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§ 1 GENERELT

a) Formål

Planen skal legge til rette for bygging av ny bru over Vuolmmašjohka med tilstøtende veger og

ny adkomstveg for eiendommene vest for planområdet.

b) Planavgrensning

Det regulerte området er vist med plangrense på plankartet med nasjonal arealplan-ID

20202016001 med målestokk A0 1:2000.

c) Reguleringsformål

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplanen

Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

 Veg (SV)

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)

 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)

 Rasteplass (SR)

Nr. 5 Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift (L) 

 Friluftsformål

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

 Naturområde i sjø og vassdrag

§ 12-6 Hensynsoner i reguleringsplanen

 Høyspenningsanlegg

 Hensyn reindrift

 Bevaring av kulturmiljø

 Båndlegging etter lov om kulturminner

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplanen

Nr. 1 Midlertidig rigg- og anleggsområder (#1 - #12)

2 



§ 2 FELLES BESTEMMELSER (plan- og bygningsloven § 12-7)

De generelle bestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 2.1 Kulturminner og aktsomhetsplikten

Kulturminner innenfor området skal ikke komme til skade eller forringes i anleggsfasen. Dersom

det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i

området, skal arbeidet stanses omgående og det skal gis beskjed til Sametinget og Finnmark

fylkeskommune jamfør kulturminneloven § 8 andre ledd.

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk gransking av følgende 

berørte automatisk fredete kulturminner: id 8511 (arran/ildsted),  id 222428-1 (vegfar/gjerde),  id 

222430 (boplass fra eldre steinalder), id 222432; 8-12 (cilla/skyteskjul), id 222436 (arran/ildsted). 

Kulturminnene er markert som bestemmelsesområde i plankartet med følgende nummering; id 

8511: #17, id 222428-1: #16, id 222430: #15/#6, id 222432; 8-12: #14, id 222436: #13. 

Det skal tas kontakt med Finnmark fylkeskommune/Sametinget i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfanget av de arkeologiske granskingene kan fastsettes. 

Kostnadene til undersøkelsen dekkes av tiltakshaver jf. Kulturminneloven § 10. 

§ 2.2 Plan for rigg og marksikring

Det skal utarbeides en plan for riggområder, anleggsveger, marksikring og istandsetting av berørte

områder. Planen skal utarbeides før bygge- og anleggsarbeidet settes i gang. I planen skal det

settes inngrepsbegrensninger for å bevare eksisterende, sårbar vegetasjon, samt vise hvilke

masser som skal lagres hvor. I planen skal også gjennomføringen av naturlig revegetering

tydeliggjøres og en prioritering av områder skal beskrives. Plan for istandsetting av anleggs- og

riggområdet skal utarbeides som en del av konkurransegrunnlaget.

§ 2.3 Terrengbehandling

Terrenginngrep skal generelt begrenses, og skje mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger og øvrig
berørt areal skal formes slik at de er godt tilpasset omkringliggende terreng og omgivelser.
Terrenginngrepene formes slik at de permanente visuelle og miljømessige virkningene av inngrepet
blir minst mulig. Stedlige masser tilstrebes benyttet.

§ 2.4 Revegetering

Som hovedregel skal berørt areal i naturmark revegeteres naturlig. Eksisterende

vegetasjonsdekket i området er tynt og sårbart for flytting og lagring. Vegetasjonsdekket tas av

med forsiktighet og mellomlagres på angitte områder i byggefasen. Avtakingen bør skje i løpet av

høstsesongen. Det bør gjøres tiltak og føres tilsyn for å unngå uttørking i anleggsfasen.

Vegetasjonsdekket skal legges løst ut igjen i planområdet så tidlig på våren som mulig, på samme

avsnitt langs vegen som de ble hentet fra. Vegetasjonsdekket skal lagres separat og ikke blandes

med andre masser.

§ 2.5 Naturmangfold
Tiltaket skal opprettholde vassdraget og det omkringliggende områdets økologiske og kjemiske
tilstand. Vassdragets bredde skal ikke reduseres av tiltaket. Inngrep i terrenget skal begrenses og det
bør tilstrebes å benytte stedegen vegetasjon ved istandsetting.

§ 2.6 Tilbakeføring av areal



Når gammel bru og deler av E6 fjernes skal areal som ikke lenger benyttes til vegformål 

istandsettes og tilbakeføres til grunneier. Deponi og riggområde skal istandsettes til 
opprinnelig formål etter at arbeidet er avsluttet. 



§ 3 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (plan- og bygningsloven 12-5 nr 2) 

a) Generelt 

Innenfor områdene som er satt av til samferdselsanlegg kan det anlegges kjøreveger med 

nødvendige arealer for anlegg, sikring- og stabiliserende tiltak, og drift og vedlikehold av 

trafikkområdene, slik det er vist i plankartet. Det omfatter nødvendige trafikkarealer til 

kjørebane, skulder, bru, stikkrenner, fyllinger, skjæringer, grøfter og sideareal, drensgrøfter, 

rekkverk mv. Områdene kan også brukes til riggplass, lagring av masser, anleggsveger, 

parkering av anleggsmaskiner og anleggsutstyr, samt annen aktivitet knyttet til anleggsdriften 

jamfør rigg- og marksikringsplan. 

 
b) Veg (SV) 

Kjøreveg er merket med o_SV1 skal opparbeides som vist på plankartet. Kjøreveg o_SV2 skal 

justeres som vist på plankartet i forhold til o_SV2. Resten av o_SV2 skal brukes for å kjøre inn til 

riggområdet. Felles veg som har avkjørsler ut på riksvegen er markert med f_SV3 og f_SV4. 

Kjøreveg f_SV4 skal justeres som vist på plankartet i forhold til f_SV4. Resten av f_SV4 skal brukes 

for å kjøre inn til anlegg- og riggområdet. Ny bru skal bygges som en samvirkebru i tre spenn. 

Prinsipper for bru vises i tegning K101. Justeringer og endelig utforming gjøres i 

detaljprosjekteringa. 

 
Innenfor planområdet skal det ikke være andre avkjørsler enn vist i plankartet. Avkjørslenes 

endelige plassering blir fastsatt i detaljprosjekteringen. Avkjørsler som stenges vises i 

plankartet. 

 
 o_SV2  er kommunal veg til Veineset. 

 f_SV3 er felles avkjørsel fra gbnr. 5/227, 5/228, 5/229, 5/231 og 6/1 til E6. 

 f_SV4 er felles avkjørsel til Veineset til E6. 

 
c) Annen veggrunn – tekniske anlegg 

o_SVT omfatter bru, stikkrenner, fyllinger, skjæringer, grøfter, drensgrøfter, rekkverk mv. 
 

d) Annen veggrunn – grønt areal (SVG) 

o_SVG og f_SVG skal istandsettes som grøntareal. 

 
Løsmasseskjæring fra profil 1160-1550 (o_SVT) skal dekkes med stein som ligner på 

rullesteinen som finnes i området. Løsmasseskjæringen skal ha en ordnet steinsetting. 

 
 

§ 4 LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (plan- og 

bygningsloven  12-5, nr. 5) 

a)  Landbruk, natur- og friluftsformål samt reindrift (L) 

De deler av området som i dag brukes til veg og bru skal revegeteres og tilbakeføres til 

landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift etter at vegprosjektet er ferdig. 



§ 5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (plan- og 

bygningsloven 12-5 nr. 6) 

a)   Vuolmmašjohka  – naturområde i sjø og vassdrag 

Arbeider i og i nærheten av vassdraget skal begrenses og skje mest mulig skånsomt. Det skal så 

langt som mulig tas hensyn til opp- og utvandring av anadrom fisk i anleggsperioden og ved ferdig 

anlegg. Naturlig elvebunn og kantvegetasjon langs vassdraget skal bevares så langt som mulig, og 

berørt område istandsettes. Utstyr som skal brukes i elva skal rengjøres for å hindre spredning av 

Gyrodactylus salaris. Detaljer rundt tiltakene presiseres i konkurransegrunnlaget. 

 
 

§ 6 HENSYNSSONER (plan- og bygningsloven § 12-6) 

a)   Høyspenningsanlegg 

Det må i anleggsfasen vises forsiktighet ved høyspentanlegg (H370) jamfør forskrifter. 

 
c)    Hensyn reindrift 

I området merket H520 skal det dersom nødvendig gjøres tiltak som sikrer at flytting av rein kan 
gjennomføres. Under arbeidets gang må det tas kontakt med Reindriftsforvaltningen i 
forbindelse med utarbeiding av detaljplan. 

 
b) Bevaring av kulturmiljø 

Krigsminnelokalitet H570 med id 222507 skal bevares. Det tillates ikke virksomhet som kan 

virke skjemmende på krigsminnet, herunder anleggsvirksomhet, maskinoppstilling, lagring e.l. 

innenfor hensynssonen. 

 
c) Båndlegging etter lov om kulturminner 

Områdene merket H730_1, H730_2 og H730_3 er hensynssoner etter lov om kulturminner. 

Disse kulturminnene som ligger i nærheten av veitraseen sikres med anleggsgjerde før 

byggestart. Fredete kulturminner med en sikringssone på 5 meter er båndlagt iht. 

kulturminneloven. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller 

utilbørlig skjemme kulturminnet. Krigsminnelokalitet med id 222507 skal bevares. Det tillates 

ikke virksomhet som kan virke skjemmende på krigsminnet, herunder anleggsvirksomhet, 

maskinoppstilling, lagring e.l. innenfor hensynssonen. 

 

 
§ 7 OMRÅDEBESTEMMELSER (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1) 

a)   Midlertidig rigg- og anleggsområder (#1 - #12) 

Områdene kan i anleggsperioden benyttes til anlegg- og riggområde. Før områdene tas i bruk 

skal det foreligge en rigg- og marksikringsplan. Anlegg- og riggområde #3 og #12 kan i 

anleggsperioden benyttes til riggområde, mellomlagring av masser, anleggsområde, parkering 

av anleggsmaskiner og annen aktivitet knyttet til anleggsdriften. Ved avslutning av 

anleggsperioden skal områdene terreng tilpasses og tilbakeføres til underliggende formål. 

Deponering av masser på anlegg- og riggområde skal utføres slik at Vuolmmašjohka ivaretas. Det 

innebærer at masser ikke skal deponeres i nærheten av elva, eller langs elvebredda. Deponering 

skal utføres slik at vi ivaretar en tilfredsstillende avslutning og nedlegging av massedeponiet. 

Overskuddsmasser fra anlegget skal brukes til å fylle igjen og terreng tilpasse istandsette tidligere 

masseuttak. Disse områdene er merket # 5, #10, #11 og #12 i reguleringsplankartet 



Området #4 kan kun nyttes for anleggsvirksomhet og transport av utstyr og maskiner som er 

nødvendige for gjennomføringen. Det tillates ikke lagring av maskiner, drivstoff eller 

oljeholdige produkter. Det tillates nødvendig arbeid for erosjonssikring av brukar/vegfylling. 
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