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1. Sammendrag 
 

Melding om offentlig ettersyn og høring for rv. 94 parsell 9 Grøtnes – Saragammen ble sendt ut 
25.06.2016, basert på adresseliste og med høringsfrist 8.08.2016. Plandokumentene var lagt ut på 
trafikkstasjonene i Hammerfest og Alta og Hammerfest kommune rådhuset fra samme dato. 

Dokumenter og kart har vært tilgjengelig på kommunens nettsider og Statens vegvesens sider om rv. 
94 og vegprosjekter. Plandokumentene er oversendt i papirversjon til de som ønsket det.  

Høringsperioden ble forlenget til 15. august etter anmodning fra høringsinstanser. 

Etter høringsfristen er det innkommet 12 høringsuttalelser fra offentlige og berørte grunneiere. 

En bolig blir så berørt av planen at den må innløses. Årsaken er at tunnelportal i Akkarfjord, med 
tilhørende veg vil innebære store støyproblemer for boligen. Plasseringen av tunnelportalen er 
basert på krav for utforming av tunnel og påkobling til vegnettet videre mot Hammerfest. Den er 
også vurdert i forhold Saragamvannet, som er en av byens drikkevannskilder. Alternativet med 
justering av tunnelportal vil heller ikke endre virkningen mot bolig i tilstrekkelig grad.  

To hytter var i utgangspunktet vurdert innløst. Etter vurdering av innspill og kontakt med hytteeier er 
forslaget endret, slik at en hytteeier beholder hytta. For den andre er det i hovedsak tilgang til hytta 
som medfører innløsning. Det har vært dialog med begge underveis i prosessen. 

I planarbeidet er det gjennomført egne dialogmøter med reinbeitedistrikt 20 Fálá, som har 
sommerbeite på Kvaløya. 

Etter uttale fra Sametinget og Kulturminneetaten er det påvist flere kulturminner som blir berørt av 
planen. Riksantikvaren har også vurdert berørte kulturminnene, og for to av kulturminnene på 
Grøtneslandet må det gjennomføres utgravinger. For andre kulturminner er vegen lagt om på 
bakgrunn av uttale, og de er ikke lenger berørte.    

 

2. Høringen 

2.1 Planprosessen  
Planforslaget var annonsert og til offentlig ettersyn i perioden 26.05.2016 til 8. august. Fristen var 
utvidet på grunn av sommer og ferietid, og den ble utvidet til 15 august. 

Berørte grunneiere og offentlige organer i områder er tilskrevet i henhold til liste, med henvisning til 
merknadsbehandling av planforslaget og henvisning til plandokumentene.  

Papirutgaven av plandokumentene ble lagt ut på høring hos Statens vegvesen på trafikkstasjonene i 
Hammerfest og Alta, samt på servicekontoret i Hammerfest kommune. Nettutgaven av planforslaget 
ble samtidig lagt ut på internett, både på Statens vegvesen nettsider om «oppgradering av rv. 94» og 
vegvesenets sider om høringer av planer. Dokumentene har også vært tilgjengelig på Hammerfest 
kommunes nettsider. 

I samarbeid med Hammerfest kommune ble det 16. august 2016 gjennomført åpent 
informasjonsmøte på Hammerfest rådhus om planene for rv. 94 Grøtnes - Saragammen. 

Egne særmøter 
Etter ønske fra reinbeitedistrikt 20 Fálá ble det 17.08.2016 gjennomført eget dialogmøte med 
representanter for reinbeitedistriktet i forbindelse med høring. 
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3. Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

3.1 Merknader fra offentlige aktører 
Kystverket Troms og Finnmark 
Viser til at planområdet er i Hammerfest kommunes sjøområde, og for det meste på land, dermed er 
det innenfor Hammerfest Havn KF. 

Planområdet ligger i Hammerfest kommunes sjøområde og for det meste på land. Tiltak som krever 
tillatelse etter havne- og farvannsloven (HFL) må få tillatelse fra kommunen, etter delegasjon til 
Hammerfest havn KF for tillatelse. Unntak er tiltak innenfor FOR-2009-12-1449 Forskrift om tiltak 
som krever tillatelse fra Kystverket.  

Tiltak etter HFL kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan og bygningsloven uten etter 
dispensasjon fra vedkommende plan og bygningsmyndighet jfr. HFL § 32 2. ledd.  

Viser også til tidligere brev av 15.04.15 i forbindelse med varsling av planoppstart. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Planen medfører hverken sjøfyllinger eller andre tiltak som vil kreve tillatelse etter havne- og 
farvannsloven. 

 

Reinbeitedistrikt 20 Fálá 
Reinbeitedistriktet har i brev av 08.08.16 kommet med flere innspill til planforslaget.  

Hastighet på strekningen 
Reinbeitedistriktet foreslår at maksimal hastighet på Kvaløya settes til 70 km/t i perioden for 
sommerbeite, for å redusere faren for påkjørsel, som både medfører fare for rein og trafikanter. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Som hovedinnfartsåre til Hammerfest er rv. 94 underlagt nasjonale føringer for riksveger. Disse 
vektlegger rask trafikkavvikling på sikre veger, og utenfor sentrale strøk skal det fortrinnsvis legges til 
rette for 90 km/t. Vegen er utformet med bakgrunn i de overordnede føringene, med inntil 90 km/t 
på deler av strekningen, der det er mulig. Andre deler av strekningen vil ha lavere hastighet, tilpasset 
krav til blant annet avkjørsler og kurvatur. 

Høye langsgående fjellskjæringer på Grøtneslandet gjør riksvegen mindre tilgjengelig for rein. Om det 
vurderes som nødvendig kan det i prosjekteringen, i samarbeid med reindrifta, vurdere om det er 
behov for gjerde mellom noen fjellskjæringer. For å hindre reinbeiting langs vegen skal det ikke 
tilsåes i vegskråningene. Dette vil, sammen med brede vegskråninger og mindre svinger gi bedre sikt 
enn før, og dermed bedre mulighetene for å se rein i området. 

Etablering av vegtunnel 
Ved planlegging av tunneler på Kvaløya ønsker reinbeitedistriktet at det vurderes tiltak som hindrer 
rein å trekke inn i tunnel. Det vises til at rørferist og gjerder fungere i Skjåholmentunnelen. De ber 
også om at deres kompetanse brukes for plassering og utforming av sikringstiltak. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Om sommeren er det et kjent fenomen at noen rein trekker inn i noen tunneler og oppholder seg ved 
tunnelåpningene. Det er gjort ulike tiltak, med varierende resultat. Tradisjonelle ferister av rør er et 
effektivt tiltak på steder med lave hastigheter, men ved høye hastigheter skades både bilene og 
feristene. Et annet mulig tiltak kan være er gjerde i portalområdene. Hvilke tiltak som er egnet må 
vurderes i prosjekteringen, i et samarbeid med reindrifta. 
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Gamle rv. 94 stenges med bom 

Reinbeitedistriktet ber om at den gamle rv. 94 strekningen stenges med bom når den nye vegen 
åpnes og den gamle blir sykkelveg, slik som ved Skjåholmentunnelen. 

Reinbeitedistriktet ønsker også bom ved Stallogargotunnelen. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Dagens rv. 94 fra bommen ved Bekkeli stenges for biltrafikk fram til hyttene på Mollstrand. 
Strekningen reguleres til gang og sykkelveg, men brøytes ikke. Ved arbeid i tunnelen kan strekningen 
åpnes for ordinær trafikk. 

Ønsket om bom ved vegen rundt Stallogargotunnelen er videreformidlet hos Statens vegvesen. 

Revegetering og tilbakeføring 
Reinbeitedistriktet ønsker planering og revegering tilbake til naturen og for grønt reinbeite i 
forbindelse med terrenginngrep, masser, planering revegetering og tilsåing. Permanente eller 
midlertidige massetak/lagring søkes etablert utenfor tilgjengelige reinbeiter. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Landskapsplanen vektlegger å redusere virkningene av utbyggingen. Ifølge planen skal områdene 
langs riksvegen hverken revegeteres eller tilsåes, for å redusere beitemulighetene for rein. Utenfor 
disse områdene skal det imidlertid revegeteres med de stedlige massene.  

Massetak er begrenset i planen, og er i hovedsak knyttet til tunnelområdene og Grøtneslandet. 
Hammerfest kommune har tidligere uttrykt ønske om masser til sine utbygginger, noe som vil 
redusere behovet for lagring av masser utenom det som skal tilbake i veggrunnen.    

Samhandling ved utbygging 
Reinbeitedistriktet foreslår at man i samarbeid med Statens vegvesen etablerer plan for styring av 
hele anlegget i forhold til reindrifta. Med reel medvirkning og styring av tidsperioder for 
anleggsarbeid og eventuelle stopp i anleggsarbeidet, samt for nødvendig terrenginngrep og 
etterarbeid med revegetering. Foreslår konkret en form for anleggs- og miljøplan i forhold til 
reindrifta, og at det samme gjøres for de øvrige riksvegparsellene på Kvaløya.  

Kommentar fra Statens vegvesen 
Med utgangspunkt i høringsinnspill og tidligere samtaler med reinbeitedistrikt 20 er det lagt klare 
formuleringer i reguleringsplanen om samarbeid med reindrifta, jfr. bestemmelsene. 

 
Fylkesmannen i Finnmark 
Planen er vurdert til ikke å falle inn under krav om konsekvensutredning, ut fra at tiltaket er knyttet 
til eksisterende riksveg og at tunnel, med tilhørende veg er i samsvar med kommuneplanens 
arealdel. 

Støyberegninger er gjennomført, men fylkesmannen peker på at den hovedsakelig er med tanke på 
avbøtende tiltak for eksisterende bebyggelse. Kommunen bes sørge for at støysonekartet for 
reguleringsplanen inkluderes i kommuneplanen.  

Planforslaget har ikke konsekvent bruk av nasjonal arealplan-ID, og dette må korrigeres og 
oppdateres. Fylkesmannen viser til at skravur for midlertidige rigg og anleggsområder må fjernes når 
tilbakeføringen er gjennomført eller merkes med tidspunkt for opphør. 

Det vises også til muligheten for kontroll av plankart, samt at det må sendes Kartverket, med 
henvisning til Fylkesmannen og Sak 2015/1063.  
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Kommentar fra Statens vegvesen 
Støyberegningene oversendes Hammerfest kommune etter avtale og vil kunne nyttes i forbindelse 
med pågående utarbeidelse av områdeplan for Strømsnes/Akkarfjord. 

Gjennom kvalitetssikring av tegningsgrunnlag for vil Plan-ID bli justert i henhold til Nasjonal 
arealplan-ID.  

Endring av skravur etableres i forbindelse med ferdigvegplan. 

Oversendelse av kartgrunnlag inngår i Vegvesenets rutiner, og det vil da henvise til Fylkesmannens 
referanse i henhold til vedtatte retningslinjer. 

 

Finnmark fylkeskommune 
Tiltaket er vurdert vurderingen om ikke å utløse krav til konsekvensutredning. Det vises til at planen 
om tunnel, med tilhørende veg er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Man er positiv til 
målsetting om universell utforming, som et av fire hovedmål i tilknytning til Statens vegvesens 
prosjekter. Fylkeskommunen er også fornøyd med planens interne strategi for god arkitektur, samt 
planens vektlegging av trafikksikkerhet og framkommelighet. 

Fylkeskommunen har ingen planfaglige merknader. 

 

Finnmark fylkeskommune - kulturminnefaglig uttalelse  
Viser til tidligere epost av 08.09.16 med forslag til justering av anleggsområde for gang og sykkelveg 
til Bekkeli for å unngå konflikt med automatisk freda kulturminne. Viser til at det også skal hentes 
egen uttalelse fra Sametinget. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har, med bakgrunn i eposten av 08.09.16 og den kulturminnefaglige uttalelsen fra 
Finnmark fylkeskommune endret veglinjen i det aktuelle området ved Bekkeli. Etter endringen er ikke 
kulturminne på H730_9 med tilhørende hensynssone berørt.  

 

Sametinget 
Arealdisponeringene i tilsendt detaljreguleringsplan er i konflikt med to kulturminnelokaliteter med 
automatisk fredete samiske kulturminner. Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at 
detaljreguleringsplan for Rv 94, parsell 9, Grøtnes - Saragammen, 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. I tillegg stilles det krav om at det må reguleres inn en hensynsone H730 for 
båndlegging etter lov om kulturminner for ett kulturminne, og at det tas med en bestemmelse 
knyttet til utgravingen i planbestemmelsene.  

 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har etterkommet kravet fra Riksantikvaren og har oppdatert bestemmelsene i 
henhold til Riksantikvarens krav. Plankartet viser hensynsone 730 for samtlige kulturminner innenfor 
planområdet.  
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3.2 Merknader fra private aktører 
 

Ernst Kristian Moe, gnr. 15, bnr. 217 
Eiendommen blir sterkt berørt av tiltaket. Vegen vil komme få meter fra bolighuset, og det er 
regulert «annen veggrunn-teknisk anlegg» helt inn mot boligen. Ut fra planforslaget antas at 
eiendommen må innløses, noe som Statens vegvesen muntlig har signalisert. 

Det anmodes på det sterkeste om at Statens vegvesen ser på muligheten for å justere planforslaget 
på en slik måte at det blir mindre inngripende for eiendommen og innløsning dermed kan unngås. 
Det vises til at kurven for vegen søkes justert lenger bort fra huset, samt at «annen veggrunn-teknisk 
anlegg» trekkes nærmere tunnelen. 

Huset har vært i familiens eie siden slutten av 1800, og familien har derfor sterk tilknytning til 
eiendommen. De har derfor et sterkt ønske om å unngå innløsning, av menneskelig hensyn og 
kostander ved innløsning. 
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Kommentar fra Statens vegvesen 
Eiendommen vil bli liggende nært tunnelportalen i Akkarfjord og den nye traseen for rv. 94 gjennom 
området. Tunnelløsningen fra Molstrand til Akkarfjord er resultatet av omfattende 
grunnundersøkelser av flågene i Lille-Akkarfjord, som viste at en oppgradering av vegen vil være 
svært komplisert å gjennomføre. 

Bakgrunnen for at boligen er valgt innløst er basert på støyvurderingene for veg og tunnelportalen og 
de omfattende inngrep som må gjøres i forbindelse med vegen og ved tunnelportalen i Akkarfjord. I 
tillegg vil den nye økte høyden på riksvegen med tilhørende vegskråninger medføre betydelig med 
trafikkstøy mot boligen, og gi redusert utsyn.  

Plasseringen av tunnelen og portalene er utformet i henhold til gjeldende krav for vegen, og den 
dimensjoner i henhold til kravene for den aktuelle vegstrekningen. Plasseringen er også vurdert i 
forhold Saragammvannet, som er en av byens drikkevannskilder.  

En justering av tunnelen eller portal vil heller ikke endre virkningene mot boligen i tilstrekkelig grad. 
Plasseringen av tunnelen er basert på krav til utforming av tunneler, geologiske forhold i området, 
etablering av nytt vegsystem for rv. 94 og Akkarfjord, Bekkeli og Strømsnes. Å flytte tunnelen så langt 
unna eiendommen at boligen ikke vil berørt er svært utfordrende. Statens vegvesen ønsker derfor å 
opprettholde innløsing av enebolig.  

 

Vivian Rasmussen, gnr. 15, bnr. 30 og gnr. 15, bnr. 31 
De bruker eksisterende avkjørsel fra rv. 94, og deler av en gammel veg videre for å komme til hytta 
ved sjøen. Denne ønskes opprettholdt, både avkjørsel og tilgang til den gamle vegen fram til hytta. 
Ønsker at bekken langs den gamle vegen og rv. 94 opprettholdes i dagens elveleie i eiendommen. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Det aktuelle området er et populært utfartsområde og detaljreguleringen har beholdt avkjørselen, 
med et stoppested og parkeringsmulighet, slik som i dag. Det betyr også fortsatt tilgang til 
eiendommen som i dag.   

 

Bjørn Rande, gnr. 15 bnr. 86 
Viser til mulighetene for avbøtende tiltak på uteplasser til støyutsatte fritidsboliger. Eier en hytte på 
eiendommen, som de skal bygge helt opp igjen om noen år. Ber om økonomisk erstatning for tiltak 
ved oppbygging av hytta ved et senere tidspunkt. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Støykartet viser at hytta ligger i «gul sone», som for fritidsboligen innebærer at den er utenfor 
området for tiltak mot støy. 

 
Torbjørn Nordtømme, gnr. 15 bnr. 66 

Ønsker å beholde hytta og avkjørsel, selv om vegen kommer nært hytta. Foreslår at det gjøres tiltak 
mot støy, selv om hytta vil få en del trafikkstøy. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Hytta var i utgangspunktet vurdert for innløsning på grunn av støy og nærhet til rv. 94, spesielt 
eksisterende veg, men som blir omgjort til gang- og sykkelveg. Etter avtale med Nordtømme er 
innløsning omgjort og hytten blir stående. Mindre justeringer, som flytting av uthus kan bli gjort i 
forbindelse med byggeplan. 
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Jan Nilsen og Karens Lorentzen, gnr. 15 bnr. 1 fnr. 4 
Viser til tidligere innspill av 10.03.15. De benytter parkeringsmuligheter langs rv. 94 for to biler, der 
det fører sti opp til hytta. Håper at dette hensynstas i forbindelse med planen. Ønsker også sikring av 
parkering og sti mot hytte, i henhold til kartskisse. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Breddeutvidelsen av rv. 94 i det aktuelle området langs Grøtneslandet må gjøres innover i terrenget 
på grunn av nærheten til sjøen. Strekningen har til dels høye og bratte fjellskjæring, med høyde på 
inntil tjue meter.  

Hytta blir ikke direkte berørt, men det ikke lenger mulig med sikker tilgang i området. Det tillates 
heller ikke etablert mindre parkeringsplasser langs vegen, utenom de som vedtas gjennom planen. 
Bakgrunnen er Vegnormalens krav for vegstandard i området, med krav til størrelse på 
parkeringsplasser langs rv. 94. 

 
Solveig Johanne Kristoffersen, Strømsnesvegen 
Viser til kommunens områdeplan for Strømsnes, som inkluderer bolig- og industriformål og som vil 
bety økt trafikk på Strømsnesvegen. Stiller derfor spørsmål til at vegen ikke er tatt med i 
planarbeidet, og heller ikke tilrettelegging for myke trafikanter. 

Viser til problemer med Strømsnesvegen, som avklaring av fartsgrense, vegen er smal, økt trafikk, 
også av tyngre kjøretøy, vinterdriftsproblem og uoversiktlig veg. Foreslår redusert hastighet til 30 
km/t, varslingsskilt, sykkel- og gangveg og bredere veg. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
I planen for oppgradering av rv. 94 Grøtnes – Saragammen inngår riksvegstrekningen, kryssløsning på 
Strømsnes og eksisterende riksveg fram til Bekkeli, og videre rundt til Lille-Akkarfjord.  

Strømsnesvegen (fv. 114) inngår i områdeplan for Strømsnes, som Hammerfest kommune 
utarbeider. Foruten breddeutvidelse og kurveutbedring inkluderer planen en gang og sykkelveg fra 
Strømsneskrysset til Klokkerøya. Denne skal også knyttes til en ny gang og sykkelveg fra Molstrand til 
Hammerfest langs rv. 94. 

 

4. Endringer etter offentlig ettersyn 
Følgende endringer er gjennomført med bakgrunn i merknader og innspill: 

Vegen til Bekkeli er justert med bakgrunn i merknad fra Kulturminneetaten i Finnmark 
fylkeskommune, slik at veg eller ny gang og sykkelveg ikke lenger er i konflikt med automatisk freda 
kulturminne med id. H730_9. 

Hytte på gnr. 15 bnr. 66 innløses ikke, etter innspill og i dialog med eier Torbjørn Nordtømme.  
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Deres ref.: 
15/201258-30 

Vår ref.: 
2015/1203-4 

Arkiv nr.: 
413.2 

Saksbehandler: 
Chris-Thomas Jørgensen 

Dato: 
01.08.2016 

Svar fra Kystverket - Høring på detaljregulering - rv. 94 parsell 9 - Grøtnes - 
Saragammen - Hammerfest kommmune - Finnmark fylke 

Viser til Deres brev datert 26.05.2016, mottatt her 30.06 d.å., varsel om oppstart datert 
06.03.2015 og svar fra Kystverket Troms og Finnmark i brev datert 15.04.2015. 

Forslag til detaljregulering for Rv. 94 parsell 9 Grøtnes - Saragammen er lagt ut til offentlig 
ettersyn. 

Etter det vi kan se ligger planområdet i Hammerfest kommunes sjøområde, og for det 
meste på land. Tiltak som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven (HFL) må få 
tillatelse fra kommunen. Etter delegasjon er det Hammerfest Havn KF som skal gi slik 
tillatelse. Unntaket er for tiltak som faller innenfor FOR-2009-12-03-1449 Forskrift om tiltak 
som krever tillatelse fra Kystverket (tiltaksforskriften). Tillatelse til tiltak etter HFL kan ikke 
gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven uten etter dispensasjon fra 
vedkommende plan- og bygningsmyndighet jf. HFL § 32 2. ledd. 

Kystverket viser videre til vårt svar på varsel om oppstart i brev datert 15.04.2015, som 
nevnt over. 

 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Chris-Thomas Jørgensen 

regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elek tronisk  godk jent 
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Innspill – Reguleringsplan rv. 94, parsell 9 Grøtnes – Saragammen, 

offentlig ettersyn og høring 
 

Viser til deres brev av 26.5.2016, deres referanse 15/201258-30. 

 

Konkrete innspill fra reinbeitedistriktet 

 

Hastighet på vegstrekning: 

Vi foreslår at maksimal hastighet for vegstrekninger på Kvaløya settes til 70 km/t i perioden 

når rein er på sommerbeite. Dette for å redusere faren for trafikkuhell med reinpåkjørsel. I 

enkelte år har vi opplevd 50 og 60 påkjørsler. Ser man dette i sammenheng med de totale 

vegstrekningene på Kvaløya er antallet veldig høyt. For oss er dette tap av verdifull 

produksjonsdyr som vi ikke får full erstatning for. Men det som er enda mer bekymringsfullt 

er om bilister eller andre trafikanter skulle bli utsatt for personskader og i verstefall dødsfall i 

sammenstøtet med rein.  

 

Ved etablering av vegtunnel på Kvaløya: 

Når det planlegges vegtunneler på Kvaløya må dette alltid vurderes sikringstiltak for å hindre 

rein å trekke inn i tunnelen. Rein oppsøker tunnelene på varme sommerdager for avkjøling og 

for å komme unna innsektplagen. Rørferist og gjerder inntil har vist seg å fungere mot 

reintrekk i Skjåholmentunnelen og Stallogargotunnelen. For å oppnå best mulig effekt bør 

reindriften med sin kompetanse innkalles til samarbeid om plassering og utforming av slike 

sikringstiltak. 

 

Gamlevei utenfor tunnel (ny gang og sykkelvei): 

Ved etablering av ny tunnel fra Mollstrand til Akkarfjord må gamleveien stenges og reguleres 

med bom. Slik er det gjort ved Skjåholmentunnelen noe som fungerer bra. Til motsetning er 

det stor biltrafikk etter gamleveien ved Stallogargotunnelen, som igjen utgjør større fare for 

myke trafikanter og rein. Vi har ved flere anledninger tidligere gjort Statens vegvesen 

oppmerksom på denne trafikken og fremmet anbefaling om etablering av vegbom som 

løsning. 

 

Terrenginngrep, masser, planering, revegetering og tilsåing: 

Det skal søkes om minst mulig terrenginngrep og på reinbeiter. All terrenginngrep som er 

nødvendig ved vegutbygging skal planeres og revegeteres tilbake til naturen og for 

reinbeiting. Til revegetering ønsker reindriften at det brukes matjord og gjødsling som gir 

rikelig med grønt beite. Permanent eller midlertidig masseuttak/lagring skal i størst mulig 

grad søkes utenfor tilgjengelig reinbeiter.  

mailto:firmapost-nord@vegvesen.no


 

Samhandling: 

Videre foreslår reinbeitedistriktet at Statens vegvesen og reindriften etablerer plan for styring 

av hele anlegget i forhold til reindriften. Etablere en form for reell medvirkning og styring av 

tidsperioder for anleggsarbeid og eventuelle stopp i anleggsarbeidet. Styring av all nødvendig 

terrenginngrep og etterarbeid med revegetering og tilsåing med mer. En form for anleggs- og 

miljøplan i forhold til reinbeiting. En slik plan bør etableres for alle 4 parseller på øya fra 

parsell 6-9.  

 

Reinbeitedistriktet tar forbehold om flere innspill videre i prosessen.  

 

 

Med hilsen 

 

Aslak Ante M J Sara 

Leder   
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Uttalelse til høring - detaljregulering - rv. 94 parsell 9 Grøtnes - 
Saragammen i Hammerfest kommune  
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 26.5.2016 
Plan- og kulturavdelinga koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 
 
Planfaglig uttalelse: 
Formålet med reguleringsarbeidet er å oppgradere rv 94 til en trafikksikker vei som ivaretar både 
bilister og myke trafikanter. Videre er det en målsetting at utbedringen av riksveien fører til 
bedring av forholdene vinterstid.   
 
Den oppgraderte veien vil i hovedsak følge eksisterende veg, og selv med bakgrunn i aktuelle 
breddeutvidelser og tunnelløsningen vil ikke tiltaket medføre vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Tiltaket er vurdert til ikke å falle inn under kriteriene tiltak med vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn. Finnmark fylkeskommune har ingen merknad til at tiltaket er vurdert til ikke å 
utløse krav om konsekvensutredning.  
 
Finnmark fylkeskommune er fornøyd med at universell utforming er ett av flere hovedmål for 
transportpolitikken og at Statens vegvesen har ansvaret for at dette oppfylles på riksvegen. 
Videre er fylkeskommunen fornøyd med at Svv har en intern strategi for å fremme god arkitektur 
og at trafikksikkerhet og fremkommelighet blir ivaretatt i utformingen av veianlegg. Gode gang- 
og sykkelveier er et bidrag til god folkehelse både ved at folk beveger seg mer og at klimautslipp 
begrenses. 
 
Finnmark fylkeskommune vil bemerke at planarbeidet virker godt utarbeidet og har ingen 
ytterligere planfaglige merknader.  
 
Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 
Viser til e-post av 08.09.2016 med forslag til justering av anleggsområde for gang- og sykkelsti til 
Bekkeli for å unngå konflikt med automatisk freda kulturminne. Endelig uttalelse vedrørende det 
kulturminnefaglige sendes når det foreligger svar på nevnte e-post.  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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andre.nilsen@samediggi.no Almmut go válddát oktavuođa/Oppgis ved henvendelse 
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Uttalelse til forslag om detaljregulering Rv. 94 parsell 9 Grøtnes-
Saragammen i Hammerfest kommmune 
 
 
Vi viser til deres brev av 26.05.2016 med forslag til detaljregulering og offentlig ettersyn for 
stekningen Grøtnes - Saragammen.  
 
Sametinget befarte området i 2015 etter varsel om oppstart av planarbeid sent fra Statens 
vegvesen den 06.03.2015. I vårt brev av 08.02.2016 ga vi opplysninger om hvilke kulturminner 
som var registrert i nærheten av Rv. 94. Ut fra status på planen på dette tidspunktet var det 
vanskelig å si om noen av kulturminnene kunne bli berørt av tiltaket. 
 
Arealdisponeringene i tilsendt detaljreguleringsplan er i konflikt med to kulturminnelokaliteter 
med automatisk fredete samiske kulturminner. Det første kulturminnet er en gammetuft som er 
registrert under id 7885 i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Det andre 
kulturminnet er to tufter registrert under id 135943. Se vedlagt detalj av reguleringskart med 
markering av de automatisk fredete kulturminnelokalitetene. Sametinget sendte tilrådning til 
Riksantikvaren angående id 7885 og 135943 den 12.10.2016. I tillegg må det settes inn 
bestemmelser for kulturminnelokalitet id 219358 slik at kulturminnet ikke kommer til skade. 
 
 
Riksantikvaren har i brev av 08.12.2016 følgende merknader til planforslaget: 
 
Riksantikvaren skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser og arbeide for at 
kulturminneverdiene blir best mulig ivaretatt og nyttiggjort i et samfunn i endring. Tillatelse til 
inngrep i automatisk fredete kulturminner kan gis etter en vurdering av de kulturminnefaglige 
verdiene veid opp mot private og samfunnsmessige hensyn. 
 
I denne saken har Riksantikvaren lagt vekt på at det er knyttet stor samfunnsmessig verdi til 
oppgradering av Rv 94 på strekningen Grøtnes - Saragammen. Tiltak iht. reguleringsplanen 
vurderes som trafikksikkerhetstiltak av stor regional betydning. Riksantikvaren sier seg enig i 
Sametinget og Tromsø museum sine vurderinger i saken. Riksantikvaren mener at en 
arkeologisk utgravning av de omsøkte automatisk fredete samiske kulturminnene vil kunne 
være med på å komplettere den samiske bosetningshistorien i denne delen av Finnmark. 
 
Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at detaljreguleringsplan for Rv 94, parsell 9, 
Grøtnes - Saragammen, 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 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 
gammetuft, en hustuft og en fellesgamme beregnet å koste inntil kr 1 849 000,- (2016-kroner og 
satser). Riksantikvaren vil se nærmere på forslaget til budsjett og arbeidsomfang før vedtak 
etter kulturminneloven § 10 blir fattet.  
 
Kulturminnelokalitetene, id 7885 og id 135943 skal merkes i plankartet som Bestemmelses-
område og gis nr. #12 og #13. 
 
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens bestemmelser: 
 
”Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologiske utgravninger 
innenfor de berørte automatisk fredete samiske kulturminnelokalitetene - id 7885 (gammetuft) 
og id 135943 (hustuft og fellesgammetuft), som er markert som bestemmelsesområde #12 og 
#13 i plankartet. 
 
Det skal tas kontakt med 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. 
 
I tillegg må kulturminnelokalitet id 219358 settes som Bestemmelsesområde grønsone (LRNF) 
samt hensynssone d) Båndlegging etter lov om kulturminner i planen. Det tilsendte plankartet 
har ikke tegnet inn dette kulturminnet. Deler av kulturminne registrert med id 219358 ligger 
innenfor det som er markert som Annen veggrunn - grøntareal i plankart. Kulturminnet må 
dermed sikres med bestemmelser slik at det ikke kommer til skade. Dette må gjøres før planen 
ferdigstilles. Se vedlagt utsnitt fra Askeladden. 
 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Finnmark fylkeskommune. 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg André Nilsen 
Fágajođiheaddji /Fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Finnmárkku fylkkagielda - 
Finnmark fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 TROMSØ 
 
Mielddus/Vedlegg 
Detalj av reguleringskart med markering av automatisk fredete kulturminnelokaliteter 
Kartutsnitt Askeladden id 219358 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
Kartutsnitt Askeladden id 219358 

 
 
 
 
 
 







Fra: Björn Rande <bjorn.rande@tele2.se> 
Sendt: 28. juni 2016 17:57 
Til: Walsøe Bjørn Roar 
Emne: Rv 94 parsell 9, eiendom 15/86 
 
Hej! 
 
Jeg har lest planbeskrivelse for parsell 9 på RV 94. 
Det ser generellt ut til at dere tenker mye på miljö og utforming på best mulige måte for alle synes jeg. 
 
Det står at det kan komme og tilbys avbötende tiltak på uteplasser til stöyutsatte fritidsboliger. 
Vi eier 15/86 på Molstrand og vi skal om noen år bygge den hytta helt opp igjen.  
Er det en mulig lösning at vi avtaler om ökonomisk erstatning for stöy på uteplass og får utbetalt en sum 
som vi ved senere oppbygging av hytten kan bruke til avbötende tiltak? 
Når skal befaring og vurdering av stöy for hyttene på Molstrand gjöres? 
 
Med vennlig hilsen 
Björn og Marianne Rande 









Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Vegavdeling Finnmark
Postboks 1403 8002 BODØ
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