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Møteleder Anne Øvrejorde 

Rødven 

Anne.ovrejorde@tffk.no  Troms og Finnmark 

fylkeskommune, plan 

 

Referent Synnøve Lode Synnove.lode@tffk.no Troms og Finnmark 

fylkeskommune, plan 

 

 Tom-Arne Hansen Tom-

arne.hansen@mattilsynet.no 

Mattilsynet  

 Elina Hakala Elina.hakala@samediggi.no Sametinget  

 Mariann Lisbeth 

Larsen 

mariann.larsen@vegvesen.no Statens vegvesen  

 Eivind Høstmark 

Borge 

Eivind.borge@tffk.no Troms og Finnmark 

fylkeskommune. Friluftsliv, vilt 

og innlandsfisk 

 

Troms og 

Finnmark 

fylkeskommune 

Hilde Synnøve 

Heitmann 

 

hilde.heitmann@tffk.no Planleggingsleder Vegavdeling 

Troms 

 

 Ann-Kristin 

Edvardsen 

ann-kristin.edvardsen@tffk.no Seksjonsleder plan og 

prosjektering  

 

 Amanda Welde amanda.welde@tffk.no  Vegplanlegger  

Tromsø 

kommune 

Liv Lybæk liv.lybaek@tromso.kommune.

no 
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 Erik Eidesen  erik.eidesen@tromso.kommu

ne.no 

  

 Stian Eriksen Stian.Eriksen@tromso.kommu

ne.no 

  

 

 

 

Møtereferat 
• Møteleder ønsket velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 

 

Innledning v/Hilde Synnøve Heitmann, Troms og Finnmark fylkeskommune 
Presentasjon av Detaljregulering for del av fylkesveg 7768 Grøtfjorden, (Se powerpointpresentasjon). 

Gjelder fra Store Blåmannsvika til Ytre Storsandneset (16,2 km) 

 

Innspill fra sektormyndighetene 
Mattilsynet: Mattilsynet kjenner seg ikke helt igjen i de løsningene som er skissert i skrivet som er 

lagt ved til møtet. Føler at kart og terreng ikke stemmer helt i hop, og mener det bør gjøres en ny 

befaring.  

Den største akilleshælen er Lillevannet. Her legges det opp til en betydelig økning i parkeringsplasser. 

I dag er det muligheter for å kjøre av, men det er ikke etablert avkjøring i henhold til vegvesenet sine 

krav. Tenkt drenering for å unngå avrenning i nedbørsfeltet der det etableres parkering, kan bli 

utfordrende, da det er berg i grunnen.  

Økning i trafikken, 4-500 biler i døgnet, bidrar til økt kjemisk forurensing i form av olje etc. som følger 

med biler/trafikk. På denne bakgrunn er Mattilsynet skeptisk til utfartsparkering i nedbørsfeltet, da 

det vil stå i motsetning til ivaretaking av vannkvaliteten i området. Viktig å overvåke råvannskilden 

når det er etablert et vannverk. Kommunen påpeker at det har vært kjørt og parkert biler i 

nedslagsområdet helt siden veien er blitt bygd, men det er atskillig mer camping nå enn tidligere. 

Feilparkeringer av biler er heller ikke et argument, men parkeringsetaten tar seg av det, kan ikke på 

bakgrunn av det utbygge flere parkeringsplasser. Mattilsynet føler et behov for å gjøre en befaring 

for å se på utfordringene. Må se nærmere på det før det går til høring.  

Troms og Finnmark, Samferdsel: Vår innfallsvinkel er at planmyndighet ønsker at vi skal tilrettelegg 

for utfartsparkeringer for det betyr at vi regulerer det inn i planen, så er det kommunen selv som 

etablerer og vedlikeholder de.  

Troms og Finnmark fylkeskommune, Friluftsliv: Fint at det er lagt vekt på tilgjengeliggjøring av 

utfartsparkeringer, her har det vært en god dialog med kommunen. Det som Mattilsynet sier knyttet 

til påvirkninger i drikkevannskilder kan være behov for nærmere avklaringer gjennom en befaring.  
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Området er mye brukt og har stor appell til mange og det kan være en fordel å få kanaliser bilister til 

bestemte plasser, da man nok uansett vil prøve å finne parkeringer i disse områdene. Spørsmålet er 

hvordan man kan få det til, utfra hvilke virkemidler Mattilsynet også har. I tillegg er det tiltak man 

kan gjøre med klopping og informasjon om hva som er tillatt og ikke tillatt i tilknytning til Storvatnet 

og vassdraget da det er drikkevannskilde, med henstillinger om hvor folk bør gå, eller ikke, for å 

kanalisere og styre ferdselen best mulig.  

Tromsø kommune: Det er mange ting som kom opp som tema her, både drikkevann, 

trafikksikkerhet, utfartsparkering og friluftsliv. Henger sammen, men må også håndteres separat. Det 

er tydelig en uenighet i om utbygging av utfartsparkeringer utelukkende er et kommunalt ansvar 

langs en fylkeskommunal vei. At det er et felles ansvar er det ingen tvil om. Både kommunen og 

fylkeskommunen har et ansvar for friluftsliv og tilrettelegging. Er det drikkevannskilde må det tas for 

høyde for det. Da må man se på riktig og gal plassering av utfartsparkeringene. Det er gjort et 

grundig arbeide i dette, og det ser det er noen hensyn krasjer litt, og som gjør at den 

tilretteleggingen som er foreslått kanskje ikke er optimal slik løsningene foreligger nå.  

Arealet som beslaglegges i dette området er i stor grad private eiendommer. Spørsmålet er om 

fylkeskommunen kan si noe om i hvilken grad man har hatt kontakt med grunneierne om effekten av 

planforslaget, hvor mye privat areal man faktisk beslaglegger. Innspillet fra planmyndigheten i 

kommunen er at det ikke må tas for lett på å involvere grunneiere som det er tenkt å beslaglegge 

areal av, og være tydelig på at det er et faktisk behov og ikke bare et ønske om fleksibilitet. 

Statens Vegvesen: Det er viktig å få på plass en del utfartsparkeringer. Det er det mest trafikkfarlige 

på denne veien, i tillegg til fremkommelighetsproblemer og skredfare. Det er jo skredfare og 

fremkommelighet pluss parkeringsrotet. Folk parkerer hvor som helst, så det er veldig bra at det 

legges opp til gode parkeringsløsninger. Det er områder på begge sider av fjellet, både på 

Kaldfjordsida som ikke er i dette nedslagsfeltet) og på Grøtfjordsida som også kan utnyttes som 

parkeringsmuligheter, i stedet for de som ligger inn mot vannet hvis det blir komplisert. Viktig å få 

det til.  

Bruker konsekvent navnet Grøtfjordbygda, som ikke er et offisielt stedsnavn. Bare hørt om 

Grøtfjorden, dersom Grøtfjordbygda skal brukes må man være sikker på at det er et stedsnavn som 

brukes.  

Sametinget: Stor utfart og mer eller mindre organisert turisme skaper generelt utfordringer i forhold 

til driften på Nord-Kvaløya. Erfaringen er at tilrettelegging med utfartsparkering skaper mer utfart på 

stedet, og at utfartsparkeringer også blir benyttet til camping. Det er derfor viktig å se på i forhold til 

reindrifta ved lokalisering og antall parkeringsplasser. Vi kan ikke se at dette er eksplisitt drøftet enda 

og anmoder at dette gjøres i samråd med reindriftsutøvere før planen ferdigstilles.  

Troms og Finnmark fylkeskommune, plan: Oppfatter at påvirkning på reindrifta er ubetydelig, men 

ta likevel en ekstra runde med reindriftsutøverne for å avklare.  

Angående hensynssone ved Karigamneset, klarer ikke se den der, men har det noe med plankart eller 

planavgrensning?   

Angående kulturminner var tilbakemelding i oppstartsvarselet var at det er mye kulturminner i 

området. Så lenge plangrensa ikke utvides så er det greit, og her det vel egentlig ikke gjort noen 

utvidelser, men heller innskrenking.  
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