hovedsak skal brukes reinflytting av reinen over veien, mens behovet
også vil være at reinen og også andre viltdyr bruker overgangen til å trekke over veien. Det har i den
forbindelse vært vurderinger og diskutert om bredden av reinovergangen er i henhold til at den også kan
brukes slik at reinen trekker over av fri vilje. Det kan også være andre forhold som er avgjørende i dette
spørsmålet, som terreng, støy, materialvalg, design etc. Vi registrerer at det forbindelse med utlysning av
kontrakt for bygging av tiltaket vil entreprenøren gis en viss valgfrihet med hensyn til valg av materiale og
detaljutforming. Vi forventer at overgangen er designet for å ivareta reindriftas behov, og at overgangen
sikrer muligheten for bruk av de ulike reinbeiteområdene innenfor tiltaksområdet.
Overgangen skal være ferdigstilt samtidig med veganlegget, men senest når veganlegget åpner. Det skal
også etableres reingjerder i forbindelse med overgangen. Det er nevnt at gjerdene bygges i material som
krever lite vedlikehold. Vi regner med at det er vegeier som vil bli ansvarlig for vedlikehold, også for
gjerder som er i forlengelse av reinovergangen. Vi vil anbefale at slike spørsmål om ansvarsforhold og
hvordan behov for fremtidige vedlikehold vurderes og utføres fremkommer også i
oppfølgingsprogrammet.
Vi registrerer at det vil være nær dialog med berørt reinbeitedistrikt under hele fra starten i prosessen,
under anleggsperioden og etter ferdigstillelse. Vi ser oppfølgingsprogrammet vil være viktig får å se
effekten av reinovergangen og hvilke eventuelle justeringer kan vær nødvendige etter behovene. Dette er
etter Sametingets syn avgjørende for at prosessen og resultatet ivaretar reindriftas bruk av området.
Når det gjelder vurdering av hensynet til kulturminner, viser vi til dok.nr 12. For øvrig har vi ingen flere
merknader på planen.
Vi ønsker dere til lykke med arbeidet.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Sten Olav Heahttá
fágajođiheaddji/fagleder

Marit Anne J. Bongo
ráđđeaddi / rådgiver
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for
reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen i Tromsø kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 11. januar 2022.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om saken
Statens vegvesen, i samarbeid med Tromsø kommune, har laget forslag til
reguleringsplan for reinovergang og skredvoll ved E8 i Lavangsdalen, som nå er sendt
på høring og offentlig ettersyn. Planen innebærer konsesjonspliktig masseuttak.
Uttalelse fra DMF
DMF viser til vår uttalelse til varsel om oppstart, datert 26. november 2021.
Masseuttaket reguleres til LNFR-formål med bestemmelsesområde, med bakgrunn i at
uttaket kun skal foregå for å gjennomføre tiltakene som planen tilrettelegger for.
Bestemmelse § 5.2, tilknyttet bygg- og anleggsområde #2, ivaretar behovene for
planlagt masseuttak. DMF tar tiltakshavers vurdering om å ikke regulere uttaket til
råstoffutvinning til etterretning. Tidsbegrensning på uttak og massedeponi frem til
anlegget for ny E8 er ferdig, senest ett år etter at vegprosjektet er ferdigstilt,
håndteres gjennom § 5.2. Uttaket skal tilbakeføres til naturterreng og tilsås stedegne
arter etter endt uttak, og istandsettingen skal vise hensyn til reindriftens fremtidige
bruk av området.
Bestemmelse § 5.2 krever sikring av uttaket, med oppføring av sikringsgjerder innenfor
bygg- og anleggsområde #1. DMF forstår det er vurdert at området ikke skal varig
sikres med gjerder på grunn av reindriftshensyn. Planen må likevel gjøre det tydelig
gjennom bestemmelsene at det er et krav at tilbakeføring av uttaket innebærer at

området utformes, og varig sikres, på en måte som ikke medfører fare for omgivelsene
uten behov for ytterligere sikringstiltak.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Lars Libach

Henning Sigstad

seniorrådgiver

rådgiver
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for
reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen - Tromsø kommune
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 11.01.2022 med reguleringsplan for
reinovergang og skredsikring i Lavangsdalen. Formålet med planarbeidet er å forsterke
eksisterende skredvoll samt å etablere en reinovergang. Det er avholdt et møte i
planforum 25.11.2021 med orientering om saken. NVE har hatt innspill til varsel om
oppstart datert 26.11.2021.

Om NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven (pbl).

NVEs – merknad til vassdrag
Tiltaket er innenfor nærområdet til det meandrerende Lavangsvassdraget. I planforum ble
det orientert om at kantsonen til vassdraget skal ivaretas, ved planlagte forlengelse av
skredvollen mot sør. I LNFR-området i planområdet, er det bland annet avsatt et område
markert som L1#, i kantsonen langs vassdraget. Planbestemmelsene nr. 5.1 åpner opp for
tiltak som «I byggeperioden kan arealer innenfor bestemmelsesgrensen #1, regulert til
midlertidig bygg- og anleggsområde, brukes til trafikkareal for kjørende, oppstilling av
maskiner, midlertidig masselagring ….».

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Det er i planbestemmelsene krevd revegetering med stedlige masser etter at anleggstiden
er ferdig.
NVE mener at det er uheldig at det legges opp til et midlertidig anleggsområde i skråning
ned mot vassdraget og ber om at planen i større grad tar hensyn til kantsonen langs
vassdraget. Vi anbefaler derfor at skråningen ned mot elva ikke inngår i anleggsområde #1.
Vi mener at planen også må synliggjøre hvordan kantsonen ivaretas i anleggstiden og hvor
det eventuelt skal være midlertidige deponiplasser. Det er også en fordel om kantsonen
langs vassdraget avgrenses fysisk i terrenget, når anlegget er så tett på vassdraget.
Vi ber om at dette ivaretas i plandokumentene.

Utklipp fra oversendt plankart som viser nærhet til vassdrag.

NVEs generelle tilbakemelding
Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og
ivaretatt i planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder
dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema
skal ivaretas i reguleringsplanen. Hvis dere ikke allerede har gått gjennom veilederen
anbefaler vi at dere gjør det, og vurderer om våre saksområder er ivaretatt i planen. Dere
må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs
veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging.
Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og
veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/. På NVEs
internettsider finner dere koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye
arealinformasjon på NVEs kartløsninger.

Side 3

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.

Med hilsen

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Eva Forsgren
senioringeniør
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Tromsø kommune - Reguleringsplan - varsel om offentlig ettersyn -detaljregulering på høring reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen
Vi viser til brev datert 11. januar 2022 med offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan
for reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen, med frist for å sende merknader 23. februar 2022.
Reguleringsplanen skal sikre plangrunnlag for etablering av reinovergang, forlengelse og utbedring av
eksisterende skredvoll, samt sikre tilgang på steinmasser i det gamle steinbruddet i Mellomdalen og til
slutt istandsetting av utmarksområde.
Masseuttak og midlertidige anlegg – og riggområder
I flg. planbestemmelsen pkt. 5.1 Bygg- og anleggsområder #1, er arealer innenfor bestemmelsesgrensen
#1 i byggeperioden regulert til midlertidig bygg- og anleggsområde, og brukes til trafikkareal for kjørende,
oppstilling av maskiner, midlertidig masselagring.
I flg. planbestemmelsen pkt. 5.2 Bygg- og anleggsområde #2, er det innenfor området
tillatt uttak av stein og steinbruddvirksomhet i anleggsfasen, permanent lagring av masser og istandsetting
av området etter endt uttak av masser. Formålsgrensen for #2 viser den ytre grensen for uttaket.
Ettersom reguleringen for uttak av steinmasser er av midlertidig art og også med den hensikt å få
istandsatt et gammelt steinbrudd og legge til rette for reindriftens bruk av området, legges det opp til at
området reguleres til LNFR med midlertidig bygge- og anleggsområde med krav om istandsetting og
tilbakeføring til LNFR etter endt uttak. Det har i flg. Statens vegvesen (Kathrine Hanssen) vært dialog med
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) og planmyndigheten om dette, hvorpå det fra Statens vegvesen
er opplyst at det fra DMFs side ikke vil kreves at uttak avsettes med arealformålet råstoffutvinning, selv
om det ikke er i tråd med DMFs generelle anbefaling. Statskog støtter DMF sin vurdering i denne konkrete
saken.
For Statskog er det tilstrekkelig at skogtynningen blir nevnt i planbeskrivelsen, og områdets arealformål
(LNFR) blir uendret for det området det er aktuelt med skogtynning.
Drifts- og avslutningsplan
For uttak på østsiden av E8, der det i dag ligger et gammelt steinbrudd som er tenkt benyttet i forbindelse
med etablering av reinovergang og skredvoll, skal det i flg. planbeskrivelsen pkt. 1.1 bakgrunn for
planarbeidet, siste avsnitt, s. 5, utarbeides uttaksplan og søknad om driftskonsesjon til Direktoratet for
mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).
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Vi kan ikke se at forholdet til mineralloven er tatt inn i reguleringsbestemmelsene jf. anbefaling fra DMF, i
uttalelse til oppstart datert 26.11.2021 s. 3 tredje avsnitt. Men, det er i en kommentar fra Statens
vegvesen opplyst at det skal utarbeides driftsplan for massetaket i henhold til gjeldende regelverk jf.
planbeskrivelsen s. 50. Det forutsettes at driften skjer i henhold til gjeldende bestemmelser og forskrifter.
Anledningen til å ta ut masser og deponere masser opphører når anlegget for ny E8 er ferdig.
Istandsettingen innebærer at uttaksområdet skal gjenfylles og arealet tilbakeføres til arealformålet LNFR
(landbruks-, natur-, frilufts-, og reindriftsområder) som tilsvarer naturterreng. Områdene skal istandsettes,
revegeteres og tilbakeføres senest ett år etter avsluttet anleggsarbeid. Ved revegetering skal det kun
benyttes stedegne arter/frøblandinger. Statskog er opptatt av at det ved tilbakeføring av området etter
endt uttak tas spesielt hensyn til reindriftens framtidige bruk av området.

Statskog, som grunneier i planområde, vil ikke motsette seg planlagt formål og/eller bruk av områdene,
men det forutsettes at det inngås avtaler med grunneier i henhold til faktisk bruk av arealene til
reinovergang, , tynning av skog, forlengelse og utbedring av eksisterende skredvoll, steinbrudd og uttak av
masser før anleggsstart.

Statskog ber om å få tilsendt endeling vedtatt reguleringsplan.

Med hilsen
Lill-Grete Bie
seniorkonsulent eiendom
Dette dokumentet er elektronisk signert
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Anmodning om å trekke innsigelse til plan 1944, reinovergang og skredvoll,
E8 Lavangsdalen, Tromsø kommune.

Statens vegvesen viser til samordnet høringsuttalelse med innsigelse datert 16.02.2022.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fremmet innsigelse til planforslaget reinovergang

og skredvoll, E8 Lavangsdalen (plan 1944). Innsigelsen er begrunnet i at hensynet til
reindriften og flyttleiens funksjonalitet ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.

Som det fremkommer i planbeskrivelsen, skal reindriften ha mulighet til å be om kortvarig
pause i uttaksvirksomheten etter reindriftens driftsmønster. I planforslaget som lå ute til
offentlig ettersyn og høring var denne muligheten ikke forankret i planbestemmelsene.

Statsforvalteren foreslår at reindriftshensynet ivaretas med en planbestemmelse som stiller
vilkår for bruk av anlegget jamfør pbl. § 12-7, nr. 2.

Det er avholdt møte (25.02.2022) mellom Statens vegvesen og Statsforvalteren i Troms og

Finnmark der det ble diskutert hvordan Statens vegvesen kan imøtekomme innsigelsen. Det
ble enighet om at følgende tas med i planbestemmelsen 5.2 Bygg- og anleggsområde #2:

Reindriftsnæringen skal kunne avtale kortvarig pause i uttaksvirksomheten i
forbindelse med vår- og høstflyttingene av reinflokken, jf. plan- og bygningsloven §
12-7, nr. 2. Nærmere vilkår og tidsrom i stans av virksomheten fastsettes i tett dialog
mellom reinbeitedistriktet og tiltakshaver.
Vedlagt følger reviderte planbestemmelser.
Statens vegvesen har med dette imøtekommet innsigelsen. Med bakgrunn i endringene som
er gjort i planbestemmelsene anmoder Statens vegvesen om at innsigelsen til
reguleringsplanen reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen, trekkes.
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St a t s fo r va lt e r e n s s va r p å a n m o d n in g o m å t r e kke in n s ige ls e t il p la n 1944:
Re in o ve r ga n g o g s kr e d vo ll, E8 La va n gs d a le n
Statsforvalteren viser til Statens Vegvesens anmodning om frafall av innsigelse knyttet til plan 1944:
Reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen i Tromsø kommune.
I brev av 16. februar 2022 fremmet Statsforvalteren innsigelse knyttet til planforslaget på grunn av
manglende ivaretakelse av hensynet til reindriften og flyttleiens funksjonalitet. Det har i ettertid vært
et dialogmøte mellom Statens Vegvesen og Statsforvalteren der mulig løsning av innsigelse ble
diskutert.
Med bakgrunn i reviderte planbestemmelser anser Statsforvalteren at Statens Vegvesen har
imøtekommet vår innsigelse knyttet til ivaretakelsen av reindriftshensyn i plan 1944, jfr brev datert
den 02.03.22 fra Statens vegvesen til Statsforvalteren.
Grunnlaget for innsigelse er falt bort, og vi har ingen ytterligere faglige merknader.
Statsforvalteren ønsker lykke til videre og stiller til disposisjon ved behov for råd/veiledning. Ved
henvendelse ber vi dere om å oppgi saksnummer 2021/9953.

Med hilsen
Per Elvestad (e.f.)
assisterende justis- og kommunaldirektør

Hans Rønningen
seksjonsleder plan
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