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Vedrørende  E6 Trældal - Leirvik i Narvik kommune - rassikring av riks 

og fylkesveger - saksbehandling 

  

Viser til Narvik kommune sitt svar 06.06.2008 på vår henvendelse om forenkla planlegging i 

denne saken. 

 

Narvik kommune konkluderer med at tiltaket er av en slik størrelse og art at det krever 

byggesaksbehandling. 

 

Statens vegvesen sendte henvendelse 02.05.2008 om forenkla planbehandling også til sentrale 

høringsinstanser med svarfrist på 4 uker.  

 

Vi har fått svar fra følgende fire: 

1 Reindriftsforvaltningen I Troms 07.05.08 

  

Uttalelse: 

 

 

Reindriftsforvaltningen oversender saken til reinbeitedistriktet med 

svarfrist 25. mai 2008   

 Svv 

kommentar: 

Nærmere svar innen fristen ikke mottatt 

 

 

2 Nordkraft 29.05.08 

 Uttalelse:  Nygård kraftstasjon ligger i omsøkt område og vi gjør oppmerksom på 

at det ved utførelse av sprengningsarbeidene må tas tilbørlig hensyn 

til vår kraftstasjon samt rørgate. Aggregatene i Nygård kraftverk har 

strenge krav i forhold til rystelser. --- 

 Vedr. avkjøringen til Trældal må det tas hensyn til tilgjengeligheten 

for store kjøretøy. 

 Må også tas hensyn til atkomsten til rørgata. 

 Svv 

kommentar: 

Uttalelsene tas til etterretning.  

Før utarbeidelse av Byggeplan skal det lages ROS-analyse og HMS- plan. 

Dette arbeid vil bli gjort i samarbeid med Nordkraft. 

Atkomstene vil bli ivaretatt. 
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3 Nordland Fylkeskommune, Kultur- og miljøavdelingen. 03.06.08 

 Uttalelse:  Nordland fylkeskommune ser ikke behov for reguleringsplan for 

tiltaket. 

 Fylkeskommunen gjør ellers oppmerksom på at det i området er 

registrert yngleområde for bl.a. rødlistede fuglearter tretåspett og 

dvergspett. 

 Det påpekes også behov for massedeponi. 

 Gammel veg bør nyttes til G/S-veg. 

 Viser til arealpolitiske retningskilder 

 Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i det omsøkte 

området. Kulturetaten minner om tiltakshavers aktsomhets- og 

meldeplikt, jf Lov om kulturminner av 1978 § 8, og har utover dette 

ingen merknader til søknaden.  

 Svv 

kommentar: 

Uttalelsene tas til etterretning 

 I videre planarbeid vil nevnte yngleområder bli søkt kartlagt. 

 For lagring av masser fra anlegget er det i vedtatt reguleringsplan for 

E6 Ornes-Stormyra avsatt areal til massedeponi på Stormyra som er 

forutsatt også å dekke behovet for dette anlegget. 

 Framtidig G/S-veg i dagens trasé vurderes i videre planarbeid 

 Arealpolitiske retningslinjer skal ivaretas 

 Hensynet til eventuelle automatisk freda kulturminner ivaretas i 

anleggsperioden. 

 

4 Sametinget 12.06.08 

 Uttalelse: Sametinget har ingen merknader til planen, men de minner om 

tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jfr Lov om kulturminner av 1978 

§ 8 

 Svv 

kommentar: 

Merknaden tas til etterretning. 

 

  

Statens vegvesen vil før byggeplanen lages foreta  

 Ytterligere ingeniørgeologiske undersøkelser, 

 Lage ROS-analyse og HMS-plan, 

 Kartlegge yngleområdenene for rødlistearter,  

 Lage avtaler med berørte grunneiere, 

 Gjøre øvrige vurderinger som tilligger reguleringsplanstadiet.  

 

Utbyggingsavdelingen 

Med hilsen 

 

 

Stein Johnny Johansen 

Avdelingsleder 

        Ingvar Øvereng 

 

4 vedlegg (høringsuttalelser) 

 

Kopi: 

 

Tilskrevne høringsinstanser (Uten vedlegg) 
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