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Saksopplysninger:
Planprogrammet som her legges frem har sin direkte bakgrunn i at tema reindrift ikke var
tilstrekkelig utredet i den foregående kommunedelplan som ble vedtatt i 2014. Planprogrammet
må anses som et supplement til øvrige konsekvensutredninger som er lagt til grunn for
kommunedelplanen Nordkjosbotn-Storfjord grense. Planprogrammet lå ute til høring og offentlig
ettersyn i perioden 14. mars – 1. mai 2018. I løpet av høringsperioden kom det inn 5 merknader.
Disse er innarbeidet i planprogrammet. Se for øvrig vedlegg 2, merknadsbehandling.
I tillegg til konsekvensutredning reindrift har det også blitt foretatt en utvidelse av planområdet.
Denne endringen skyldes at dagens krav til vegstandard/kurvatur er strengere enn det som ble
lagt til grunn i kommunedelplanen tilbake i 2014. En konsekvens av endrede krav til vegstandard
er at hytte på seterbakken (gnr/bnr 26/10) må fjernes når ny E6 bygges. Veglinja må her justeres
for å få tilfredsstillende kurvatur inn mot elvekrysningen, og for å unngå en uforsvarlig høy
løsmasseskjæring langs øvre side av ny veg.
I den forbindelse vil det bli fastsatt en erstatning for hytta etter de vanlige erstatningsregler ved
eiendomsinngrep. Statens vegvesen har innledet dialog med grunneiere og kommunen, med sikte
på at eierne kan bygge seg en ny hytte et annet sted på eiendommen. Dialogen er foreløpig
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muntlig, men vil bli fulgt opp av Statens vegvesen når grunnervervet til den nye vegen
gjennomføres. Det er ikke registrert fredete kulturminner på seterbakken.
Gjennomføring av prosjektet er prioritert realisert i siste halvdel av handlingsprogrammet i
Nasjonal Transportplan (NTP) og vil gi et betydelig løft for trafikkflyten langs E6/E8
Nordkjosbotn-Storfjord.
I henhold til kommunens delegasjonsreglement pkt. 5.3.1 nr. 7 er Formannskapet delegert
myndigheten til å fastsette planprogram for reguleringsplaner.
Vurdering:
Etter rådmannens vurdering tar planprogrammet for seg relevante problemstillinger knyttet til
tema reindrift som skal behandles i reguleringsplanen og fyller Plan- og bygningslovens krav.
Det tilrådes at planprogrammet fastsettes.
Rådmannens innstilling:
Planprogram for detaljregulering av E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense for tema
reindrift, datert 12.03.2018, fastsettes i medhold av Plan- og bygningsloven §4-1, og § 16
i Forskrift om konsekvensutredning.

Behandling i Formannskapet - 10.10.2018:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 10.10.2018:
Planprogram for detaljregulering av E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense for tema
reindrift, datert 12.03.2018, fastsettes i medhold av Plan- og bygningsloven §4-1, og
§ 16 i Forskrift om konsekvensutredning.
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