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MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 

NÁLLUVUOHPPI REISELIVSANLEGG 

 

1  INNKOMNE MERKNADER  

 Forslaggstiller med plankonsulent har i desember 2018 levert nytt forslag til 

reguleringsplan til ny 1.gangs behandling. Dette planforslaget har betydelige endringer 

i forhold til tidligere behandlede forslag, men intensjonen og innholdet er i stor grad 

de samme. 

 Storfjord kommune ved plan- og driftsstyre behandlet 15. mars 2019 

planforslaget for Reguleringsplan for Nállovuohppi Reiselivsområde 

19392015001 (sak 24/19), og vedtok her at denne legges ut til offentlig høring 

og ettersyn med sakens vedlagte plandokumenter.  

 Resultatet av denne høringen er i sin helhet gjengitt i dette dokument under 

punkt 2 - Merknader.  

 

1.1  Vurdering av merknader og innsigelser 

1.1.2 Fylkesmannen i Troms og Finnmark 07.06.19 

Sammendrag: 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark fremmer merknad på følgende: (Dokumentet som helhet 

er vedlagt) 

 

Reindrift  
Vi ønsker at bestemmelsene (§ 2.4.1) angående reindrift blir klargjort slik at også reindriftas 

interesser blir best mulig ivaretatt. Planområdet ligger i Bassevuovdi/Helligskogen 

reinbeitedistrikt, som er et helårsdistrikt. Ovenfor planområdet går det en trekklei som brukes 

av reinen for å trekke rundt Falsnesfjellet. Konsekvensutredningen som ble gjort om reindrift, 

slår fast at tiltaket vil ha middels til stor negativ konsekvens, da området brukes i perioder da 

beiteforholdene lengre opp i fjellet kan bli dårlige vinterstid. 

Nåværende planbestemmelse § 2.4.1 synes vi er for generell. Fylkesmannen anbefaler at i 

perioder når rein trekker forbi, bør akebakken/terrengsykkelløypen stenges av og ikke være i 

bruk. 

 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir tatt til følge.  
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Akebakke  
Ved anlegning av akebakke (GAA) anbefaler vi at så lite skog som mulig blir fjernet. Dette 

for å skape en skjermende effekt mot rein som måtte befinne seg i område. Vi merker oss at 

dette er tatt med i bestemmelsene under § 5.3.1.  

Også ut fra et lokalklimahensyn, bør mest mulig vegetasjon opprettholdes. Snauflater kan ofte 

arte seg som kaldluftskanaler fra øvre til lavereliggende områder. 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir tatt til følge.  

 

Fare for skred  
Som det framgår av kommunens behandling av planforslaget er det brukt feil kartgrunnlag når 

det kommer til fare for snøskred og steinsprang. Riktig kartgrunnlag skal være «Snøskred og 

steinsprang (NGI) aktsomhetsområde» og ikke forsvarets aktsomhetsområde. Kartgrunnlaget 

er tilgjengelig på NVE Atlas. 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir tatt til følge.  

 

Støy  
Fylkesmannens skal som statlig fagmyndighet for støy i plansaker bl.a. sikre at bygninger 

med støyømfintlig bruk, boliger, hytter/fritidsboliger, institusjoner, barnehager og skoler, får 

tilfredsstillende støyforhold som følge av planen. Fylkesmannen baserer sine vurderinger på:  

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442/2016) med tilhørende veileder (M-128)  

 

Det må inn i bestemmelsene under § 3.1 Fritidsbebyggelse at trafikkstøy fra E6 på tomter 

avsatt til fritidsbebyggelse/private hytter ikke skal være ≥ Lden 55 dB, jf. tabell 3 i T-1442. 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir tatt til følge.  

 

Avløp  
Grensen til Skibotnutløpet naturreservat ligger i det nærmeste punkt ca 30 meter fra 

planområdet. Avstanden øker til ca 240 meter i planområdets nordvestre del. Elvedeltaet kan 

være sårbart overfor avrenning av sanitært avløpsvann. Det er derfor nødvendig at det i planen 

tas et overordnet grep med tanke på avløpsanlegg fra all bebyggelse som skal ha innlagt vann.  

Det forutsettes i planbeskrivelsen pkt. 6.16 at avløpsvann skal infiltreres i grunnen. Samtidig 

åpnes det for biotoaletter og forbrenningstoaletter. Infiltrasjon i grunnen er en god 

renseløsning dersom massene er egnet for infiltrasjon og har tilstrekkelig mektighet over 

grunnvannspeilet. 

Kommunens vurderinger: 

Storfjord kommune har rutiner rundt prosjektering og godkjenning av infiltrasjonsanlegg som 

ivaretar disse kravene. Det blir ikke gitt byggetillatelse før utslippstillatelse er gitt. 

Merknaden blir delvis tatt til følge. 
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Friluftsliv  
I vårt innspill til utvidelse av planområdet sendt 31.10.2018 påpeker vi at planområdet vil 

bører en del av det kartlagte Apajaområdet. Området er registrert som et viktig 

friluftslivsområde. Tilgangen til dette området fra planområdet må ivaretas. I 

planbeskrivelsens punkt 8.7 nevnes det kort at det skal tilrettelegges for atkomst for de ulike 

friluftslivsområdene. Vi anbefaler at dette punket er mer detaljert og beskriver hvordan dette 

konkret er tenkt løst. 

 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir delvis tatt til følge.  

 
Universell utforming  
Vi foreslår at planbestemmelsen § 2.1.10 tas ut da den viser til generelle lovkrav som ikke 

skal tas med i planbestemmelsen da disse gjelder uavhengig av reguleringen. Planbeskrivelsen 

bør heller si noe om hvordan universell utforming er tenkt løst i planen. 

 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir tatt til følge.  

 
 

Plankart  
Reguleringsformålene på plankartet må kontrolleres opp mot planbestemmelsen. Formål 

BFT3 (§ 3.2.1) er ikke å finne igjen på plankartet, men er antakelig markert som BFT5. 

GV2(§ 5.2.1) er heller ikke å finne igjen på plankartet 

 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir tatt til følge.  
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1.1.3 Troms Fylkeskommune 21.05.19  

Sammendrag: 
 
Lovbestemte krav i bestemmelsene  
I forslag til planbestemmelsene, under § 2.2 om kulturminner, er det tatt inn en bestemmelse 

som viser til aktsomhets- og meldeplikten i kulturminneloven § 8. Dette har vært en etablert 

praksis over lang tid. Lovbestemte krav skal imidlertid ikke skal tas inn i bestemmelsene. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er tydelige på dette i reguleringsplanveilederen 

som kom i september 2018. Fylkeskommunen anbefaler derfor ikke lenger at § 8 i 

kulturminneloven tas inn i bestemmelsene. Vi anbefaler isteden at tiltakshavers aktsomhets- 

og meldeplikt etter kulturminneloven § 8 omtales i planbeskrivelsen.. 

 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir tatt til følge.  

 

 

Universell utforming  
I forslag til planbestemmelser § 2.1 nr. 10 er det en generell henvisning til prinsippene for 

universell utforming i plan- og bygningsloven og TEK 17. Generelle henvisninger til 

prinsippene skal ikke stå bestemmelsene. Det bør heller stå i planbeskrivelsen. I 

planbeskrivelsen bør det også står noe om hvordan universell utforming og kravene i TEK17 

er tenkt løst i planen. 
 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir delvis tatt til følge.  

 

Friluftsliv  
Under punkt 5.7 i planbeskrivelsen, «rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder», står det 

kun at det ikke er fremkommet informasjon som viser at området benyttes som friluftsområde 

i vesentlig grad. Troms fylkeskommune er i hovedsak enig i konklusjonen, men mener at 

kunnskapsgrunnlaget og vurderingen burde fremkomme i planbeskrivelsen.  

I fylkeskommunens innspill til varsel om utvidelse av detaljregulering av 26. oktober 2018, 

ble det belyst at utvidelsen berører ytterkanten av et friluftsområde, Apajaområdet, som er 

kartlagt som viktig. Den sørvestlige delen av planområdet berører det samme friluftsområdet. 

Det burde også synliggjøres at området på nordøst-siden av E6/E8 er kartlagt som et svært 

viktig friluftsområde.  

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir delvis tatt til følge.  
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1.1.4 Sametinget 22.05.19  

Sammendrag: 

Det er bra at hensynet til eventuelle funn av kulturminner er ivaretatt under § 2.2 i 

planbestemmelsene.  

 

Vedrørende § 6.2 Vern av kulturmiljø eller kulturminne som gjelder de kjente kulturminnene 

innenfor planområdet: Et automatisk fredet samisk kulturminne (markert som LKM2 i 

plankart) og et område med krigsminner/krigsgravsted (markert som LKM1 i plankart), bør 

heller ligge under § 7 Hensynssoner i planbestemmelsene. Kulturminner og kulturmiljø har 

egne hensynssoner under plan- og bygningsloven.  

 

Planforslaget bør derfor følge disse. Eksempelvis skal automatisk freda kulturminner 

markeres som hensynssone d) (H730), mens verneverdige kulturminner slik som krigsminner 

markers som hensynssone c) (H570). Det må knyttes bestemmelser til hensynssonene som 

ivaretar kulturminnene, på samme måte som det er gjort under § 6.2 i foreslåtte 

planbestemmelser. Disse markeres med egen skravur i plankart. 

 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir delvis tatt til følge.  

 

1.1.5 Helligskogen reinbeitedistrikt (05.06.19)  

Sammendrag  
Viser til høringsutsendelse datert 16.04.19 vedrørende Nallovuohppi- turisme. Det vil her 

komme innsigelse på følgende punkt. 

 

Konsekvensutredningen for reindrift har flere mangler og påstander som reinbeitedistriktet 

ikke kjenner seg igjen i. Metoden som har blitt brukt er tilpasset jordbruk, ikke 

reindriftsnæringen noe som fører til at konsekvensutredningens pålitelighet blir svekket. Uten 

å gå nærmere inn på metoden vil distriktet bruke her tid på å besvare punktvis på utredningens 

påstander, og man velger å trekke frem de viktigste. Man blir ikke å ta for seg de siste 

punktene. 

 

Å vurdere reindriftas områder etter en skala på hvor stor verdi de har, viser til at utreder har 

liten kunnskap om reindrift og samisk samfunn. Falsnesfjellet brukes av reindriften året rundt, 

og har betydning for reinbeitedistriktet. Å komme med avbøtende tiltak vil ikke være godt 

nok, ettersom at man mister areal. Hverken kommunen, utbygger, eller fylkesmannen kan gi 

nye arealer til distriktet. Det finnes andre reinbeitedistrikter (nabodistrikt, sesongbeiter) på 

norsk side som allerede er i bruk, på finsk og svensk side har man heller ikke muligheter 
 

Fra reindriften- kort oppsummert.  

Ut ifra de kommentarene Helligskogen reinbeitedistrikt kommer med her vil det være naturlig 

at tiltakets konsekvenser for reindriften blir utredet på nytt dersom det skal gjøres tiltak. For å 

ivareta reindriftas interesser og rettigheter bør det være noen med reindriftsamisk kompetanse. 

Det bør også sees på de samlede effektene av tiltaket. Det reelle tapet av areal er ikke blitt tatt 

med i denne utredningen, heller ikke om noen må avvikle på driften sin på grunn av dette. Det 

påpekes at tiltaket fører til begrensninger for en allerede utsatt næring i området.  
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Helligskogen reinbeitedistriktet ønsker ikke at tiltaket skal gjennomføres, på grunn av dagens 

og fremtidig reindrift i området. Det bør videre ses på om ulike lovverk er blitt eller blir 

overholdt, blant annet reindriftsloven. 

 

Kommunens vurderinger: 

Innsigelsesmyndigheten angående reindrift er Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

Kommunen ønsker her en uttalelse fra myndigheten angående reinbeitedistriktets innspill.  

Foreløpig uttalelse fra kommune er at konsekvensvurderingen angående reindrift er utført 

med faglig kompetanse, og at plan tar tilstrekkelig hensyn til reindrift gjennom bestemmelser 

og/eller suppleringer til merknadsbehandlingen. 

  

1.1.6 Fiskarlaget Nord (05.06.19)  

Sammendrag  
Planområdet som omfattes av detaljreguleringen er på land, og grenser ikke til sjø slik 

planforslaget foreligger p.t. Detaljreguleringsplanen vil tilsynelatende ikke ha noen negative 

konsekvenser for våre interesser.  

 

Vi har ingen ytterligere merknader. 

Kommunens vurderinger: 

Tas som orientering. 

 

1.1.7 Statens vegvesen (27.05.19)  

Sammendrag  
Statens vegvesen har i prosessen med utarbeidelse av detaljreguleringsplanen, hatt god og 

konstruktiv dialog med tiltakshaver og konsulent. De fleste av våre innspill og 

tilbakemeldinger er tilfredsstillende ivaretatt i planarbeidet. Vi ser imidlertid at noen 

tilbakemeldinger ikke er ivaretatt som forutsatt, og det vil også være behov for noen 

avklarende presiseringer.  

 

 Byggegrensen langs europavegen er 50 m fra senter veg. Dette synes ivaretatt, men 

framkommer ikke i plankartet. Plankartet bes derfor oppdatert. 

 I planbeskrivelsen er det åpnet for muligheten til opparbeidelse av gjerde/skjerm 

langs europavegen. Vi vil presisere at en slik installasjon/innretning må opparbeides 

utenfor vårt eiendomsområde, og Vegvesenet fraskriver seg ethvert ansvar for 

framtidig drift og vedlikehold av gjerde/skjerm. Dette forholdet innarbeides i 

bestemmelsene. 

 Det må framkomme i rekkefølgebestemmelsene, at det skal utarbeides og undertegnes 

en gjennomføringsavtale med oss som omhandler krav og dokumentasjon for 

opparbeidelse av passeringlomme på europavegen. Dette tiltaket skal være 

gjennomført, før det igangsettes utbygging i planområdet. 
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 Alle nye- og oppdaterte endringer av vegobjekter langs riks- og fylkesveger, som 

avkjørsler, passeringslommer, grøfter, stikkrenner, rekkverk, skilt mm. Skal 

oppdateres i nasjonal vegdatabank (NVDB). 

 §6.2.pkt 3 i Rekkefølgebestemmelsene omhandler stenging og fjerning av den 

midlertidige avkjørselen til planområdet. Når denne stenges og fjernes, forutsetter vi 

at også passeringslommen fjernes. Eksisterende rekkefølgebestemmelse må derfor 

oppdateres 

Det bes derfor tatt inn som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at når vegobjekter 

bygges eller endres, skal dette innmåles og data for blant annet linjegeometri oversendes til 

oss. Dersom andre vegobjekter berøres eller endres, må også disse innmåles og 

oversendes. 

 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir tatt til følge.  

 

1.1.8 Mattilsynet (01.05.19) 

Sammendrag 

Det kan ta tid å utreda løysingar for drikkevatn. Derfor er det viktig at planane for drikkevatn 

er klart tidleg i prosessen. Hyttefelt, campingplass og cafè skal ikkje ferdigstillast og brukast 

før det er sikra nok drikkevatn som oppfyller krava i drikkevannsforskrifta.  

Dette var ikkje tatt med under infrastruktur i kommunen sitt forslag til vedtak. Bare avløp og 

slukkevann var nemnt. 

Kommunens vurderinger: 

Merknaden blir tatt til følge.  
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2 OVERSIKT – MERKNADER OG INNSIGELSER I SIN HELHET 

Merknader fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark (07.06.19) 
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Merknader fra Troms fylkeskommune (21.05.19) 
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Merknader fra Sametinget (22.05.19) 
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Merknader fra Helligskogen reinbeitedistrikt (05.06.19)  
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Merknader fra Fiskarlaget nord (05.06.19)  
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Merknader fra Statens vegvesen (27.05.19) 
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Merknader fra Mattilsynet (01.05.19) 

 

 


