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MØTEREFERAT 
 

 
Dato: 31.08.2018 
Saknr: 18/3286-1 

 
Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering for E6 med G/S veger, 
Kulstaddalen  
 

Til: Statens vegvesen: Børge Steinmo Johnsen 

Vefsn kommune 
Plan og utvikling: Arild-Bjørn Solvang, Ida Marie T. Granmo, Hans 
Gunnar Otervik, John-Peter Garnes og Karin Devold 
Teknisk drift: Per Inge Strøm 
Folkehelsekoordinator Trude Haaland 
 

 

Forfall:   

Møtested:  Rådhuset, møterom Øyfjell 

Møtedato:  29.08.2018 

Møtetid:  1300 - 1430 

 
 
Informasjon fra Statens vegvesen/fakta 
Gang/sykkelveg langs E6 fra kryss Grågåsvegen til like nord for Åremkrysset skal nå 
planlegges på nytt. Strekningen er i utgangspunktet en del av parsell 4, E6 
Kulstaddalen nord – Åkvik. Opprinnelig plan for strekningen ble vedtatt 19.06.2013. I 
2017 ble det varslet oppstart på revisjon av detaljplanen for å oppgradere for 
vegstandard med 90 km/t. For ovennevnte strekning skal ikke kjørevegen endres, 
men det skal etableres gang/sykkelveg på begge sider av E6. Plassering av busstopp i 
tilknytning til g/s veger skal også avklares. Denne strekningen ble tatt ut av parsell 4 
før offentlig ettersyn og vedtak, da det ble avdekket kompliserte geotekniske forhold i 
området. Dette for ikke å forsinke fremdrift i avklart område. Ny detaljregulering for 
parsell 4 ble vedtatt 20.06.2018. I vedtaket forutsetter vefsn kommunestyre at også 
tosidig gang- og sykkelvegsystem fra Grågåsvegen til Markakrysset bygges før det 
samlede E6 prosjektet ferdigstilles. 
 
Statens vegvesen har nå foretatt nye grunnundersøkelser og foreslår at g-/s veg på 
venstre side legges inn mot Kulstadåsen, et stykke unna E6. Planområdet fra 
opprinnelig plan fra 2013 og plangrense ved oppstart av planarbeid i 2017 må derfor 
utvides. Statens vegvesen ønsker også å redusere bredden på g/s veger, og tillate 
flere direkteavkjørsler fra E6. Statens vegvesen starter derfor egen planprosess for 
strekningen som ikke ble revidert 20.06.2018.  
 
Forholdet til overordnet arealplan 



Areal for ny plassering av g/s-veg er i kommunedelplan for Mosjøen sentrum Nord 
avsatt til LNF-formål. 

 
 
Forholdet til gjeldende reguleringsplan 
Ny detaljregulering skal erstatte resterende del av detaljregulering for E6 Åkvik - 
Mjåvatn, planid 20131058 vedtatt 19.06.2013. 
 
Ny detaljregulering vil også berøre følgende reguleringsplaner: 

- Reguleringsplan for Kulstad gate 9 og felt H, planid 109, vedtatt 11.02.1986 
- Reguleringsplan for Åremma, planid 20111016, vedtatt 14.11.2011 
- Reguleringsplan for Kulstaddalen – Ollmoen – Åsnevet, planid 20111032, 

vedtatt 29.08.2001 
 
Pågående planarbeid i kommunal regi: 
Vefsn kommune har varslet oppstart og utarbeider nå ny detaljregulering for Kulstad 
øst. Planen skal erstatte reguleringsplan for Kulstad gate 9 og felt H, planid 109. 
Hovedfokus i dette planarbeidet er å forbedre atkomst til skole og barnehage for myke 
trafikkanter. Plassering av g/s-veger og busstopp i tilknytning til E6 vil få betydning for 
kommunens planarbeid og berører direkte gjeldende regulerignsplan for Kulstad gate 
9 og felt H. Planarbeid for området må samordnes mellom Statens vegvesen og 
kommunen. 
 
Plannavn og planid 
Navn på ny plan: Detaljregulering for E6 med g/s-veger, Kulstaddalen  
Planid: P_201811121. 
 
Planavgrensing 
Planen avgrensing i sør: 
I henhold til gjeldende detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik. Med 
forbehold om utvidelse dersom Statens vegvsen ser en mulighet for å regulere en 
busslomme for sørgående trafikk sør for kryss E6/Grågåsvegen. 
 
Planens avgrensing i nord: 
I plangrense for parsell 4, vedtatt 20.06.2018. 
 
Planens avgrensing i øst: 
I utgangspunktet beholdes dagens planavgrensing mellom detaljregulering for E6 
Kulstaddalen nord – Åkvik og reguleringsplan for Kulstaddalen – Ollmoen – Åsnevet. 
Ny plangrense må tilpasses vegvesenets behov for å regulere til trafikkareal utenfor 
gjeldende plangrense. 
 
Planens avgrensing i vest: 
Nødvendig areal for regulering av g/s-veg på venstre side av E6 tas med i ny plan. I 
tillegg må arealet mellom E6 og ny g/s-veg tas med. 
 



Plangrense må i tillegg tilpasses nytt planforslag for Kulstad øst som er under 
utarbeidelse. 
 
Vefsn kommune sender følgende sosifiler til Statens vegvesen i egen forsendelse: 

 Sosifil av gjeldende reguleringsplaner i området 
 Sosifil av foreløpig planforslag, Kulstad øst 

 
Ved varsel om oppstart bør det åpnes for mindre justering av plangrensen underveis i 
planprosessen. 
 
Planens forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU) 
Vefsn kommunes vurdering av krav til konsekvensutredning: 
 
KU-forskriftens § 6 om planer som alltid skal konsekvensutredes: 
Vefsn kommune har vurdert planens omfang i forhold til forskriftens § 6 om planer og 
tiltak som alltid skal behandles etter forskriften, og konkludert med at 
reguleringsplanen ikke omfattes av forskriftens § 6.  
 
KU-forskriftens § 8 om konsekvensutredning etter vurdering: 
Vefsn kommune finner at planen ikke faller under planer og tiltak som nevnt i § 8. 
 
Planforslaget vurderes derfor til ikke å være omfattet av KU-forskriften og det skal 
således ikke gjennomføres konsekvensutredning etter KU-forskriften.  
 
Selv om Vefsn kommune har vurdert at planforslaget ikke er utredningspliktig, har 
forslagsstiller et selvstendig ansvar for å vurdere om planen eller tiltaket omfattes av 
KU-forskriftens § 6, §7 eller § 8. 
 
Selv om planforslaget vurderes til ikke å være KU-pliktig, skal følgende tema avklares i 
planprosessen: 

- Landbruk  
- Reindrift 
- Naturmangfold 
- Støy 
- Ros 
- Avkjørsler inkludert driftsavkjørsler 
- Tømmertransport 
- Viltkryssing 
- Barn og unge 
- Myke trafikanter 
- Behov for masseuttak/massedeponi 

 
Utarbeidelse av planforslaget 
Statens vegvesen utarbeider forslag til ny detaljregulering i tråd med plan- og 
bygningsloven av 2008. Statens vegvesen er ansvarlig for planprosessen fram til og 
med offentlig ettersyn. Norconsult skal utarbeide digitale plandata på oppdrag for 
Statens vegvesen.  



 
Utarbeidelse av planforslaget og levering av plandata skal være i henhold til Vefsn 
kommunes krav til produksjon og levering av planforslag, som er vedlagt 
møtereferatet. 
 
Behandling av planforslaget 
Statens vegvesen fremmer planforslaget i tråd med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven: 

 Kunngjøre melding om oppstart hvor det kort gjøres rede for påtenkte formål 
og hvilke følger planleggingen kan få for området. Skal kunngjøres i 
Helgelendingen og på hjemmesidene til Statens vegvesen og kommunen. Sosifil 
med plangrense og flatepunkt med opplysninger om planforslaget, inkludert 
planid, skal sendes til Vefsn kommune og til Kartverket, Nordlandsatlas – Plan 

plannordland@kartverket.no 

 Sørger for å gjøre de mest aktuelle spørsmål i planarbeidet kjent, slik at de kan 
bli gjenstand for offentlig debatt. 

 Søker samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner mv som har 
særlige interesser i planarbeidet, på et tidlig tidspunkt i planprosessen. 

 Sørge for informasjon om planleggingen og legge forholdene til rette for aktiv 
medvirkning fra de som bor i området eller driver næringsvirksomhet der. 

 Endringer skal beskrives detaljert og berørte parter skal lett kunne finne ut 
hvilke endringer som foreslås og hva disse betyr for hver enkelt. Statens 
vegvesen oppfordres til dialog med berørte parter i egne møter. 

 Statens vegvesen har også ansvaret for å synliggjøre eventuelle innspill til 
planstart og merknader til planforslaget ved offentlig ettersyn, og gjøre en 
vurdering av disse. 

 Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, skal Statens vegvesen reise 
aktuelle problemstillinger som det kan være aktuelt å avklare med kommunen, 
administrativt eller politisk. 

 Legger planforslaget ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker på følgende steder: 
o Rådhuset 
o Vefsn bibliotek – Sjøsiden 
o Statens vegvesens distriktskontor – Ytterøra 22 Mosjøen 

 Kunngjøre utleggelsen til offentlig ettersyn med klare angivelser av det området 
planforslaget omfatter. Frist for merknader settes til minst 6 uker. Kunngjøres i 
Helgelendingen og på hjemmesidene til Statens vegvesen og Vefsn kommune. 

 Oversender planforslag til offentlig ettersyn til kommunen i henhold til 
kommunens krav til produksjon og levering av planforslag. 

 Oversender sosifil av planforslaget og pfd filer av plankartene til Kartverket for 
utlegging på nordlandsatlas.  

 Foretar merknadsbehandling når alle uttalelsene foreligger. 
 Oversender planforslaget til kommunen for endelig behandling i planutvalget og 

kommunestyret. 
 
Vefsn kommune skal i forbindelse med planbehandlingen utføre følgende gjøremål: 

 Sørge for nødvendig saksbehandling, innspill til planstart og for at 
høringsuttalelse til offentlig ettersyn blir avgitt av formannskapet. 

mailto:plannordland@kartverket.no


 Sende melding om vedtak til alle berørte parter. 
 Kunngjøre planen straks den er vedtatt. Kunngjøringen skal orientere om 

klagefrist og om retten til innløsning. 
 Sende avtrykk av vedtatt plan til Riksarkivet v/fylkesmannen i Nordland, med 

kopi til Nordland fylkeskommune. 
 
 
Informasjon og medvirkning 
Det må framgå av oppstartsmelding og planbeskrivelse hvordan informasjon og 
medvirkning skal skje. 
 
Statens vegvesen skal sammen med Vefsn kommune informere berørte grunneiere i 
eget møte før varsel om oppstart av planarbeidet. 
 
Revisjoner og endringer 
Revisjoner og endringer av planforslaget som følge av merknader ved offentlig 
ettersyn, oppdagede feil, endrede forutsetninger eller politiske vedtak, skal gjøres av 
Statens vegvesen. Også her gjelder Vefsn kommunes krav til produksjon og levering 
av planforslag. 
 
Kontaktinfo 
Børge Steinmo Johnsen er planleggingsleder hos Statens vegvesen. 
Karin Devold er saksbehandler i Vefsn kommune. 
 
Kostnader/utgifter 
Kommunen skal ikke påføres noen kostnader i forbindelse med planarbeidet. Statens 
vegvesen står økonomisk ansvarlig for alle eventuelle utredninger som kreves i 
planprosessen. 
 
All annonsering skal bekostes av Statens vegvesen. 
 
Fakturaadresse 
Statens vegvesen, landsdekkende regnskap, 9815 Vadsø 
Faktura merkes med ansvar 53060 /Børge Steinmo Johnsen 
 
Organisasjonsnummer: 971032081 MVA 
 
Godkjenning av referat 
Partene godkjenner føringer gitt i dette referatet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Karin Devold 
fagleder plan 
 



Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert 
   
 
Vedlegg: 
Kommunens krav til produksjon og levering av planforslag 
 
 
 
 
 
   


