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Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og

reguleringsplanene for E6 Krokstrand og Krokstrand - Bolna
Statens vegvesen skal i gang med bygging av ny E6 på strekningen Krokstrand – Bolna. Vi og
Hæhre ønsker å komme i gang med byggingen av denne strekningen så snart vinteren er
over.

Vi ønsker å bygge vei med 90km/t-standard på hele strekningen. I gjeldende

reguleringsplan for strekningen er det prosjektert for 80 km/t. Dette medfører at vi må søke
om tillatelse for gjennomføring av tiltak utenfor regulert område.

Vi har varslet oppstart for reguleringsendring på strekningen. Bakgrunnen for

reguleringsendring er oppgradering til 90km/t. Forslag til reguleringsplan vil komme på
høring i løpet av mai 2018.

Innspill gitt til varsel om planoppstart vil bli tatt med i vurdering av dispensasjonssøknaden.
Statens vegvesen har vært i kontakt med Statskog som er grunneier på hele strekningen. De
har uttalt at de ikke har noen motforestillinger til dispensasjonssøknaden.
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Skissen over viser, et eksempel på, hvilket område vi søker om dispensasjon for. Området er
det som ligger mellom gjeldende plan og ny plangrense. Se vedlegg for hele
planstrekningen. Vedleggene vil også være tilgjengelige på nett:
<www.vegvesen.no/Europaveg/e6helgelandnord>

Gjeldende planer i området er kommuneplanens arealdel, området er avsatt til LNFR, og
reguleringsplanene E6 Krokstrand og E6 Krokstrand – Bolna.

I henhold til plan og bygningslovens kap.19 og §21.3 ber vi om at eventuelle merknader til
dispensasjonssøknaden sendestil oss innen 16. mars 2018.

Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø, eller med epost : firmapostnord@vegvesen.no

Dersom du har spørsmål til dispensasjonssøknaden kan du kontakte Svein Bjørgo Larsen på
tlf: 75552941 eller e-post: svein.larsen@vegvesen.no

Med hilsen

Larsen Svein Bjørgo

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.
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