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§ 1 GENERELT
§ 1.0 Formål
Detaljregulering for E6 Mørsvikbotn – Mørsvikvatnet skal legge til rette for bygging av ny E6
på strekningen, samt sikre fremtidig arealdisponeringen rundt ny E6.

§ 1.1 Planavgrensning
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med PlanID 18452015001, datert
april 2016, og med målestokk 1:2000.

§ 1.2 Planområdets arealformål og hensynssoner
Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6:
- § 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
o Veg
o Annen veggrunn tekniske anlegg
-

§ 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift
o LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

-

§12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag
o Kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone

§ 2 FELLESBESTEMMELSER
§ 2.1 Kommer det fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet ved gravearbeid som
omfattes av kulturminnelovgivningen skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
Nordland Fylkeskommune.
o §2.2 Midlertidige rigg- og deponiområder tillates benyttet til all virksomhet
som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget, herunder midlertidige
bygninger og anlegg, lagring med mer. Etter avsluttet anleggsperiode opphører
midlertidige reguleringsformål og områdene tilbakeføres til LNFR og
kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone.
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§2.4 Det skal utarbeides en detaljert rigg- og marksikringsplan i prosjekteringsfasen som
godkjennes av byggherre, og legges til grunn i konkurransegrunnlaget.
Landskapsplan (O-tegning)
Det skal utarbeides en landskapsplan som del av konkurransegrunnlaget. Planen skal vise
hvordan annen veggrunn- teknisk anlegg skal utformes.
Plan for rigg- og marksikring
Det skal utarbeides en plan for riggområder, marksikring, mellomlagrinsområder,
biotopområder 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. Plan for
istandsetting av anleggsområdet skal utarbeides som en del av konkurransegrunnlaget.
Terrengbehandling
Terrenginngrep skal generelt begrenses, og skje mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger
og øvrige berørte areal/ anlegg skal formes slik at de er godt tilpasset omkringliggende
terreng/ område. Terrenginngrepene formes slik at de permanente visuelle og miljømessige
virkningene av inngrepet blir minst mulig. Stedlige masser skal tilstrebes brukt.
Vegetasjon
Høyere vegetasjon skal tilstrebes bevart. Som hovedregel skal berørt areal i naturmark
revegeteres naturlig. Det tynne vegetasjonsdekke skal behandles skånsomt ved avtaking og
tilstrebes sidelagret. Det skal tilstrebes lagt tilbake på samme sted etter avsluttet
anleggsarbeid. Det skal utarbeides en plan for avtaking, lagring og tilbakelegging av
vegetasjonsdekke.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL§ 12-5 nr.2
§ 4.0 Generelt
Formålet omfatter arealer til offentlig veg, vegkryss, stopplommer, grøft- og
skråningsareal, rekkverk og andre anlegg som naturlig tilhører ny veg.
I gjennomføringsfasen tillates arealet benyttet til all virksomhet som er nødvendig for
gjennomføring av veganlegget, herunder midlertidige bygninger og anlegg, lagring
mm.

§4.2 Annen veggrunn tekniske anlegg
Området omfatter areal avsatt for sikring av steinblokker.
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§ 5 LANDBRUKS-, NATUR-, OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT PBL § 125 nr. 5
§ 5.0 Generelt
Området reguleres til LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

§6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG PBL § 12-5 nr. 6
§6.0 Generelt
Området er regulert for å kunne sikre fyllingsfot til veg mot erosjon fra elva.
§ 7 OMRÅDEBESTEMMELSER
§7.0 Anlegg- og riggområde
Areal avsatt til anlegg- og riggområde kan tas i bruk til midlertidige anleggsområder,
riggområde, etc. i anleggsperioden. Dersom områder tas i bruk skal de revegeteres og
tilbakeføres til opprinnelig arealbruk. For alle områder marker #1-2 skal det utarbeides
en egen plan for hvordan områdene skal brukes og istandsettes.
§7.1
Arealer avsatt til midlertidig deponi, rigg og anleggsområde skal inngå i rigg- og
marksikringsplanen. Planen skal forklare og illustrere hvordan arealene skal brukes og
etter endt bruk istandsettes. Områdene skal istandsettes når E6 er ferdigstilt.
§7.2
Det skal i rigg og marksikringsplanen komme frem i hvilken rekkefølge man vil bruke
områdene og hvilke områder som anvendes eller ikke anvendes.
§7.3
Før deponering skal vekstmasser fra området avdekkes og mellomlagres. Når E6 er
ferdig skal nytt terreng formgis, tildekkes med stedegne vekstmasser og revegeteres
ifølge utarbeidet deponiplan.
§7.4
Område #1 er satt av til generelt anleggsbelte som det kan være nødvendig å ta i bruk
for å få gjennomført anlegget.
§7.5
Område #2 er satt av til lagring/deponering av masser.
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