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Forventningsnotat planforum 25.11.2021 

Til regionalt planforum for Troms og Finnmark fylkeskommune. Møtedato 25.11.2021 

Tema: Detaljregulering for reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen 

Viser til at det ble varslet planoppstart 3.november 2021 med frist for innspill 26.november 
2021. Se prosjektets nettside www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e8lavangsdalen/  

Bakgrunn for planarbeidet  

I reguleringsplanen for E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé, er det nedfelt et rekkefølgekrav 
om etablering av reinovergang i Lavangsdalen, ved Sarastein. Reinovergangen kan ikke 
bygges innenfor allerede regulert areal i reguleringsplan for E8 Lavangsdalen (plan ID 1769). 
Det må derfor utarbeides ny reguleringsplan for området. Hensikten med planen er å sikre 
nok areal til etablering av denne reinovergangen som skal sikre forbindelser mellom de ulike 
delene av barmarksbeitet i området.  

Etablering av reinovergangen vil videre medføre 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. 
(Eksisterende skredvoll er ikke med i reguleringsplanen for E8 Lavangsdalen, men ble 
behandlet som en dispensasjonssak i 2012.) 

Et sentralt miljøtiltak i Statens vegvesens vegprosjekter er å benytte lokale byggemasser. 
Lokalt uttak av masser vil gi kort transportvei og er positivt for det totale klimagassutslippet 
for vegprosjekter, og derfor vil reguleringsplanen tilrettelegge for uttak av stein til 
byggingen av ny E8 Sørbotn-Laukslett i det gamle steinbruddet i Lavangsdalen. Steinbruddet 
ligger i dag som et åpent sår i landskapet på østsiden av E8. Reguleringsplanen vil 
tilrettelegge for en tidsavgrenset uttaksperiode med fokus på istandsetting av arealet etter 
endt uttak, og til slutt istandsetting av området. Istandsettingen innebærer at uttaksområdet 
skal gjenfylles og arealet tilbakeføres til arealformålet LNFR (landbruks, - natur-, frilufts-, 
og reindriftsområder) som tilsvarer naturterreng.  

 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e8lavangsdalen/


Planområdet 

Planområdet ligger i Lavangsdalen, der 
Lavangsdalen og Mellomdalen møtes. 
Kulturminnet Sarastein ligger omtrent midt i 
planområdet.   

Planområdet: 

Interaktiv kart er tilgjengelig på Reguleringsplan Lavangsdalen (arcgis.com) Her kan en velge 
bakgrunns kart og navigere seg rundt i planområdet.  

Under følger dronefoto av området.  

 

Figur 1: Dronefoto av området.  

https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=efd9f24ac8d84972acc60c65fb6a41c1


Status for planarbeidet  

3.november 2021 varslet Statens vegvesen planoppstart. På prosjektet nettside ligger 
informasjonsbrev som er sendt ut, vurdering av KU-plikt, revidert konsekvensutredning for 
reindrift (som også vil følge med på høring og offentlig ettersyn).  

Synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger sendes til oss innen 26.11.2021. 
Send det skriftlig til firmapost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre 
Ål, 2605 Lillehammer. Merkes med 21/191632.  

Det forventes at et forslag til detaljreguleringsplan vil legges ut på høring og til offentlig 
ettersyn februar 2022. Når planforslaget legges ut på høring og til offentlig ettersyn kommer 
vi til å arrangere et nytt informasjonsmøte der vi presenterer planforslaget. Dette blir 
annonsert i aviser og ved oppslag.  

Vurdering av konsekvensutredningsplikt 

Planen faller ikke inn under Forskrift om konsekvensutredninger § 6 eller § 7. Når det 
gjelder uttak av byggmasser så planlegges det maksimalt uttak på 250.000 m3 og omtrent 
30 dekar i areal. Dette er under de krav som settes i § 6, vedlegg I, pkt. 19. Tiltakene faller 
imidlertid inn under § 8 vedlegg II, og derfor er det gjort en vurdering etter forskriften § 10. 
Det er konkludert med at tiltakene ikke gir vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og 
dermed ikke utløser krav om konsekvensutredning utover den allerede utarbeidete 
konsekvensutredningen for tema reindrift, i henhold til gjeldende forskrift.  

For utfyllende vurdering av KU-plikt, se prosjektets nettside: 
www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e8lavangsdalen/  

Det er i forbindelse med reguleringsplanen for E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé, utarbeidet 
konsekvensutredning for tema reindrift (datert 03.04.2020). Området ved Sarasteinen er 
med i utredning, inkludert massetaket. Konsekvensutredningen legges til grunn for dette 
planarbeidet. Konsekvensutredningen er oppdatert for området ved Sarastein. Revideringen 
er gjennomført i dialog med reinbeitedistriktet. Revidert rapport er tilgjengelig på 
prosjektets nettside og vil også følge ved når planforslaget legges ut på høring og til 
offentlig ettersyn.  

Problemstillinger i planarbeidet – gjennomgang i planforum  

Nedenfor følger en opplisting av temaer som vi vil gå gjennom på planforum.  

• Presentasjon av foreløpige modeller av tiltakene 
• Reindrift  
• Skred 
• Omlegging av utmarksadkomst 
• Naturressurs, naturmiljø og friluftsliv 
• Vannhåndtering/vannmiljø 
• Kulturmiljø 

mailto:firmapost@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e8lavangsdalen/


Når det gjelder fagområdet kulturarv er det gjennomført et forberedende møte med 
Sametinget 10.juni 2021 og i etterkant har Sametinget gitt en vurdering av hensynet til 
kulturminner (Sarasteinen, E8 Lavangsdalen). Sametingets vurdering ligger som vedlegg til 
dette dokumentet.  
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Etablering av reinovergang og skredsikringstiltak - vurdering av hensynet til 
kulturminner - Sarasteinen, E8 Lavangsdalen, Tromsø kommune

Vi viser til tidligere kontakt i saken, sist i møte 10.06.21, og våre kommentarer i etterkant av dette (e-post 
fra fagleder Andreas Stångberg til Kathrine Hanssen 03.09.21). Vi viser også til presentasjon fra Statens 
vegvesen datert 10.06.21. 

Vi gjør oppmerksom på at vi under gjennomgangen av kulturminnedata i Askeladden oppdaget avvik i 
geometrien på de berørte kulturminnene og at dette nå er korrigert. 

Vi er bedt om å gi en kulturminnefaglig vurdering til planlagt reinovergang, skredsikringstiltak og uttak av 
stein ved Sarasteinen. Overgangen skal etableres over E8 og den sørlige delen av skredforebyggingen, 
som et avbøtende tiltak for veien. Skredforebyggingen består i dag av to voller som ligger i forlengelsen 
av hverandre. Det har gått snøskred over E8 sør for vollene etter at de ble oppført, og det er påkrevd å 
forlenge og forsterke skredforebyggingen. Statens vegvesen planlegger å ta ut grusmasse til disse 
tiltakene fra et eldre brudd på østsiden av E8, rett overfor Sarasteinen. 

ID 47573 Sarasteinen – tidligere inngrep og vurderinger

Sarasteinen er en flyttblokk som ligger helt inntil E8 og veiskulderen, ved munningen av Gaskavággi / 
Melladalen. Steinen er oppkalt etter Sara Johnsdatter Omma (f.1842), som tilhørte Tromsdalssiidaen. 
Siidaens flyttevei går gjennom Lávatvuovdi / Lavangsdalen. Sara var høygravid under flytting og nådde 
ikke fram til sommerboplassen før fødsel. Hun fødte datteren Johanne ved steinen. Johanne ble siden 
bofast i Oarjjeluokta / Sørbotn. Dette er en kjent historie lokalt og blant forbipasserende, og Sarasteinen 
er et automatisk fredet samisk kulturminne mange har et forhold til. Dette er bakgrunnen for at Sara-
steinen har blitt bevart også etter at innfartsåren til Tromsø ble lagt rett forbi. 

Sarasteinen har tidligere blitt dispensasjonsbehandlet etter kulturminneloven (§ 8 første ledd). Det var i 
2008, i forbindelse med etablering av autovern i sikkerhetssonen til kulturminnet. Statens vegvesen fikk 
tillatelse til dette av Riksantikvaren, i tråd med Sametingets tilråding. Dette fordi det forelå tunge 
sikkerhetshensyn og fordi det allerede var gjort inngrep i kulturminnets sikkerhetssone gjennom 
eksisterende vei (E8). 

I forbindelse med reguleringsplan for breddeutvidelse av E8 Lavangsdalen, parsell Storskreda – Sørbotn, 
i 2012, ble hensynet til kulturminnet igjen vurdert. Statens vegvesen og Sametinget kom til enighet om at 
E8 ikke skulle utvides på vestsiden av veien på strekningen der den passerer Sarasteinen. Sarasteinen 
ble dermed ikke berørt av vegutbyggingen. 

Sarasteinen ble derimot berørt av skredsikringen som i 2012 ble etablert bak kulturminnet. Skredvollene 
var ikke innregulert i reguleringsplanen for E8 og tiltaket ble behandlet som en reguleringsendring. Skred-
vollene representerte et inngrep i hensynssonen/buffersonen (etter PBL § 11-8c) rundt Sarasteinen og 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00
Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347
9735 Kárášjohka/Karasjok váldde oktavuođa/ta kontakt
Áššemeannudeadji
saksbehandler

Stine B. Sveen

Tel: +47 78 47 40 89

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974760347
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ble behandlet som en dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven. Sametinget påpekte at skred-
vollene representerte et betydelig inngrep i landskapet rundt det automatisk fredete kulturminnet, og at 
Sarasteinen ville bli liggende inneklemt mellom E8 og skredvollen. Vollen innebar at utsikten vestover mot 
moen og fjellene ville gå tapt. Sametinget påpekte også at tiltaket trolig var i konflikt med en flyttevei og et 
eksisterende reingjerde. 

Sametinget la imidlertid avgjørende vekt på de sikkerhetsmessige hensynene, og at plasseringen rett bak 
Sarasteinen etter vurderingen til Statens vegvesen var den mest optimale. Det ble derfor gitt dispen-
sasjon fra gjeldende plan for etablering av skredvoller.

ID 47573 Sarasteinen – vurdering nye inngrep

Den planlagte utvidelsen og forsterkingen av eksisterende skredvoll samt etablering av reinovergang over 
E8 innebærer ingen direkte inngrep i Sarasteinen eller sikringssonen. Tiltakene får imidlertid landskaps-
messige konsekvenser. Utsynet fra Sarasteinen vil bli ytterligere redusert. Vi ser det derfor som positivt at 
det foreligger planer om tilbakeføring av landskapet ved det gamle steinbruddet som ligger rett overfor 
Sarasteinen. 

Sametinget uttalte til reguleringsplanen for E8 at «Sarasteinen har en historisk verdi, identitets-/symbol-
verdi og opplevelsesverdi som tilsier bevaring. Steinen og historien knyttet til den er godt kjent for mange 
forbipasserende». Man erkjente at kulturminnet lå utsatt til, men påpekte at det var i kraft av beliggen-
heten langs den gamle flytteveien (og nåværende innfartsåren til Tromsø) at kulturminnet hadde sin verdi. 
Det ble tatt et valg om å bevare kulturminnet på dets nåværende plass, med de konsekvenser det måtte 
medføre.

Sametinget ser utvidelsen og forsterkingen av skredsikringen som nødvendig for å ivareta trafikksikkerhet 
på E8, og reinovergangen for å sikre reintrekk og flytting over E8. Sametinget har ingen merknader til 
disse tiltakene i forhold til ID 47573 Sarasteinen, annet enn at kulturminnet og sikringssonen ikke må bli 
berørt under anleggsarbeidet. 

ID 147048 – reingjerdeplass med árran/ildsted, ikke fredet

Reinovergangen og de planlagte ledegjerdene kommer i berøring med en gjerdelokalitet med ID 147048. 
Det dreier seg om et samlegjerde som har vært brukt av Oskalfamilien til slakting om høsten. 
Gjerdelokaliteten er ikke fredet. Den er kun punktfestet i Askeladden, men omfatter hele morenebakken 
og strakk seg tidligere helt inntil E8. På registreringstidspunktet i 2011 sto det fortsatt deler av staur til 
fangarmene igjen. På punktfestet er det registrert et árran/ildsted som har tilknytning til bruken av gjerdet. 

Gjerdeplassen og ildstedet er ikke fredet. Reinovergangen og ledegjerdene må derfor ikke 
dispensasjonsbehandles etter kulturminneloven. Sametinget vurderer tiltakene som nødvendige av 
driftshensyn og i tråd med tidligere bruk av området til reindrift. Ildstedet har en kjent tilknytning og 
omtrentlig alder og Sametinget ser ikke behov for nærmere undersøkelse. 



3

ID 147026 og ID 147030 – sommerboplass fra nyere tid, ikke fredet

Det eksisterende steinbruddet ligger sør for et reindriftssamisk tun med et laftet stabbur og to 
tørkebuer (ID 147026) og en vegvesenbrakke som har vært brukt til bolig (ID 147030). Området er 
regulert til hensynssone bevaring (PBL § 11-8c) i reguleringsplanen for E8. Dette var sommer-
boplass og hjem for deler av Oskalfamilien i perioden 1957-1969 (Anders A. og Kristina Oskal som 
senere flyttet til Sørreisa, og deres ni barn). I perioden 1957-1962 bodde de i telt om sommeren og 
i leid hus i Sørbotn om vinteren. Fra 1962 og fram til 1969, da familien flyttet til Sørreisa, bodde de i 
den gamle vegvesenbrakka. Etter 1969 og fram til 1974 hadde de telt på plassen om sommeren og 
drev turisthandel med resten av familien. 

Det laftede stabburet er det eldste bygget. Det er bygd i Kautokeino i 1937 av Anders A. Oskal av 
tømmer som ble hentet med kjørerein i Finland. De to tørkebuene er fra begynnelsen av 1950-
tallet. Det ene ble fraktet dit fra Øvergård.

Alle buene var på registreringstidspunktet for ti år siden i dårlig forfatning, i likhet med 
vegvesenbrakka. 

Vi gjør oppmerksom på hensynssonen og de registrerte bygningene i og med den planlagte 
utvidelsen av steinbruddet. Sametinget vurderer ikke vegvesenbrakka som verneverdig. Vi er i tvil 
om tilstanden til buene og deres verneverdi, men understreker at de er i privat eie (Oskalfamilien i 
Sørreisa) og at en eventuell flytting eller riving av bygningene må foretas i samråd med eierne. 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Andreas Stångberg Stine B. Sveen
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Statens vegvesen Region Nord 8002 BODØ

Kopiija / Kopi til:
Troms og Finnmark 
fylkeskommune

Postboks 701 9007 TROMSØ

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ
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