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Uttalelse til melding om offentlig ettersyn - Detaljregulering for del av
Gáhkkorčorru, gnr/bnr 3/565
Viser til melding om offentlig ettersyn av 27.06.19 – detaljregulering for del av
Gáhkkorčorru, med GNR/BNR 3/565.
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
I denne saken bygger vår uttalelse først og fremst på vår rolle som sektormyndighet for veg
og vegtrafikkansvar for at reguleringsplan legger til rette for gode trafikale løsninger.
Saksopplysninger
Hensikten med planen er å endre planformålet på eiendom gnr/bnr. 3/565, Gáhkkorčorru.
Dagens planformål er kombinert formål kontor og friområde. Dette ønskes endret til
bolig/forretning/tjenesteyting. Dette åpner for at eksisterende kontorbygg på eiendommen
kan benyttes som kontor- og driftslokale for fysikalsk institutt, samtidig som at eksisterende
bygningsmasse kan utvides med boligformål. Formålsendringen legger også opp til at
eiendommen i fremtiden kan bebygges med annen tjenesteyting, for eksempel
treningssenter og/eller annet besøksareal.

Finnmark fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske
føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder
fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.
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Arealpolitiske føringer for planarbeidet
Det overordna målet for regjeringens transportpolitikk er et effektivt, tilgjengelig, sikkert og
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og som fremmer
regional utvikling (Nasjonal transportplan). Vi ønsker å bidra til bedre trafikksikkerhet og et
mer universelt utformet og tilgjengelig transportsystem. Vi har en visjon om at det ikke skal
forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Statens vegvesen kan ut fra
høringsdokumentene ikke se at reguleringen kommer i konflikt med nasjonale og regionale
hensyn eller prinsippene for samordna areal- og transportplanlegging.
Vår vurdering
Adkomsten til eiendommen kommer fra fylkesveg 7982 via den kommunale vegen
Gahkkorluodda, fartsgrense på stedet er 60 km/t og en ÅDT på 585. I området er det
allerede etablert en barnehage og reguleringsendringen legger også opp til at eiendommen i
fremtiden kan bebygges med annen tjenesteyting, for eksempel treningssenter og/eller
annet besøksareal.
Det vises til at det beregnes kun en marginal økning av trafikken til området på grunn av
kundetilkomst og nye beboere. Ved eventuelle fremtidige endringer, særlig planleggingen
nord for denne eiendommen, kan det bli noe mer trafikk til området.
Vi anbefaler derfor at kommunen allerede i denne planfasen sikrer areal for framtidig gang
og sykkelveg fra krysset til E45 og oppover fylkesveg 7982 til den kommunale vegen
Hannoluohka.
Vi har for øvrig ingen andre merknader til planforslaget
Med hilsen

Per Johnny Sara
Planlegger
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