
 

Oppstartsmøte med Rana kommune  

jfr. §§ 3-7 og 12-8 i PBL 

Detaljregulering E6 Yttervik – Skamdalen 
Referat, møte 19. juni 2019 

 

Dokumentdato: juli 2019 

 

Utarbeidet av: May Brith Holand 

 

 

1. Deltakere 

Deltakere på oppstartsmøte. 

Deltakere fra Statens vegvesen Deltakere fra kommunen 
May Brith Holand Inger Blikra 
Trond Maas Pedersen Monica Devik Rian 

 

2. Parter 

Formelle parter og navn på kontaktpersoner. 

 Statens vegvesen Kommune 
Navn: Statens vegvesen Region nord Rana kommune 
Adresse: Postboks 1403 Postboks 173 
Postnummer: 8002 Bodø 8601 Mo i Rana 
Telefon: 22073000 75145000 
E-post: Firmapost-nord@vegvesen.no postmottak@rana.kommune.no 

 

Kontaktperson i kommunen Kontaktperson i Statens vegvesen 
Navn: Monica Devik Rian Navn: May Brith Holand 
Tlf: 75145219  Mobil: 97405744 
E-mail: monica.devi.rian@rana.kommune.no E-mail: may.holand@vegvesen.no 

 

 

 

 



3. Plan 

Planområde-
avgrensing 

E6 Yttervik - Skamdalen (Kryss av) 

Plan_ID 1036  
Plannavn Detaljregulering E6 Yttervik - Skamdalen  

Plantype (i henhold 
til plan- og 
bygningsloven 

Områderegulering uten konsekvensutredning  
Områderegulering med konsekvensutredning  
Områderegulering med planprogram og 
konsekvensutredning 

 

Detaljregulering uten konsekvensutredning x 
Detaljregulering med konsekvensutredning  
Detaljregulering med planprogram og 
konsekvensutredning 

 

Mindre endring  
 

Rana kommune som ansvarlig myndighet vurderer at reguleringsplanarbeidet ikke utløser 
krav om konsekvensutredning (KU) i h.h.t. konsekvensutredingsforskriften. 

 

4. Bakgrunn og målsetninger for planarbeidet 

Kort beskrivelse av bakgrunn og målsetninger med planforslaget. 

Bakgrunn Veganlegget er ferdig bygget, men Statens vegvesen ønsker å gjøre 
endringer i henhold til vedtatt reguleringsplan for E6 Urlandå – Skamdalen.  
Endringer som skal vurderes er: atkomstløsning til Skamdalen, gangsti fra 
busslomme, grenser i forhold til matrikulerte grenser, behov for 
sikringsgjerder og justering av sideterreng. 
 

Målsetninger 
 
 

Bedre atkomst til Skamdalen. Justere grenser til å stemme med dagens 
eiendomsgrenser. 
 

 

5. Rammer for planarbeidet 

Investeringsrammer 
for prosjektet 
(handlingsprogram 
mv) 

Prosjektet er en del av E6 Helgeland nord 
 
 
 

Rammer som er gitt 
for det fysiske 
tiltaket. 

Prosjektet er en del av E6 Helgeland nord 
 
 

Planstatus i 
planområdet/ 
Planføringer. 

Dette er en reguleringsendring av E6 Urlandå – Skamdalen vedtatt 
3. mars 2009. Denne reguleringsplanen strekker seg over to 



kommuner, med det er bare i Rana kommune det skal gjøres 
endringer. Vi har valgt å gi reguleringsplanen ny Ident og navn. 
Det er ingen andre reguleringsplaner i området. 
Reguleringsområdet er stort sett i samsvar med kommuneplanens 
arealdel men har ubetydelig avvik i forhold til «grått areal» og 
LNFR. 
Delen av reguleringsplan «1030 E6 Urlandå – Skamdalen» som 
ligger i Rana kommune, erstattes av ny plan og vil dermed 
oppheves. 

 
 

6. Tema og avgrensninger av planarbeidet 

Kapitlet omhandler beslutningsrelevante utredninger, analyser og tema som bør belyses som 
en del av planarbeidet. Angi eventuelle føringer, begrensninger, konkretiserer om det er en 
konsekvensutredning, analyse eller redegjørelse mv. 

Utredninger og analyser 
Landskap Ingen nye landskapsvurderinger ut ifra gjeldene 

reguleringsplan. 
 

Naturmiljø Ingen nye naturmiljøvurderinger ut ifra gjeldene 
reguleringsplan. 
 

Kulturmiljø/-minner Ingen nye kulturmiljøvurderinger ut ifra gjeldene 
reguleringsplan. Planen blir sendt på høring, slik at de 
rette instanser får uttalt seg. 
 

Nærmiljø og friluftsliv Ingen nye nærmiljø- og friluftslivsvurderinger ut ifra 
gjeldene reguleringsplan. 
 

Naturressurser Ingen nye naturressursvurderinger ut ifra gjeldene 
reguleringsplan. 
 

Grunnforhold, ras, skred, 
flom (geoteknikk, forurenset 
grunn mv.) 

Det foreligger flere geotekniske rapporter for området. 

Klima  Ingen nye klimavurderinger ut ifra gjeldene 
reguleringsplan. 
 

Ingeniørgeologi Det foreligger flere geologiske rapporter for området. 
 

Samfunnssikkerhet (Risiko- 
og sårbarhetsanalyse) 

Vi tar en gjennomgang av gjeldene ROS-analyse  

Støy Vi ønsker å benytte samme støysonekartlegging som 
ligger ved vedtatt plan, E6 Urlandå – Skamdalen.  Denne 



parsellen er nylig tatt i bruk og lokale støytiltak er vurdert 
ut ifra nye prognoser og beregnet i 2018/2019.  
Vi skal ikke gjøre endringer på E6 linje og mener det er 
unødvendig med ny støysonekartlegging. 
 

Trafikksikkerhet  Atkomst til Skamdalen skal utredes 
 

Trafikale forhold Atkomst til Skamdalen skal utredes 
 

 

Teknisk infrastruktur – oversikt over:  
Vann- og avløp Berøres ikke 
Strøm, fiber, høyspent Berøres ikke 

 
 

7. Ansvarsfordeling - Planbehandling 

Avklaring av ansvars- og rollefordeling mellom Statens vegvesen og kommunen i 
planarbeidet. (Hvem som gjør hva og hjemmel for planarbeidet: Plan- og bygningsloven 
(PBL) § 3-7 eller § 12-10). 

Aktivitet 
 

Statens 
vegvesen 

Kommunen 

Arbeidsopplegg for å sikre informasjon og medvirkning 
gjennom planprosessen 

x  

Varsel om planstart, kunngjøring i avisa x  
Varsel om planstart, brev til berørte x  
Utarbeidelse av planprogram   
Høring av planprogram   
Informasjonstiltak - Varsel om planstart   
Utarbeide planforslag x  
Utarbeide konsekvensutredning   
Kunngjøring av høring og offentlig ettersyn av planforslaget x  
Planforslag gjøres tilgjengelig hos www.vegvesen.no og 
Rana@kommune.no 

x x 

Sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn til 
berørte grunneiere, andre offentlige myndigheter og 
interessenter.  

x  

Informasjonstiltak – Høring og offentlig ettersyn av 
planforslag. 

  

Merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn av 
planforslag 

x  

Justering av planforslag etter høring og offentlig ettersyn. x  
Forberede politisk sak for sluttbehandling  x 
Planvedtak  x 
Kunngjøre og varsle planvedtak  x 



 
 

8. Framdriftsplan 

Dato for oppstartsmøtet 19. Juni 2019  
Varsel om oppstart av planarbeid september 2019 
Høring og offentlig ettersyn av planforslag Vår 2020 
Oversendelse til kommunal behandling Høst 2020 
Vedtak Høst 2020 

 
 

9. Evt. Innsigelser og klager 

Statens vegvesen må få anledning til å gi sine kommentarer til eventuelle innsigelser/klager 
før kommunen behandler innsigelsen/klagen. 

 
10.  Ku-vurdering 

Vi viser til «Ku-vurdering_Yttervik-Skamdalen_2019»  

Rana kommune som ansvarlig myndighet vurderer at reguleringsplanarbeidet ikke utløser 
krav om konsekvensutredning (KU) i h.h.t. konsekvensutredingsforskriften. 

 
11.  Fordeling av kostnader 

Utgifter til kunngjøringer 
Utgiftene til kunngjøringer om igangsettelse av planarbeidet og kunngjøringen om 
utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn dekkes av den instans som kunngjør. 
 
Kommunen dekker utgiftene til kunngjøring om vedtatt plan. 
 
Utgifter til kulturminneregistreringer 
Statens vegvesen dekker utgifter til nødvendige kulturminneregistreringer gjort av 
Sametinget og Fylkeskommunen. 
 
Andre utgifter 
Den av partene som innkaller til, og arrangerer nødvendige møter i løpet av planprosessen 
dekker kostnadene med leie av lokaler og eventuell bevertning, hvis ikke annet avtales. 
 

 

 
12. Annet 

Sosi-fil oversendes til Rana kommune når planen legges ut til offentlig ettersyn. Filen skal 
minimum inneholde vegkant (asfaltkant), senterlinje, siktlinjer og formålsgrenser. 
 



Godkjent sosi-fil skal overleveres til Rana Kommune samtidig som planen sendes inn for 
sluttbehandling. 
 

 

 

Dato: 

17.07.2019                                                                         17.07.2019 

For Rana kommune       For Statens vegvesen 

Monica Devik Rian       May Brith Holand 


