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1 Høringen  

1.1 Prosessen 

Planprogrammet ble sendt ut på høring samtidig med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, 

første gang i perioden 27. februar til 12. april 2017. Det kom inn flere forslag på andre interessante 

deponiområder, og det ble derfor sendt ut nytt oppstartvarsel og planprogram med flere nye 

områder. Andre høringsperiode var fra 2. juni til 18. juli 2017. 

 

Plandokumentene ble gjort tilgjengelig på statens vegvesen og Sørfold kommune sine hjemmesider. 

Vi har i høringsperioden arrangert ett folkemøte og to åpne kontordager, alle på rådhuset i 

Straumen. Befaring med tema reindrift ble gjennomført i juni i Megården-området, med deltakere 

fra Sametinget, Fylkesmannen i Nordland og Duokta reinbeitedistrikt. 

 

Vi har mottatt 18 skriftlige innspill og merknader til planarbeidet og planprogram, som er vurdert og 

kommentert i dette dokumentet. Mange av innspillene fra private handler om detaljerte forhold som 

vi vil vurdere underveis i vårt planarbeid. Vi er så langt i planarbeidet ikke kommet ned på et 

detaljeringsnivå at vi kan ta stilling til atkomster, vannkilder o.l. Dette vil bli vurdert av oss i 

planarbeidet i løpet av høsten 2017. Ut over dette er merknadene til selve planprogrammet vurdert 

og kommentert.   

 

1.2 Folkemøte onsdag 29. mars  

Formålet med åpne møter er å orientere om planarbeidets bakgrunn og prosess, og så langt som 

mulig orientere om kjente konsekvenser. Samtidig har vi formidlet et ønske om å få tilbakemelding. 

Informasjon skal gi grunneiere og rettighetshaver et bedre grunnlag for å komme med skriftlige 

innspill. 

 

Sørfold kommune deltok med ordfører og representant fra administrasjonen, sammen med 

prosjektleder og grunnerverver fra Statens vegvesen. Rundt 60 møtte med godt engasjement om 

deponiområdene. Generelle spørsmål ble besvart, mens detaljerte spørsmål vedrørende egne 

interesser og eiendom ble henvist til åpen kontordag uken etter.  

1.3 Åpne kontordager  

Tirsdag 4. april 2017 kl. 9-17: 21 frammøtte.  

Mandag 19. juni 2017 kl. 10-18: 12 frammøtte. 
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Åpen kontordag er en arena for den enkelte grunneier og rettighetshaver, for gjensidig informasjon 

om tiltakets berøring med deres interesser. 

 

Vedlagte notater oppsummerer tema som ble tatt opp (dep.nr. i parentes): 

o Atkomst til deponier og virkning for atkomst til eiendommer (5, 9, 16) 

o Interesse for bruk av overskuddsmasse/massetak – vegformål, molo, bedrifter og private 

o Drikkevannskilder - private brønner og ledninger, utredning av Andkjelvatnet som kommunal 

drikkevannskilde (5, 9, 16) 

o Konsekvens for skogbruk – skogsveger, skogsdrift, vedhogst, hvilebu (9, 12) 

o Konsekvens for grønnsaksproduksjon (12) 

o Forslag til nye områder og utvidelser, synspunkter på egnethet som deponi (3, 4, 5, 16) 

o Spørsmål om erstatning og verdivurdering 

o Opprydding og erstatning etter grunnboring 

 

På det privatrettslige område er det vanskelig i denne tidlige fasen av planarbeidet å gi konkrete svar. 

Innspill om vannkilder etc. tas med videre og følges opp i senere fase. Tillatelse til og opprydding 

etter grunnboring er et eget tema som følges opp på annen måte. 
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2  Merknader og innspill  
 

Skriftlige merknader til planprogram og planarbeid for øvrig refereres og kommenteres så langt det 

er hensiktsmessig på dette stadium i planleggingen. 

2.1 Offentlige aktører 

2.1.1 Sametinget 

Sametinget har levert to uttalelser til planarbeidet: 

Brev datert 6.4.17: 

Sametinget viser til at det kan være ukjente, fredete kulturminner i området. Det vil derfor 

foreta befaring før endelig uttalelse kan gis.  

 

Brev datert 11.7.17: 

Sametinget viser til tidligere uttalelser til vedtatte reguleringsplan, til dialog omkring 

reindrift/samiske interesser i Megården-området, og til befaring 21.6.17. Området berører 

sentral flyttlei og beitearealer for reindrifta (Duokta reinbeitedistrikt), som fra før er presset 

på arealer. Reindrift er en sentral bærer for samisk kultur, og plan- og bygningsloven slår fast 

at samisk næring, kultur og samfunnsliv skal sikres i planlegginga. 

 

Sametinget er kritiske til deponiområdet ved Andkilen, nr. 4. Deponier vil stenge for trekk, 

beiting og flytting av rein, dette vanskeliggjør kryssing av E6 ved Megården til andre 

beiteområder. Det er få andre muligheter for flytting av rein her, det kan redusere 

beitemulighetene og er sårbart for distriktet.  

 

Sametinget forventer at vegvesenet legger opp til tett dialog med reinbeitedistriktet om 

plassering av deponiene på strekningen Helland-Bonå. Sametinget deltar gjerne om 

reinbeitedistriktet ønsker det. 

 

Kommentar: 

Statens vegvesen tar innspillene til etterretning i den videre planleggingen. Dialog med 

næringen blir spesielt viktig ved eventuelle deponier i Megården-området. Tiltakets virkning 

for reindrifta blir belyst i konsekvensutredningen, jfr. beskrivelse i planprogrammet. 
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2.1.2 Direktoratet for mineralforvaltning 

Direktoratet mener det er positivt at en vil utnytte ressursen i deponier til å ta ut steinmasser i 

framtiden. De påpeker at mineralressurser er ikke-fornybare, og oppfordrer til vurdering av 

alternative bruksområder slik at de utnyttes til egnede formål i stedet for å legges i deponi. Det bør 

utarbeides en plan for deponering av overskuddsmasser, slik at kvaliteten forringes minst mulig og 

massene blir gjenbrukbare. Blanding av masser med ulik kvalitet forringer kvaliteten, det kan derfor 

være hensiktsmessig å etablere deponier basert på kvalitet og bruksområder. Tiltaket synes ikke å 

komme i konflikt med mineralressurser av regional eller nasjonal verdi. 

 

Kommentar: 

Statens vegvesen tar innspillet med i den videre planleggingen. 

 

2.1.3 Fylkesmannen i Nordland  

Fylkesmannen viser til brev av 23.1.17, der de etter involvering i forprosjekt gir faglige vurderinger av 

de opprinnelig 18 områdene. De har ingen nye kommentarer til disse. Fylkesmannen viser til tidligere 

uttalelse, og stiller seg bak ønsket om at vedtatte deponier på Kvantomoen og i Nordfjorden tas ut på 

grunn av naturinteresser. I så fall må ny arealbruk for disse områdene angis i denne nye planen, evt. 

foreta reguleringsendring av den vedtatte planen. 

 

Når det gjelder planprogrammet er Fylkesmannen enig i at relevante utredningstema kan utpekes for 

hvert område, men peker på plikten til å utrede miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven uansett. 

Fylkesmannen påpeker at retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen gjelder ved 

planlegging av arealbruk både ved ny og eksisterende støyende virksomhet. 

 

Fylkesmannen minner om samordning av statlige innsigelser til planer, og ber om at det settes av tid 

til dialog med berørte statlige myndigheter ved arealkonflikter. Det bør skje før offentlig ettersyn av 

planen, og Fylkesmannen kan bidra til en slik dialog. Avslutningsvis tilbys kvalitetssikring og at 

plandokumenter gjøres tilgjengelig i nettsiden Nordlandsatlas. 

 

Kommentar: 

Fylkesmannens faglige vurdering i brev av 23. 1 er et vesentlig grunnlag for utvalg av deponiområder 

som er varslet planoppstart for, samt for omfang av konsekvensutredninger. Når det gjelder tema for 

konsekvensutredning bemerkes at disse er utvidet/mer omfattende i planprogrammet i forhold til 

det som først var lagt opp til. Naturmiljø skal derfor utredes for alle områder. 
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Støy håndteres i henhold til retningslinje T-1442/2016. I denne planen gjelder det støy i anleggsfase 

ved bygging av veg, og ved senere uttak fra eventuelle massetak. 

 

Behovet for ny arealbruksangivelse hvis vedtatte deponiområder går ut tas til etterretning. Det 

samme gjelder for dialog ved arealkonflikter og offentliggjøring i Nordlandsatlas. 

 

I tillegg til dette skriftlige innspillet deltok representant fra Fylkesmannen på befaring 21.6 i 

Megården-området med tema reindrift. Oppsummering og merknad fra denne tas med i videre 

planlegging. Det ble meddelt at Fylkesmannen ikke har spesielle kommentarer til de nye områdene i 

2. oppstartvarsel.   

 

2.1.4 Nordland fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune kan ikke se at tiltaket er i strid med regional politikk slik det framgår av 

bl.a. fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

Planfaglig merknad: Plandokumenter skal sendes til publisering i Nordlandsatlas etter vedtak. 

Kulturminnefaglig merknad: Områdene berører ikke kjente fredete eller verneverdige kulturminner. 

Enkelte av områdene har potensial for arkeologiske kulturminner, og det må derfor gjøres en 

befaring for arkeologisk registrering. Reguleringsplanen kan ikke egengodkjennes før forholdet til 

automatisk fredete kulturminner er avklart. 

Samferdselsfaglig merknad: Det vises til at det er flere busstopp for skoleskyss og kommersiell 

trafikk. Hvis avkjøring til deponier sammenfaller med busslommene må sikkerhet til 

busspassasjerene ivaretas. 

 

Kommentar: 

Merknadene tas til etterretning. Planforslaget skal gjennomgå en trafikksikkerhetsvurdering, særlig 

aktuelt for massetak. Trafikksikkerhet for anleggsfasen ivaretas gjennom utarbeidelse av plan for 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved prosjektering av byggefasen.  
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2.2  Næringsliv og organisasjoner  

2.2.1 Kvarv grendeutvalg 

Grendeutvalgets innspill gjelder deponier på strekningen Aspfjord-Gyltvik. 

 

Deponi 12 i Gyltvik: Grendeutvalget påpeker at området er viktig; med plantet skog, jakt og friluftsliv,  

turområde og felles beiteområde for Gyltvik. Plantet skog bør skjermes. De går imot at det blir 

framtidig massetak, på grunn av støy- og støvplager og interessekonflikter, ikke minst for gården med 

kvinnearbeidsplass som nærmeste nabo. Hvis området skal brukes til deponi må det dekkes til slik at 

det blir mulig med revegetering og ny skogplanting. Videre må framtidig tilgang for skogsdrift 

ivaretas med skogsveier. Området utgjør halvparten av utmark som har enkel tilgang for eierne. 

Deponi 14 på Kvarv: Området er et viktig nærturområde for innbyggerne, skiltet og markedsført av 

Sørfold kommune. Det er viktig for elgjakt og er nedslagsfelt for brønn til en eiendom. Området ligger 

skjermet og har fine naturkvaliteter med bl.a. rovfugl. Grendeutvalget opplyser at det er stor uro i 

Kvarv og Gyltvik for bruk av områdene til deponi. De er bekymret for at bruk av det kommunale 

vegnettet til anleggstrafikk vil bli svært belastende for de som bor der, i form av støy, støv og 

trafikkfare. Vegene har begrenset bæreevne. På Kvarv ligger vannledningsnettet delvis i vegen og i 

vegkant, og de er bekymret for at grunnforholdene kan medføre konsekvenser for ledningsnettet. 

Deponi 15, Stormoa: Her er også plantet skog. De ber om at stien inn til Aspfjordvatn skjermes, da 

det er et viktig nærturområde. 

Avslutningsvis foreslår grendeutvalget et nytt deponiområde, vest for Gyltvikvatnet mot fjorden. 

 

Kommentar: 

Statens vegvesen takker for innspillene, og tar de med oss videre i planleggingen. Når det gjelder 

konsekvenser for landbruk, skogsdrift, naturverdier, nærmiljø/friluftsliv og landskap, er dette tema 

som i henhold til planprogrammet skal konsekvensutredes etter særskilt metodikk. Som beskrevet 

har vi valgt ut flere og større deponiområder enn det blir bruk for, som utredes for egnethet. Hvilke 

områder som faktisk blir regulert til deponi, størrelse, avbøtende tiltak med mer, blir avgjort 

gjennom planprosessen. 

 

2.2.2 Elkem AS, Salten verk 

Uttaler seg til deponi 4 i Andkilmarka, der de har et deponi for industriavfall. Elkem opplyser at 

Statens vegvesens aktivitet med deponi i området ikke vil få direkte innvirkning for deres deponi, 

men at det blir behov for samkjøring om infrastruktur som atkomst, rør og grøfteplaner. 
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Kommentar: 

Statens vegvesen er innforstått med at bruk av området innebærer samarbeid med Elkem AS. 

 

2.2.3 Duokta Reinbeitedistrikt 

Uttalelsen er vedlagt kart, som viser at flyttveiene som brukes ikke stemmer med reindriftskartet hos 

Nordlandsatlas. Reinbeitedistriktet påpeker at konsekvensen av deponier blir at flyttveiene stenges 

og at Andkilen-området ikke kan brukes. De vil ikke kunne ha rein på senvinterbeite øst for E6. 

Distriktet anmoder om at planene blir endret, og ber om et møte hvis deponier i området likevel tas 

med videre. 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas med videre i planleggingen. Befaring og møte ble arrangert 21.6, der også Sametinget 

og Fylkesmannen deltok. Begge instansene har avgitt uttalelse, og det foreligger referat fra 

befaringen. 

 

2.3  Privatpersoner 

2.3.1 Arild Arntsen  

Berørt grunneier i Andkilåsen (deponi 5). Påpeker dårlige grunnforhold og at vegen må rustes opp. 

Han opplyser at det foregår vedhogst i området, og spør om kompensasjon hvis elgjakta blir 

forstyrret. 

 

Kommentar: 

Opplysningene tas med i det videre planarbeidet. Spørsmål om kompensasjon tas opp senere; 

grunnerverv og erstatning skjer etter at planen er vedtatt. 

 

2.3.2 Brit H. Strand og Anny Edvardsen 

De er grunneiere ved Dalan (deponi 9) og opplyser at samtlige eiendommer i Hjelvik og Torkelseng 

får drikkevann fra nedslagsfelt i området. 

 

Kommentar: 

Statens vegvesen tar opplysningene med i det videre planarbeidet. 
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2.3.3 Bjørg Pedersen 

Grunneier innenfor deponiområde 14, Ungsmalhaugen på Kvarv. Hun sier eiendommen hennes er 

liten og vil bli sterkt berørt hvis planene settes ut i livet. Hun opplyser at området er et mye brukt 

friluftsområde, med elgtråkk, ørne- og falkreir og flotte turstier for allmenheten.  Det er mulig tilsig til 

drikkevannskilder fra fiskevannet på bnr. 3 

 

Kommentar: 

Friluftsliv og dyreliv faller inn under temaene Nærmiljø/friluftsliv og naturmangfold, som er valgt som 

tema for konsekvensutredninger som beskrevet i planprogrammet. Opplysning om mulig drikkevann 

tas med i det videre planarbeidet. 

 

2.3.4 Odd Hansen 

Deponiområde 3 ligger på hans eiendom i Skyttmarka, rundt 60 dekar. Deponiet er i hovedsak et 

granplantefelt i en produktiv vekstperiode, som vil gi betydelig verdiskaping innen 10-15 år. Det 

fremstår uforståelig at det verdifulle området skal raseres, og at grunneier ikke er tatt med på råd. 

Det er en trekkvei for elg gjennom Skyttmarka, så godt som eneste alternativ nord/sør. Området er 

også et viktig kalvingsområde og elgstammen er betydelig. Hvis elgen forstyrres blir det en økning i 

trekk langs E6. Hansen spør også om lovhjemmel for å etablere deponi så langt unna anleggsområdet 

når det finnes alternativer. Han foreslår to andre områder som alternativer til deponi 3: 

Alt. A       Alt. B 

            

 

Alt. A er et område på Hellandsnakken. Beskrives som mindreverdig skog på fjellgrunn, uten 

beiteverdi (rein). Alt. B er sør for Trolldalsvatnet, beskrevet som grunn grasmyr uten beiteverdi. 
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Kommentar: 

Statens vegvesen takker for konstruktive forslag. Alt. A er valgt ut som nytt område i revidert 

planprogram, mens alt. B er forkastet på grunn av nærhet til vernet naturområde. 

 

Når det gjelder tiltakets virkning for skog og elg, vises det til at de faller inn under temaene 

Naturressurser (jordbruk, skogbruk og reindrift) og Naturmangfold, som skal konsekvensutredes som 

beskrevet i planprogrammet. Øvrige innspill tas med videre. Som beskrevet i oppstartvarsel er dette 

en tidlig planfase, der flere områder er valgt ut for utredning av egnethet for deponier. Planleggingen 

er hjemlet i plan- og bygningsloven, og legger opp til stor grad av medvirkning, jfr. planprogram. Hvis 

området tas med i utarbeidelsen av reguleringsplan, blir grunneier ytterligere involvert.  

 

2.3.5 Morten Heldahl 

Grunneier i området Memaurkråga ved Gyltvik (deponi 12). Heldahl opplyser at deponi her vil går ut 

over flere plantefelt i god vekst og med god tilgjengelighet. Han ønsker ikke at området tas i bruk til 

deponi, men hvis det ikke er mulig ber han om at plantefelt blir tatt hensyn og evt. plantes til på nytt. 

Han mener massetak her vil være svært uheldig for beboere, for skogsdrift og for bruken av 

badeplassen ved Gyltvikvatnet, som er et svært viktig friluftsområde. 

 

Kommentar: 

Innspillene tas med i det videre planarbeidet. Skogbruk, natur og friluftsliv faller inn under temaene 

Naturressurser (jordbruk, skogbruk og reindrift), Naturmangfold og Nærmiljø/friluftsliv, som skal 

konsekvensutredes som beskrevet i planprogrammet.  

 

2.3.6 Bjørn Johan Didriksen 

Som grunneier i Aspfjorddalen (deponi 16) viser han til at området brukes til friluftsliv og jakt. 

Aspfjord-grotta i nordøst er mye besøkt, og deponiområdet er markert over en inngang. Den ene av 

to elver gjennom området er drikkevannskilde. Anleggsveg vil komme nær bebyggelse (fritidsboliger), 

og det vil medføre mye støy i anleggsperioden. Hvis det blir senere masseuttak blir eiendommene 

forringet. 
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Kommentar: 

Innspillene tas med i det videre planarbeidet. Naturverdier og friluftsliv faller inn under temaene 

Naturmangfold og Nærmiljø/friluftsliv, som skal konsekvensutredes som beskrevet i 

planprogrammet. 

 

2.3.7 Geir Kristian Pedersen og Kristin Pedersen 

Grunneiere på Kvarv (deponi 14). Opplyser at det i området er store skogverdier, turområde med 

trimkasse, vannforsyning fra brønn, hekkende rovfugl, interessante planter og myr. Videre at det er 

en viktig del av elgvall og at de er bekymret for at massetransport kan føre til utglidning av vei og 

jorder. 

 

Kommentar:  

Vi tar innspillene med i planarbeidet. Når det gjelder skog, naturinteresser og friluftsliv viser vil til at 

temaene Naturressurser (jordbruk, skogbruk og reindrift), Naturmangfold og Nærmiljø/friluftsliv skal 

konsekvensutredes som beskrevet i planprogrammet.  

 

2.3.8 Unni Merete Megård og Inger-Lise Megård Piteira 

Grunneiere i Megården (deponi 8). Gjør oppmerksom på at bebyggelsen i Nedregård og Megård har 

sin private vannkilde i nærheten (anvist på kart). De mener atkomst til feltet er bedre fra Nedregård. 

 

Kommentar: 

Innspillene tas med i videre planlegging. 

 

2.3.9 Per-Morten Lillegaard 

Grunneier ved Steinbakkan (deponi 23). Viser til at atkomsten går over hans eiendom, som en del av 

gårdsveien til huset der han bor. Han frykter at anleggsvirksomheten vil gi store ulemper som det må 

ses nærmere på hvis området blir aktuelt. 

 

Kommentar: 

Innspillene tas med i videre planlegging. 
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2.3.10 Anne-Lise Løkken 

Grunneier ved Gyltvik (deponi 12). Gård som produserer grønnsaker, bær og lokalmat, med 

skogsdrift inkludert tømmersag. Det aktuelle deponiområdet er stort og er grunneiernes beste og 

lettest tilgjengelige utmark, med plantet gran og bjørkeskog. Området brukes ellers til elgjakt, 

turterreng og bærplukking. Hvis det blir et åpent deponi med massetak så nær bebyggelsen, blir det 

betydelige støy- og støvplager for befolkningen, og vil virke skjemmende. Ekspropriasjon av grunn 

forringer eiendommenes verdi. Ved planting på lukket deponi vil det gå mange tiår før skogen kan 

hogges. Av hennes eiendom er 250 dekar berørt av deponiet, med 80 % gran. Det er gitt tilskudd til 

granplantinga, og hun stiller spørsmål om hvordan det blir med evt. erstatningskrav fra skogetaten 

hvis Statens vegvesen fjerner skogen før den er hogstmoden. Hennes planer for gården er utvidelse 

av produksjon og gårdsbutikk, med mulighet for to arbeidsplasser når neste generasjon overtar. 

Deponiet vil innebære tap av inntektsgrunnlag og sette arbeidsplassene i fare.  

 

Kommentar: 

Innspillene tas med i videre planlegging. Virkning for landbruk (jord- og skogbruk), landskap og 

naturverdier er tema som skal konsekvensutredes, jfr.  planprogrammet. Spørsmål om erstatning tas 

opp når omfang av eventuelt deponi og konsekvensene er klart, det vil si etter at planen er vedtatt.   



Merknadsbehandling - planprogram deponier E6 Sørfoldtunnelene 
 

14 
 

3  Eventuelle endringer i planprogram etter offentlig ettersyn 
 

Etter første oppstartvarsel kom det flere innspill og forslag som ble tatt til etterretning, blant annet 

ved at nye områder er tatt inn. Planprogrammet er revidert som følge av det. Etter andre 

oppstartvarsel er det etter Statens vegvesens syn ikke kommet nye innspill som gir grunnlag for å 

endre noe mer i planprogrammet. 

 

 

VEDLEGG 

Skriftlige innspill i kommentert rekkefølge. Notater fra åpen kontordag til slutt. 

 

 



 

 
 
 
 
 
Statens vegvesen 
Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 

 

 

 

 

ÁSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER DIJÁ SIEV./DERES REF. MIJÁ SIEV./VÅR REF. BIEJVVE/DATO 

Una Elstad, +47 78 47 41 68 16/166462-7  17/1265 - 2 06.04.2017 

una.elstad@samediggi.no  Giehto gå guládalá /Oppgis ved henvendelse 

 

    

Merknad til oppstartsvarsel regulering E6 Sørfold - varsel 
om befaring 

Vi viser til deres brev av 27.02.2017. 

 

Det kan være ukjente, fredete samiske kulturminner i området. Sametinget må derfor befare 

området før endelig uttalelse kan gis. Befaringen vil skje i løpet av feltsesongen 2017. 

 

Befaringen gjennomføres i form av visuelt overflatesøk med evt. prøvestikk og innmåling 

med GPS. 

 

Ifølge lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 10 skal utbygger betale for 

Sametingets befaring ved større tiltak. Budsjett er vedlagt (jf. Klima- og 

miljødepartementets retningslinjer for budsjettering). Vi understreker at dette er øvre 

grense for utgifter. 

 

Underskrevet akseptskjema må returneres så snart som mulig slik at vi kan begynne 

planlegging av befaringa. Tiltakshaver må varsle grunneiere/brukere om at befaring skal 

gjennomføres. Hvis søknaden trekkes ber vi om tidlig beskjed. 

 

Tiltaket kan ikke begynne før vi har levert vår endelige uttalelse etter befaring. 

 

Vi viser også til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland. 

 
 
Varrudagáj /Med hilsen 
 
 
 
Andreas Stångberg Una Elstad 
Fágajođiheaddji /Fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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ÁŠŠEMEANNUDEADDJI /SAKSBEHANDLER MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

Silje Hovdenak, +47 78 48 42 80 17/1265 - 13 11.07.2017 

silje.hovdenak@samediggi.no Almmut go válddát oktavuođa/Oppgis ved henvendelse 

  -  

Uttalelse til regulering av nye deponier E6 Sørfoldtunellen - 

strekningen Helland-Bonå. Sørfold kommune 
Merknad – sikring av samisk næring, samfunn og kultur 
Viser til tidligere uttalelser til reguleringsplanen for E6 Sørfoldtunellen og konsultasjoner/dialog 
omkring utfordringer for reindrift/samiske interesser ved Megården og Duokta reinbeitedistrikt 
spesielt. I tillegg henviser vi til befaring dere gjennomførte med Sametinget, reinbeitedistriktet 
og Fylkesmannen ved Megården 21.06.2017. 

Dette er et område som berører en sentral flyttlei og videre beiteområder for reindrifta som fra 
før er under press på arealer. Reindriften er en sentral bærer for samisk samfunn, næring og 
kultur i området og er i en sårbar situasjon. Vi minner om plan og bygningslovens §3 -1 bokstav 
c som slår fast at samisk næring, kultur og samfunnsliv skal sikres i planlegginga. 

Det nye planforslaget viser til at deponiområdene ved Megården og ellers i planen er ytterligere 
utvidet fra reguleringsplanen. Vi forstår det slik at Statens Vegvesen ønsker innspill på hvor en 
ønsker å ha deponi eller ikke. Sametinget er kritiske til at forslaget som foreligger med 
omfattende deponiområdet ved Andkilen, merket med nummer 4 i plankartet. Deponiene i dette 
området vil stenge for trekk , beiting og flytting av rein som vanskeliggjør kryssing av E6 ved 
Megården til videre beiteområder. Det er få andre muligheter for å flytte reinen i dette området 
og dette kan resultere i reduserte beitemuligheter i en ellers sårbar situasjon for distriktet.  

Sametinget forventer med bakrunn i dette at Vegvesenet legger opp til en tett dialog videre med 
reinbeitedistriktet om plassering av deponiene på strekningen Helland - Bonå. Dette bør også 
ses i sammenheng med en eventuell tilpasning og avbøtende tiltak for flyttveien til distriktet ved 
Megården, som blant annet befaringen 21.06 viser til.  

Sametinget kan gjerne delta på videre befaringer og dialogmøter i saken om reinbeitedistriktet 
ønsker dette.  

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

Sten Olav Heahttá Silje Hovdenak 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver 

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Hovedmottaker: 
Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ 

Kopiija / Kopi til: 
Duokta reinbeitedistrikt v. Mats Pavall 
Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
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Dato:  06.04.2017 
Vår ref:  16/01172-5 
Deres ref:  16/166462-7 

 

Uttalelse til varsel om oppstart av planlegging og offentlig ettersyn 
av planprogram - ny reguleringsplan for deponier for utbygging av 
E6 i Sørfold kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 27. februar 2017. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plan- og 
utbyggingssammenheng 
 
Om saken 
Statens vegvesen satt i gang med å planlegge nye deponier langs E6 på strekningen 
Helland-Bonå i Sørfold. Deponiene skal benyttes ved utbygging av E6. Formålet med 
planarbeidet er å øke kapasiteten for deponering av overskuddsmasser, og etablere 
framtidige masseuttak. Planområdet består av 11 områder hvor 3 av disse allerede er 
regulert til deponi i gjeldende detaljplan. Disse er tenkt utvidet og helt eller delvis 
omgjort til massetak hvis mulig.  
 
Uttalelse fra DMF 
Det er oppgitt i planprogrammet at det er et ønske fra Sørfold kommune og Statens 
vegvesen å kunne ta ut steinmasser fra deponiene i framtiden, som en ressurs til 
vegvedlikehold og drift. Det er positivt at man ønsker å utnytte ressursen i deponiet.   
 
Vi vil i denne sammenheng påpeke at mineralressurser er en ikke-fornybar ressurs, og 
oppfordrer til at det gjøres en grundig vurdering av alternative bruksområder slik at 
ressursene utnyttes til egnede formål framfor å legges i deponi. Det bør utarbeides en 
plan for deponering av overskuddsmasser slik at kvaliteten forringes i minst mulig grad 
og massene i størst mulig grad er gjenbrukbare. Informasjon om blant annet 
ressursenes kvalitet og anvendelsesområder er vesentlig for å lage en hensiktsmessig 
deponiplan. Blanding av masser med ulik kvalitet ved deponering vil forringe 
ressursens kvalitet.  Det kan derfor være en mulig løsning å etablere deponier basert 
på kvalitet og anvendelsesområder.  
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Etter en utsjekk i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin kartdatabaser, kan vi ikke 
se at tiltaket kommer i konflikt med mineralressurser av regional eller nasjonal verdi. 
Vi har utover dette ingen merknader til reguleringsplan for deponier for utbygging av 
E6.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Ida Egge Johnsen 
seksjonsleder overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ida Egge Johnsen 
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Innspill ved oppstart av detaljregulering - E6 Sørfoldtunnelene - 
Deponi for overskuddsmasse og masseuttak - Sørfold  
 
Fylkesmannen viser til varsel datert 27.02.17 om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
deponi for overskuddsmasser. 
 
Formålet med planarbeidet er å øke deponikapasiteten. Samtidig ser en på muligheten for at 
noen av deponiene gjøres mer midlertidig slik at deponerte masser kan hentes ut på et 
senere tidspunkt.  
 
Planområdet består av 11 nærmere definerte områder på strekningen Helland- Bonå, hvorav 
tre av disse allerede er avklart i gjeldende reguleringsplan for E6 på denne strekningen. 
Fylkesmannen har vært involvert forbindelse med forprosjekt for nye deponiområder, og har i 
den forbindelse avgitt faglige vurderinger av opprinnelig 18 tentative områder.  Vi har således 
ingen nye vurderinger av de 11 områdene som det nå er varslet oppstart for utover det som 
er uttalt i brev herfra av 23.01.17.  
 
Dersom det finnes alternative deponiområder med tilstrekkelig kapasitet, er det et uttalt mål 
at vedtatt deponi på Kvantomoen og Nordfjorden ønskes utgått pga. naturinteresser i 
området. Dette vil i så fall være i tråd med Fylkesmannens tidligere vurderinger og 
anbefaling. Det påpekes at dersom deponiområdene Kvantomoen og Nordfjorden utgår, må 
det foretas arealbruksangivelse som ivaretar naturinteressene i disse områdene i den nå 
forestående reguleringsplanen. Dette vil medføre at den nye reguleringsplanen for 
overskuddsmasse og masseuttak i medhold av motstridbestemmelsen i pbl § 1-5 vil gå foran 
detaljreguleringsplan av 15.11.16 for E6 Sørfoldtunellene (PLANID 18452015002). Alternativt 
må det gjøres nødvendige endringer i den allerede vedtatte detaljreguleringsplan for E6. 
 
Når det gjelder planprogrammet synes det fornuftig å utpeke relevante utredningstema for 
hvert enkelt område. Selv om naturmiljø ikke er relevant å konsekvensutrede nærmere i 
enkelte områder, følger det av naturmangfoldloven at miljørettsprinsippene i §§ 8 til 12 skal 
redegjøres for. Planbeskrivelsen bør derfor kunne svare for disse prinsippene. Dette vil 
eksempelvis være spesielt relevant for Torkeleng, hvor naturmiljø i henhold til 
planprogrammet ikke er et selvstendig utredningstema, da området vil kunne ha verdi som 
ugjødslet beite- og slåttemark. Slike områder vil ofte inneha en interessant 
beitemarkssoppflora, og trolljordtunge er ut fra eldre registreringer kjent forekommende i 
nærheten av avgrenset deponiområde.  
Støy 



Side 2 av 2

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) gjelder både ved 
planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støyende 
virksomhet. Det er blant annet gitt retningslinjer for vei. 
 
Fosin og Nordlandsatlas 
Vi minner også om forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer 
(Fosin), og ber om at kommunen/SVV setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter 
i den grad det her dreier seg om arealkonflikter. Dette bør eventuelt skje før saken sendes på 
offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
Videre tilbys kvalitetssikring av arealplaner ved offentlig ettersyn, og tilgjengeliggjøring av 
høringsforslag i «Nordlandsatlas». Dette vil i betydelig grad lette planbehandlinga regionalt, i 
tillegg til at det vil gi folk flest bedre mulighet til å følge med og medvirke. Det vises i denne 
sammenheng til vår nettside. Vi ber om at denne plans sosifil, kart som pdf og lenke til 
plandokument blir sendt til plannordland@kartverket.no ved utleggelse av planen til høring 
og offentlig ettersyn. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Ole Christian Skogstad 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Uttalelse ved oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - 

etablering av deponier ved ny E6 - Sørfold kommune  - Varsel om befaring 

Saken gjelder planlegging for etablering av massedeponier langs ny E6 i Sørfold. Fylkeskommunen 

har tidligere gitt innspill og uttalelse til planene, senest i brev av 23. september 2016.  

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:  

Forholdet til regional politikk 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet går 

fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Fylkeskommunen 

har ingen andre merknader knyttet til regional politikk enn det som går fram av våre tidligere 

innspill og uttalelser. 

Planfaglig 

NordlandsAtlas er et viktig kartverktøy for innbyggere, tiltakshavere og forvaltning, og det er derfor 

viktig at nettstedet til enhver tid er oppdatert med de senest vedtatte arealplaner. Særlig gjelder dette 

overordnede planer som kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Vi ber derfor om at det 

så snart som mulig etter vedtak av planen, sendes sosifil, kart som pdf og lenke til plandokument til 

plannordland@kartverket.no.  

Kulturminnefaglig 

De skisserte deponiområdene berører ikke kjente fredete eller andre verneverdige kulturminner som 

fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for. Etter vår vurdering har enkelte av de foreslåtte 

deponiområdene likevel et visst potensial for arkeologiske kulturminner, som bør sjekkes ut. Dette 

gjelder først og fremst område 9, 16 og 17, og den arkeologiske registreringen vil derfor bli 

konsentrert om disse. Vi vil samtidig ha øye for mulige krigsminner som kan bli berørt av planene. 

Vi gjør oppmerksom på at utgiftene ved befaringen belastes tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 

10. Befaringen har en kostnadsramme på kr. 41.850,-, jf. vedlagte budsjett. Det er beregnet inntil

tre dagsverk i felt og inntil to dagsverk med etterarbeid. Bare faktiske utgifter vil bli fakturert.

Befaringen kan om ønskelig gjennomføres i løpet av forsommeren 2017. Vi ber om en skriftlig 

bestilling slik at vi eventuelt kan innarbeide registreringen i vår planer for feltsesongen. 

Vi gjør oppmerksom på at reguleringsplanen ikke kan egengodkjennes før forholdet til automatisk 

fredete kulturminner er avklart. 

https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15182&FilId=20596
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Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til eget kulturminnefaglig innspill fra 

Sametinget. 

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 909 59 111. 

Samferdselsfaglig 

Samferdselsavdelingen har ansvaret for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av all 

kollektivtrafikk med buss og hurtigbåt inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Ved E6 og veien 

ned mot øvre Kvarv er det flere busstopp både for skoleskyss og kommersiell trafikk. Ved 

etablering av deponier må sikkerhet til busspassasjerene ivaretas, dersom avkjøring til deponiene 

sammenfaller med busslommene. 

Med vennlig hilsen 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

Håkon Renolen 

rådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

Hovedmottakere: 

Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ 

Kopi til: 
Martinus Hauglid 

Siri Vasshaug 

Stine Grøvdal Melsæther 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Vedlegg: DokID 

Deponier E6 Sørfoldtunnelene 847177 



Innspill fra Kvarv grendeutvalg i forhold til foreslåtte deponier på strekningen Aspfjord – Gyltvik.  

Grendeutvalget har følgende merknader: 

 

Deponi 12. Gyltvik utmark.  

1) Området er et viktig område i forhold til plantet skog, jakt og friluftsliv samt turområde opp 

til kråktuva, med utsikt over foldfjorden 

2) Næring i forhold til plantet gran må hensynstas. Dersom det legges deponi i området ønsker 

en at plantet skog skjermes.   

3) Deponiet er foreslått holdt åpent som et framtidig masseuttak. Grendeutvalget går mot 

dette. Et åpent deponi med masseuttak vil belaste bygda med støv- og støy. Videre vil et 

framtidig masseuttak kunne komme i konflikt med skogbruk, elgjakt og friluftsliv, samt 

sagbruk med tømmerdunger og ikke minst bær og grønnsaksproduksjon og det er nærmeste 

nabo. Dette utgjør en kvinnearbeidsplass.  

4) Grendeutvalget mener at dersom dette området blir bruk til deponi så må deponerte masser 

dekkes til med jordmasser slik at området kan revegeteres og at framtidig 

næringsvirksomhet i form av planting av ny skog blir mulig. 

5)  Området har i dag opparbeidet skogsvei, framtidig tilgang i forhold til skogsdrift må ivaretas. 

Området utgjør 50 % av utmarka som grunneierne har enkel tilgang til. og av de 5 berørte er 

4 fastboende. Videre er de samme grunneierne berørt på begge sider av E6 fra Gyltvik 

krysset og til grensen Kvarv 

6) Felles beiteområde for Gyltvik 

 

Deponi 14. Nerkvarvsmarka  - Litjvatn.  

1) Området er et svært viktig nærturområde for innbyggerne i bygda. Området er også skiltet 

og markedsført av Sørfold kommune som et viktig turområde. Bygda har en trimkasse ved 

Litjvatn og en trimkasse i ytterkant av området.  

2) Området er viktig for elgjakt.  

3) Området er nedslagsfelt for brønn til eiendommen Litjøverkvarv.  

4) Området ligger skjermet til og har spesielt fine naturkvaliteter. Området har fine furumoer og 

myrområder. Lokalkjente mener at både kongeørn og andre rovfugler hekker i området. 

Området skal videre inneholde interessante plantearter.  

5) Det er stor uro i bygdene Kvarv og Gyltvik i forhold til bruk av området som deponi. Etter det 

vi har brakt i erfaring kan det være snakk om å benytte kommunal vei fra Kvarv og Gyltvik for 

å transportere masser inn i området. Slik bruk av det kommunale veinettet med stor 

anleggstrafikk vil bli svært belastende for de som bor i bygdene. Stor anleggstrafikk vil 

medføre belastning i form av både støy og støv. Mange av de som bor i disse to bygdene bor 

tett innpå veien. Det finnes heller ikke alternativt veinett i bygdene slik at barn som leker og 

ferdes langs veien vil bli svært sårbare.  

6) De kommunale veiene har begrenset bæreevne på grunn av dårlige grunnforhold.  

7) På Kvarv ligger vannledningsnettet delvis i selve veien og delvis i kant med veien. Som nevnt i 

punkt 5 så er grunnforholdene utfordrende og vi er derfor bekymret for konsekvensene stor 

anleggstrafikk kan få for vannledningsnettet vårt.   

 

 



Deponi 15.Stormoa.  

1) Også dette området har betydning i forhold til plantet skog.  

2) I ytterkant av det området som er tegnet inn går en sti inn til Aspfjordvatn. Da dette er et 

viktig nærturområde ber vi om at selve stien skjermes så langt som mulig. 

 

 

Forslag til alternative deponiområder.  

Vest for Gyltvikvatn ned mot fjorden.  

 

 

 

  

 



Fra: Ann Kristin Pettersen <ann.kristin.pettersen@elkem.no> 
Sendt: 19. juli 2017 09:27 
Til: Knutssøn Anne 
Emne: SV: Deponiområder 
 
Hei Anne, 
  
Beklager sen tilbakemelding. Miljødirektoratet er varslet om saken. Elkem Salten har ingen 
kommentar til området. Vi ser at aktiviteten ikke vil få direkte innvirkning på vårt deponi, men at det 
vil bli behov for samkjøring mtp infrastruktur som adkomstvei, rør og grøfteplan etc. 
  
Hva er status på planarbeidet pr i dag? 
  
Mvh 
  
Ann Kristin Pettersen 
  
Supply Chain/QA Mngr 
Elkem AS Salten verk 

 
Elkem AS, Salten Verk 
ph.: +47 47 70 48 96 
mail: ann.kristin.pettersen@elkem.no 
  
  
  
Fra: Knutssøn Anne [mailto:anne.knutsson@vegvesen.no]  
Sendt: onsdag 24. mai 2017 15.17 
Til: Ann Kristin Pettersen <ann.kristin.pettersen@elkem.no> 
Emne: Deponiområder 
  
Hei! 
  
Takk for sist! Oversender her et kart som viser hvilket område vi tenker å melde ny oppstart 
på, som  utgangspunkt for utredning av mulig deponi. Har Elkem kommentarer til området, 
som er rødt og grønt samlet? 
  
I møtet nevnte du at myndighetene skulle orienteres om planarbeidet, er det gjort? Hvis ikke 
kan kartet brukes til formålet. 
  
Link til nettsted (med gamle kart) som informerer om planarbeidet her. 
  
 
 
 
Med hilsen 
Anne Knutssøn 
 
Seksjon: Plan og prosjektering 
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorfold/nyhetsarkiv/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-og-planprogram-til-offentlig-ettersyn


Fra: Sjursheim Knut E
Til: Knutssøn Anne
Emne: VS: Flyttleier Hallendanakken-Andkil
Dato: 18. mai 2017 10:36:06
Vedlegg: Flytteveier AndkilenLappelvaHellandsmyran.png

Til orientering. Diskuteres på møtet i dag.
 
Mvh Knut
 
Fra: Duokta Reinbeitedistrikt [mailto:duokta@gmail.com] 
Sendt: 18. mai 2017 10:30
Til: Sjursheim Knut E <knut.sjursheim@vegvesen.no>
Emne: Re: Flyttleier Hallendanakken-Andkil
 
Hei.

Vedlagt bilde av flytteveier i nevnte område. Konsekvensen av planlagte massedeponier
vil stenge flytteveiene. Vi vurderer at konsekvensene av planene fører til at hele
Andkilvatn-området ikke vil kunne brukes. Videre vil driftsmessige forhold føre til at vi i
praksis ikke kan ha reinen på østsiden av E6 fra november-april i hele distriktet. Dette for
at det ikke er praktisk mulig å kunne passere Ankilvatn og videre til Rago (senvinterbeite). 
 
Vi anmoder at planene blir endret. Hvis planene videreutvikles fra kartfestede
massedeponier ber vi om et møte i nær fremtid på Fauske.

mvh
Mats J Pavall
leder Duokta rbd
 
10. mai 2017 kl. 09:16 skrev Sjursheim Knut E <knut.sjursheim@vegvesen.no>:

Hei
Viser  til telefonsamtale.
 
Vi har utarbeidet planprogram for reguleringsplan deponier E6 Sørfoldtunnelene.
Planprogrammet har vært på høring
(http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorfold/dokumenter/deponier ), og etter å ha
mottatt høringsuttalelsene vurderer vi å utvide planområdet med nye deponier, og
eventuell utvidelse av allerede varslede områder. I så fall sendes dette ut på ny høring.
 
Vi ser av reindriftskart at det er flyttleier i området. Ut fra disse og fra kart i
konsekvensutredninga for ny E6 Megården-Mørsvikbotn kan det tolkes som om de
områdene vi vurderer som mest aktuelle ikke er i konflikt med flyttleiene i området.
 
Vedlagt oversendes skisse som viser noen av områdene som allerede er medtatt i
planprogrammet, og områder vi vurderer å utvide eller ta inn i planprogrammet. Kan du
bekrefte at reindriftskartet er korrekt, eventuelt tegne inn rette plassering av flyttlei(er) i
dette områder?
 
Som det fremgår av planprogrammet skal virkning for reindrift konsekvensutredes for
de fleste områdene.
 
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

mailto:knut.sjursheim@vegvesen.no
mailto:anne.knutsson@vegvesen.no
mailto:knut.sjursheim@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorfold/dokumenter/deponier



Med hilsen
Knut E Sjursheim

Prosjekt E6 Sørfoldtunnelene 
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Besøksadresse: Gidsken Jacobsensvei 12, 2. etg, BODØ
Telefon: +47 75552717  Mobil: +47 97099993  e-post/Lync: knut.sjursheim@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

 
 
 

 

tel:+47%2075%2055%2027%2017
tel:+47%20970%2099%20993
mailto:knut.sjursheim@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost-nord@vegvesen.no


https://sakarkiv.vegvesen.no/personallibraries/vegvesen/annknu/viewed%20files/16-166462-155%20Flytteveier%20AndkilenLappelvaHellandsmyran%204392748_1_1.PNG[14.08.2017 10:31:28]
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Knutssøn Anne

Fra: Arild Arntsen <ariarn@vgs.nfk.no>
Sendt: 4. april 2017 12:47
Til: Knutssøn Anne
Emne: E 6 tunnelene

Kategorier: & Prof; & Besvart; E6 Sørfold

Hei! 
Jeg har noen innspill i forhold til deponi nr.6 Andkilåsen. Jeg er for øvrig en av grunneierne som blir berørt. 
 
‐grunnforholdene er jo ikke de aller beste i forbindelse med veien som må rustes opp fra E 6 og opp til Andkilåsen. 
Mye leire og det har tidligere gått ras i Andkilosen.  Ras på veien vil isolere bygda, kanskje i flere dager. 
‐blir det aktuelt med deponi regner jeg med at veiskråningen blir planert fint 
‐det taes ut ved på Andkilåsen,  og regner med at veien ikke blir stengt over lengere tid. Håper at veden på området 
blir tatt vare på slik at grunneierne kan bruke den. 
‐elgjakta blir jo forstyrret, blir det tatt hensyn til dette. Hva med kompensasjon? 
 
Med vennlig hilsen 
Arild Arntsen 

Konsulent 
 

Tlf: 75651307   

ariarn@vgs.nfk.no 

Skype 
 

 

Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
 











Fra: Morten Heldahl <morten.heldahl@gmail.com> 
Sendt: 11. april 2017 19:23 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Merknad til oppstartvarsel deponier E6 Sørfold 
 

Merknader fra gnr./bnr.: 30/6 

 

 

På side 30 i planbeskrivelsen står det:  "Det er spesielt to områder som utmerker seg med høyere 

verdi for skogressurser innenfor og i nærheten av planområdet. Skogsarealene ligger ved 

Megården, på strekningen mellom Gyltvik og Kvarv, og i Bonnådalen fra Leirfjorden til 

Horndalsvatnet." 

 

Ved å ta i bruk deponi 12 vil det gå ut over flere plantefelt hvor de fleste begynner å vokse godt 

opp og noe er unge felt. Det er ikke ønskelig fra min side at dette deponiet blir tatt i bruk da det 

vil gå hardt ut over skogressurser som er lett tilgjengelig. Det er ønskelig at deponiet på 

Kvanntomoen benyttes for å minske behovet for deponi 12. 

 

Om det ikke er mulig å finne andre alternativ ønskes det at plantefelt som har vokst seg opp blir 

tatt hensyn til. Der det må sages ned plantefelt må steinmassene graves over og nytt felt plantes. 

Et fremtidig massetak her vil føre til unødvendig støy og støv etter endt anleggsperiode, noe som 

vil være svært uheldig for beboere i området og for de som benytter badeplassen ved enden av 

Gyltvikvatnet, som i planbeskrivelse er satt som et friluftsområde med svært viktig verdi. Det vil 

også ødelegge fine naturområder samt gjøre det vanskelig å drifte skogen på et forsvarlig vis. 

 

 

Hilsen 

 

Morten Hansen Heldahl 



Fra: Bjørn Johan Didriksen <Bjorn.Johan.Didriksen@gunvaldjohansen.no> 
Sendt: 11. april 2017 18:55 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Merknad til oppstartvarsel regulering E6 Sørfold 
 
I forbindelse med regulering ny E6 gjennom Sørfold vil jeg komme med et innspill til deponi 16 i Aspfjord-
dalen. Jeg er eier av G.nr: 27, B.nr 1. 
Tiltenkte deponi-område benyttes til friluftsliv og jakt. Det vil bli et betydelig inngrep i det aktuelle 
området. 
Flata innenfor deponiet består for det meste av myr, med små koller med litt skog på. 
Gjennom deponiområdet renner det to elver, der den ene er drikkevannskilde til to hus i Aspfjord. 
Aspfjord-grotta som ligger i nordøst-enden av deponiet er en mye besøkt grotte. Den nederste 
inngangen til grotta blir innenfor deponiet som det er tegnet nå. Det vil forringe området veldig mye 
med et deponi der.  
Har også innspill på anleggsveien som må bygges for å komme dit fra nåværende E6 i Aspfjord. Sånn som 
det er i Aspfjord vil en slik vei komme nær bebyggelse uansett hvordan den legges. 
Nå benyttes husene til fritidsbolig, men det vil likevel bli mye støy i anleggsperioden. Og skal deponiet 
benyttes til senere uttak, får vi et evig anleggsområdet i Aspfjord. Det vil forringe eiendommene i veldig 
stor grad. Veien vil også berøre nevnte drikkevannskilde. 
 
Ber også om at eventuelle grunnboringer i området i år utføres før elgjakta. Den starter 25 september. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Bjørn Didriksen 
  
 



Fra: Geir Kristian Pedersen <gekp@online.no> 
Sendt: 11. april 2017 15:50 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Deponi 14 E6 Sørfold 
 
Merknad til oppstartvarsel regulering E6 Sørfold 

  

Innsigelser fra Kristin Pedersen,gnr 29-bnr1, og Geir Kristian Pedersen,gnr 29-bnr 10, i 

forhold til foreslåtte deponi 14 på strekningen Megården-Mørsvikbotn: 

  

  

-Området har store skogsverdier i form av furu,lauvskog og beplantet gran 

  

-Eiendommene har i dag sin vannforsyning fra brønn i det berørte området 

  

-Området har stor verdi for lokalbefolkning og andre som turområde med bl.a en trimkasse i 

dalen 

  

-Bekymring for at all maasetransport kan føre til utglidning av vei og jorder.Vi har mistanke 

om at jordmassene er "i sig" nedenfor   

 bebyggelsen på gnr 29/1 og 29/10.Dvs fra der veien går og nedover i dalen. 

  

-Der er flere myrområder som kan ha vernestatus 

  

-Det har vært observert hekkende kongeørn og lokalkjente mener at også andre rovfuglarter 

hekker i området 

  

-Deponiet ødelegger en viktig del av et elgvall 

  

-Det er registrert interssante (verneverdige?) planter i området 

  

  

Med hilsen 

  

Kristin Pedersen                    gnr 29,bnr 1 

  

Geir Kristian Pedersen           gnr 29,bnr 10 

  

  



1

Knutssøn Anne

Fra: Megård, Unni Merete <umm@ofotensparebank.no>
Sendt: 19. april 2017 15:02
Til: 'ida.bolin@vegvesen.no'; Knutssøn Anne
Kopi: Inger-Lise Megård Piteira <imegapi@gmail.com> (imegapi@gmail.com); 

Dagfinn Johnsen (djohns@online.no)
Emne: E6 Sørfold
Vedlegg: image2017-04-19-101855.pdf

Hei 
  
Viser til henvendelse av 28.03 vedr grunnundersøkelser i forbindelse med omlegging av E6 gjennom Sørfold. 
Jeg og min søster Inger‐Lise Megård Piteira eier gnr. 40 Bnr. 2 i Sørfold. 
  
I forbindelse med planarbeidet ønsker vi å gjøre oppmerksom på at bebyggelsen i Nedregård og Megård har sin 
private vannkilde nær feltet som er merket med nr. 8.  Bebyggelsen får vann fra kilden som vi har merket av på 
vedlagte kart.  På avmerket sted ligger pumpehuset til vannkilden. 
  
Likeså gjøres det oppmerksom på at tilgangen til hovedfeltet nummerert som felt 8 lettere kan gjøres ved å benytte 
vei som går fra Nedregård opp i felt 8.  Veien starter ca. 50 meter fra avmerket «tilgangsåre»  som synes å være 
planlagt/tenkt brukt. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Unni M Megård 

 

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual 
or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system 
manager. 
 
This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.  



Fra: per-morten <pm.lillegaard@hotmail.no> 
Sendt: 18. juli 2017 17:15 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Deponier E6 sørfold 
 
Hei: ser at med de nye planene for deponering av  tunnelmasse,er det lagt ut forslag om 
deponering i det gamle grustaket ved lillegård/paulhaugøra, (merket med nr.23 på 
kartet) Adkomsten til dette grustaket går over min eiendom, og er en privat vei,og er i dag 
en del av gårdsveien til  huset der vi bor. Med en større anleggsvirksomhet i dette området 
ser jeg at dette vil medføre store utlemer både sommer og vinter,så dette er ting som må 
diskuteres og ses nærmere på hvis dette området blir aktuelt. 
      
         m.v.h. Per-Morten Lillegård Gnr.42.Brn.1  



Fra: Anne-Lise Løkken <anneliselo@hotmail.no> 
Sendt: 18. juli 2017 20:43 
Til: Firmapost-nord 
Emne: VS: Deponier E6 Sørfold. 
 
 

 
Ad. deponi 12 Gyltvik. 
 
Gyltvik er en dal som er ca. 800 m bred, mellom bratt li på vestsiden og 
ur på østsiden. Bosettingen (30 fastboende) ligger på  vestsiden av E6 og Gyltvikelva. Av de 
berørte grunneierne er 4 av 5 fastboende.  Med dette deponiet vil halvparten av 
Gyltvikdalen, fra elva og østover, gå med til E6. Deponiet er ca. 1,3 km langt og 3-400 
m bredt, som blir nærmere 600 dekar av vår beste og lettest tilgjengelige utmark. Den 
ligger i le for vær og vind. Det meste av annen utmark, bjørkeskog, må tas ut ved å bruke 
firetråd.  Ca. 80% av deponiområdet er innplantet med gran. Her er vårt turområde, felles 
beiterett, elgjakt og bærterreng. Et lukket deponi vil også medføre mange tiår før det er 
voksen skog som kan hogges.  
 
Et åpent deponi til masseuttak vil medføre betydelige støy- og støvplager for befolkninga i 
mange tiår framover, når det blir liggende så nært. Et slik deponi bør ligge langt utenom 
bebyggelse. Dessuten vil vi ha utsikt rett i ei steinrøys, noe som ikke vil lokke folk til bygda. 
Dersom massene skal brukes til videreføring av E6 sørover bør jo deponiet ligge lenger sør i 
kommunen eller Fauske, da vil jo frakten av masse bli kortere, så det vil jo ikke bli mer 
kostbart alt i alt. Utmark blir ekspropriert noe som vil forringe våre eiendommers verdi. 
 
Jeg er grunneier på 30-2,8 og 17 og selvstendig næringsdrivende og har bær- og 
grønnsaksproduksjon, samt annen lokalmat. Gardsbruket har opp gjennom årene investert i 
skogstraktor, vinsj, tømmerhenger for kunne ta ut bjørk/tømmer selv. Videre er det ei 
gårdssag for saging/leiesaging. Investering i granplanting har skjedd over flere år, litt på 70- 
og 80 tallet, men det meste først på 90 tallet. Arealet som berører deponiet er ca. 250 dekar 
og 80% gran. Granskog er godt for klimaet da den binder CO2 gjennom fotosyntesen i 
trærnes stammer, greiner og røtter,  i tillegg til at det gjennom strøfall lagres CO2 i jorda. 
"Planting for bedre klima" er et av Stortingets tiltak i klimapolitikken. 
Det er gitt tilskudd til granplantinga og dersom felling av skog skjer før det er hogstmodent 
kan det føre til erstatningskrav fra skogetaten. Hvordan blir dette når Statens Vegvesen skal 
fjerne skogen?   
 
Min plan var utvidelse av bærproduksjonen og ha en gardsbutikk, som kan videreføres til 
neste generasjon. Noe som vil medføre to arbeidsplasser.  Min yngste sønn er rørlegger, 
med plan om å starte opp selv, og med årene ta over gardsbruket. Man må ha flere bein å 
stå på for å klare seg som selvstendig næringsdrivende og bo på bygda, m.a.o. fremtidig 
bosetting og inntekt av gardsbruket her, ser dårlig ut dersom deponiet blir en realitet. Tapte 
inntekter på elgjakt (utbetaling for areal i henhold til matrikkel) og bærplukking.   Dvs. to 
arbeidsplasser går tapt. (en kvinnearbeidsplass).  
 
 



Med vennlig hilsen 
 
Anne-Lise Løkken  
 
 



Gnrbrnr Navn Innspill 

27/1 Bjørn Didriksen Lurer på adkomst til deponi 16. Påpeker mulig 

adkomst langs elv som renner fra nordvestsida av 

deponiet og vestover. Mener deponiet er uegnet. 

Vannkilder ligger langs bekk som renner fra 

deponiet 

30/2,8 Anne Lise Løkken Blir deponi 12 framtidig massetak? Driver 

grønnsaksproduksjon vest for E6 og er bekymret 

for støv. Skog i deponiområdet 12 som hun eier, 

har også sag for skogsvirke og deponi vil ødelegge 

for framtidig råstoff til saga. 

52/4 Odd Hansen Foreslår flytting av deponi 3, gir skriftlig innspill 

33/6 Edgar Strand for Brit 

H. Strand

Kjell Pettersen for 

Elisabeth Pettersen 

Megården(Evjen) 

30/7 John M Andersen Deponi 12, lurer på om deponiet blir permanent 

eller massetak. Spør om verdifastsetting av skog 

plantet på 70-tallet. 

30/3 Ole Henry Fagerbakk 

for Irene Larsen 

Spør om eiendommen er berørt av deponi 

Smolten AS Anders Wold Spør om det er mulig for bedriften å få tilgang på 

steinamasser til utfylling i Mastermovika. Flytting 

av utslippsledninger ( 3 stk Ø710 lengder 400, 

500, og 600 m, alle med hull i ledning ca 50 m fra 

endepunkt, totalt 6 utslippspunkt. Ønsker tilgang 

på geotekniske rapporter fra området 

anders@smolten.no 

Borghild Wingan 

Styrkesnes grendelag 

Lurer på om tunnelmasser kan benyttes til 

utbedring av vegen til Styrkesnes. Kan massetak 

benyttes av private til private formål? 

25/5 Rolf Wold Lurer på adkomsten til eiendommen på østsida av 

vegen nord for innerkalvika. 

Kjell Olav Pedersen Har merknader og spørsmål i forbindelse med 

plastavfall i masser som deponeres i sjø. 

30/5,11 Hans Kristiansen, 

92418702 

Vurderer framtidig bygging av skogsveg fra Gyltvik 

og sørover, og lurer på om arbeidene kan gjøres 

etter at ny veg er bygget. Ønsker å bli kontaktet for 

befaring når vegvesenet er i området. Ingen 

spesielle innvendinger til deponi., 

33/1 Rune Edvardsen for 

Anny Edvardsen 

Vannkilde i deponiområdet, rørledning ned til 

bebyggelse. Også vannkilde i ved adkomstveg til 

deponi. Foreslår endret adkomst opp til deponiet 

langs «Skaret» øst for Knubben. Foreslår også 

deponi i Djupdalen 

Oppsummering fra åpen kontordag 4. april 2017, rådhuset Straumen



NN Anmodning om opprydding i gammelt massetak 

ved Eiavatnet. 

33/2,4 Erik Gangstø Vannkilde langs traktorveg til deponi 9. Ligger ved 

knekken lengst øst på vegen. Rørledning ned til 

bebyggelse. Foreslår deponi i Djupdalen 

Tommy Pedersen, 

Kvarv grendeutvalg. 

Påpeker at det er vanskelig å finne aktuelle kart på 

nettsida. Påpeker at han har fått mange 

henvendelser, særlig om deponi 14. 

49/4 Elisabeth Pettersen Spørsmål om hvilke prosedyrer som gjelder i 

forbindelse med innløsing/erverv av eiendommer. 

Spørsmål til vedtatt plan. 

48/4,10 Tor Ankjell Andkjelvatnet utredes som vannkilde (av 

kommunen). Avrenning fra østre  deler av deponi 5 

vil ha avrenning mot vatnet, ansees som 

forurensningskilde og er uønsket. Brønner for hus 

er anlagt i vestre deler av deponi 5 Foreslår å 

utvide deponiet vestover mot deponi 4. 

Adkomstveg til deponi 5 må utbedres. Foreslår 

deponering av stein langs E6 som G/S-veg fra 

Ankjellsvingen og til Megården. Foreslår 

deponering langs kommunal veg til Helland for 

framtidig bruk av masser til forsterkning. Foreslår 

Assihola som deponi 

Kurt Hjelvik, 

kommunalsjef 

Bygging av bru over Andkjelfossen gir mulighet for 

stenging av kommunal veg ved Lillegård i 

anleggsperioden 

NN Ønsker masser til molo på Strøksnes 

(Skjåneset/Jektvika) 

48/16 Ole Helland for Anne 

lise Helland 

90734708    

ol-johe@online.no 

Mener deponi 4 er uegnet som deponi fordi 

området er flatt. Foreslår deponering i grustak ved 

Steinbakk 



ÅPEN KONTORDAG 19. JUNI 2017 

 

Oppsummering av innspill, spørsmål og synspunkter fra besøkende, rådhuset kl. 10-18. 

Til stede: Knuts Sjursheim, Bjarne Barthel, Anne Knutssøn (ref.) 

Navn Eiendom Dep. 
nr. 

Merknad og innspill 

Odd Hansen 55/2 3 • Stiller spørsmål ved at akkurat plantefeltet på 60 
dekar er pekt ut som et mulig deponi. Ofre et 
frodig granfelt (bonitet G17) for et lite deponi? 

• Mener Hellandsnakken er mye mer egnet og ber 
om at 3 tas ut.  

• Vil derfor ikke gi samtykke til grunnboring. 
Ole Helland 
(e. fullmakt) 

48/16 4 • Tillater ikke grunnboring, jfr. brev 
• Mener arealet er uegnet pga grunnforhold og 

verdier 
• Forslår oppfylling langs eksist. E6 på 

eiendommen (ikke aktuelt for SVV) 
• Overleverer dokumenter vedr. Elkems deponi 

Oddvar Karlsen 48/1 4 og 
5 

• Tillater ikke grunnboring på 4  
• Bekymret for brønn ved 5, på areal mellom 

skogsvegen og bolig  
• Kan vurdere å tillate boring på 5 hvis han får se 

borplan. 
Ståle Nergård 
for mor Anny 
Edvardsen 

33/ 
1, 39 

9 • Formidler morens bekymring for det nye 
området, hun frykter oppfylling nær bolig. Skal 
berolige med at området tiltenkt som atkomst 
og ikke deponi. 

• Tegner forslag til atkomst på kartet, mest via 
eksist. veg men rette ut den skarpeste svingen. 
Blir også en fordel for brukerne. 

• Kartfester noen vannkilder og ledninger. 
Rune Edvardsen • Mener korteste veg gjennom nytt areal er best 
Edgar Strand 
Brit Strand, 
Hjelvik 

33/6 9 • Bruker vedskog aktivt og er bekymret for 
bruksverdi og naturverdi som går tapt. 

• Beroliget over at nytt omr. er til veg og ikke dep. 
OK med dep innerst i dalen, spes. hvis det 
legges opp langs dalsiden, og dekkes til. 

• «Kaffebu» i Dalan må flyttes, isolert bygg som 
brukes ifm skoging. De har egen traktorveg dit. 

• Alle i Hjelvik har brønn med tilsig fra Dalan-omr. 
• Blir gjerne med på befaring! 



Morten Hansen 
Heldal 

30/6 12 • Krever opprydding etter grunnboring i høst! 
Maskiner har kjørt ned trær i plantefelt og 
skadet veg. Gjelder flere eiendommer. 

• Når skal de tilbake? Vegen kun egnet for 
vinterkjøring på frossen mark. 

• Skriver ikke under samtykke for mer boring før 
det er ordnet opp 

• Oppfordret til å fremme krav om erstatning, eget 
overslag f.eks. antall trær og arbeidstimer 

Bjørn Didriksen  
Johnny Sevaldsen 

27/1 
27/2 

16 • Vanskelig atkomst til øvre del, bratt. 
• Krever opprydding etter grunnboring i høst, 

sender epost til Knut S. med spesifikasjon 
• Pekte ut vannkilder på kartet 
• Didriksen ønsker å være med på befaring hvis 

det blir arrangert! 
Asbjørn Johansen 
Randi Leifseth 
(deleiere) 
 

27/4 
Dødsbo 

16 • Grensene er feil på kartet, de eier mer mot 27/1. 
Skal ta det opp med kommunen. 

• Vannbrønn og rester etter fangeleir befinner seg 
innenfor grønt/nytt areal (er registrert). 

• Kontaktperson for avdøde Leif Karl Johansen er 
datter Nina Aasgaard, Ytter-Leivset 21, 8211 
Fauske.  

• Bekymring for omfang av deponi er betydelig 
dempet etter vår info. Samtykke levert. 

• Lokalt navn på interessant senkning i terrenget i 
det nye arealet er Rauflågbakkan. 
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