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1 Sammendrag 

 
Merknadsbehandling for reguleringsplan oversendes kommunen for behandling etter høring 
og offentlig ettersyn. Merknadene oppsummeres tematisk. 
 
Kulturminner: Det er ingen registrerte kulturminner som berøres av planen, men 
aktsomhets- og meldeplikten må etterleves. 
Reindrift:  Sametinget og Fylkesmannen ser positivt på at påviste konflikter med reindriften 
sør for Megården er tatt til følge. Sametinget etterlyser opplysninger om kontakt med 
reinbeitedistriktet, og kommenterer konsekvensutredningen for reindrift. 
Landbruk: Grunneiere til deponi 12 bemerker ulemper for utmarksnæring som skogbruk og 
framtidig beite. De er uenig i at området skal tas i bruk som deponi. 
Nærmiljø og friluftsliv: Ulemper for turstier og friluftsliv generelt er nevnt for område 12 og 
17. Ulemper for skolens friluftsområde er bemerket for område 17. For 12 nevnes også 
ulemper for jakt. 
Naturmangfold: Fylkesmannen anerkjenner at tidligere regulert deponi på Kvanntomoen tas 
ut, og registrerer at Nordfjorden beholdes da det ikke er funnet erstatning. Hensyn til 
kongeørn og mulig grotteforkomst er kommentert. Grunneier stiller spørsmål om avrenning 
til elver ved deponi 17. Nordland fylkeskommune minner om vannforskriften ved inngrep i 
vannforekomster. 
Landskap: Generelle merknader om utforming og landskapstilpasning fra Nordland 
fylkeskommune, det samme fra grunneier ved deponi 17. 
Mineralnæring: Uttak av deponerte masser faller utenfor minnerallovens virkeområde. 
 

2 Høringen 

2.1 Planprosessen 

Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen ble første gang varslet i februar 2017, med 
utvidete varsler i juni 2017 og mars 2018. I forbindelse med oppstarten gjennomførte vi ett 
folkemøte og to åpne kontordager i Sørfold. Innspill til planarbeidet ble samlet og 
kommentert i et merknadshefte, og oversendt kommunen sammen med forslag til 
planprogram. Planprogram ble vedtatt av Sørfold kommune den 14.11. 2017. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning var lagt ut til høring og offentlig 
ettersyn i perioden 10. juli 2018 – 15. september 2018. Høringen var kunngjort ved annonse 
i Avisa Nordland, og ved brev til berørte grunneiere og myndigheter. Plandokumentene var 
gjort tilgjengelig på nettsidene til Sørfold kommune og Statens vegvesen, og som utskrifter i 
kommunens servicetorg på rådhuset. 
 
I høringsperioden ble det arrangert åpent møte den 30.8 og åpen kontordag den 31.8, begge 
på rådhuset i Straumen. 
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3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

På åpent møte deltok sju frammøtte, sju fra kommunen og tre fra Statens vegvesen. Til åpen 
kontordag var det ett frammøte, ved representanter for eiendom i Gyltvik (deponi 12).  
 
Momenter av betydning som kom fram ved disse arrangementene er senere mottatt i 
skriftlige uttalelser og refereres nedenfor. I tillegg fikk vi påvist en traktorveg i deponi 12 som 
ikke er merket i kartet. Det er dermed to skogsveger i dette området som skal reetableres, 
plankart og bestemmelse i § 5.1 er endret i henhold til dette. 
 

3.1 Merknader fra offentlige aktører 

Sametinget – uttalelse om kulturminner 

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i 
området og har ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget. De minner 
om aktsomhetskravet etter kulturminneloven, og mener dette bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Aktsomhetskrav og meldeplikt er tatt inn som innspill til Ytre Miljø-plan, som skal utarbeides 
i byggefasen. YM-planen er Statens vegvesen som byggherre sitt verktøy for håndtering av 
slike lovkrav. Planen inngår i prosjektering og byggekontrakt, og sikrer videreformidling av 
krav til utførende entreprenør. Aktsomhetskrav og meldeplikt er allerede hjemlet i 
kulturminneloven, og tas derfor ikke inn i reguleringsbestemmelsene etter plan- og 
bygningsloven.  
 

Sametinget – endelig uttalelse 

Etter å ha hatt kontakt med Fylkesmannen og Duokta reinbeitedistrikt sier Sametinget at de 
nye deponiene ikke er konfliktfull for reindriften. De er kritiske til at deponiene 12 og 23 ikke 
er konsekvensutredet og at deponiene 15, 17 og 18 ikke er utredet for massetak i 
konsekvensutredningen. Sametinget savner også at det vises til at distriktene er kontaktet i 
forbindelse med dette planforslaget. Sametinget er positive til at det ikke er foreslått 
deponier ved Andkilen og Megården, siden de var konfliktfylt for Duokta reinbeitedistrikt.  
 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Det er en misforståelse at de nevnte deponiene og massetak ikke er konsekvensutredet. 
Swecos rapport datert 30.10.2017 omtaler alle deponier og massetak i både anleggs- og 
driftsfase (kapittel 7-10). Omfang og konsekvens er oppsummert i tabell 8-1 side 14. 
Resultatet av konsekvensutredningen er avgjørende for hvilke områder som inngår i 
planforslag. 
 
Reinbeitedistriktene (rbd) fikk brev med oppstartvarsel og høring av planforslag. Duokta rbd 
deltok i befaringsmøte i juni 2017. Swecos rapport for konsekvensutredning for reindrift 
redegjør for deres kontakt og kunnskapsgrunnlag i kapittel 5.1, bl.a. møte med Duokta. 
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Konsulent opplyser i ettertid at det gjentatte ganger ble forsøkt å oppnå kontakt med 
Stajggo-Hàbmer. Samme konsulent innhentet kunnskap i møter og kontakt med distriktet i 
prosessen med den forrige konsekvensutredningen for selve E6-utbyggingen. Vurderingen 
var da at dette området er mindre viktig for denne delen av reinbeitedistriktet. 
 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen har i hele planprosessen tilknyttet ny E6 vært skeptisk til de vedtatte 
deponiene på Kvanntomoen og Nordfjorden. De er tilfreds med at det er funnet alternativer 
til Kvanntomoen som innebærer mindre konfliktgrad. Det registreres at det ikke er funnet 
erstatning for Nordfjorden – det ene alternativet er ikke avsatt primært av sikkerhetshensyn, 
de tre andre i Andkilen utgår fornuftig nok av hensyn til reindriftsnæringen. 
 
For deponi 12, 15, 17 og 18 beskriver temarapportene omfang og konsekvens for 
naturmangfoldet på en grei måte. Fylkesmannen er tilfreds med at det er satt avbøtende 
reguleringsbestemmelser som tar hensyn til kongeørn i nr. 17. For å lykkes med dette er det 
avgjørende å få på plass rutiner som sikrer at reirlokaliteten sjekkes på relevante tidspunkt 
hvert år så lenge uttaksområdet drives. 
 
Til bestemmelsene om hensyn til grotteforekomster i område 15 ved masseuttak, er de 
usikre hvordan det rent praktisk skal sikres. Det bør stilles krav om undersøkelse og 
avklaringer før området kan tas i bruk. 
 
Deponi 23 ligger innenfor en stor breelvavsetning, som er registert som viktig 
kvartærgeologisk område i prioriteringsgruppe 2. Siden deponering er tenkt i området der 
det tidligere er tatt ut masser, vurderes konsekvensene som små. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Rutiner for hensyn til kongeørn i Tverrdalen må beskrives og innarbeides i forbindelse med 
driftsplan for massetak som skal godkjennes av kommunen, jf. bestemmelser § 2.2. 
 
Mulig grotte ved område 15 på Stormoen ligger akkurat i grensen for deponiområdet.  
Merknaden om at det bør stilles krav om undersøkelse er tatt til følge; bestemmelsene i § 
3.1 tredje avsnitt er endret til at forekomsten skal undersøkes av fagfolk før deponeringen 
starter. Senere masseuttak skal kun skje i deponerte masser. Bestemmelsenes § 3.1 første 
avsnitt er tilføyd en presisering av dette og gjelder for alle massetak, da det ikke var 
eksplisitt uttrykt i bestemmelsene fra før. 
 

Nordland fylkeskommune 

Tiltaket vil ikke være i strid med regional politikk slik det går frem av arealpolitiske 
retningslinjer i fylkesplanen. De peker imidlertid på at verdifulle friluftsområder berøres av 
massetakene. Spesielt Tverrdalen blir sterkt berørt, som viktig friluftsområde for Leirfjord 
skole. Det er viktig at erstatningsareal og alternative turstier er klare for deponiet tas i bruk, 
og etablerte turstier gjennom området bør reetableres så snart dette er mulig. 
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Fylkeskommunen ber også om at det for alle deponiene tas størst mulig hensyn til utforming 
og tilpasning til terrenget rundt. 
 
Vannforskriftens § 12 kan komme i bruk ved ny aktivitet eller inngrep i en vannforekomst. 
Det er kommunen som har ansvar for en slik vurdering i reguleringsplansaker. 
 
Fylkeskommunen ber om at kommunen snarest etter vedtak av planen oversender 
planmaterialet til Kartverket, for oppdatering av nettstedet NordlandsAtlas. 
 
Så langt fylkeskommunen kjenner til er planforslaget ikke i konflikt med kjente verneverdige 
kulturminner. Ikke alle kulturminner er registrert, og det vises derfor til tiltakshaver 
aktsomhets- og meldeplikt hvis en under arbeid støter på kulturminner. Det forutsettes at 
pålegg iht. kulturminneloven bringes videre til dem som skal utføre arbeid i marken. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Friluftsområdene i Tverrdalen, som er viktige for Leirfjorden skole, blir mest berørt av den 
forrige reguleringsplanen for utbyggingen av E6. Konsekevenser og avbøtende tiltak er 
avklart i den forbindelse, herunder erstatningsarealer. I denne planen for deponier er 
regulert område justert ved at østre del er tatt ut som deponi, og tursti her ikke lenger 
berørt. Ivaretakelse av turstier er omtalt i planbeskrivelsen. 
 
Det er satt krav til utforming og terrengtilpasning i bestemmelsene, og krav om detaljplaner 
som skal godkjennes av byggherre og kommunen. 
 
Deponiene er i stor grad plassert for å komme i minst mulig berøring med vassdrag, og det 
planlegges ikke tiltak som etter vår oppfatning berører vannforskriften. Eventuell befatning 
med vassdrag i anleggsfasen blir håndtert i henhold til regelverk. Se også kommentar til gnr. 
12/4 nedenfor. 
 
Aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er tatt inn som innspill til Ytre Miljø-plan, 
som skal utarbeides i byggefasen. Planen er Statens vegvesen som byggherre sitt verktøy for 
håndtering av slike lovkrav, bl.a videreformidling til utførende entreprenør. 
 

Direktoratet for mineralforvaltning 

Direktoratet viser til tidligere brev og har ingen ytterligere kommentarer. Siden uttak av 
masser kun skal foretas i deponerte masser, faller det ikke inn under mineralloven. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Uttalelsen tas til etterretning. Siden masseuttak i deponier ikke omfattes av mineralloven er 
det ikke krav om konsesjon eller godkjenning hos direktoratet. Kontroll med uttak er derfor 
ivaretatt ved at planen stiller krav om godkjenning fra kommunen.  
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3.2 Merknader fra private aktører 

 

Einar Eliassen, gnr 24 bnr 3 

Eliassen er deleier i område for deponi 18 Moan, og opplyser at han ikke har noen 
kommentarer til reguleringsplanen. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Uttalelsen tas til orientering. 
 

Morten Heldahl, gnr 30 bnr 6 

Deoponi 12 i Gyltvik er et område som er mye brukt til friluftsområdet og benyttes også i 
forbindelse med jakt. Det blir tatt beslag i fellesbeite, og gjør det utilgjengelig i flere år under 
bygging og etterpå. Det gjør det særdeles vanskelig å starte opp med gårdsdrift, som han har 
ønske om å gjøre. Et deponi vil med stor sannsynlighet forverre bonitet og gjøre det 
vanskelig å dyrke fram en bærekraftig skog. Det vil også ha stor negativ konsekvens på 
verdien av eiendommen. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Vi innser at området i anleggsperioden, og de første årene etter, ikke har noen verdi for 
grunneier. Etter endt anleggsperiode settes området i stand så godt det lar seg gjøre. 
Økonomisk tap i anleggsperioden, og på lang sikt som følge av tiltaket, tas opp i forbindelse 
med erverv av grunn og rettigheter etter at planen er vedtatt og før bygging starter. 
Økonomisk tap blir utmålt i tråd med reglene som gjelder når grunnervervet gjennomføres. 
 

Anne-Lise Løkken, gnr 30 bnr 2, 8 

Bruk av område 12 som deponi vil dele Øvermarka i to, medfører færre turområder i 
nærmiljøet og vil forstyrre elgjakta i mange år.  
 
Satsing på buskap for gnr. 30/6 blir vanskelig; det vil ta minst 15 år til utmarksbeite er oppe 
og går og atkomst til fjellbeite blir sperret i anleggsperioden. Blir det tatt hensyn til bosetting 
og drift av landbruk og skogsdrift, slik som Strategiplan for Sørfold kommune sier det skal?  
 
Løkken mener at det vedtatte deponiet Kvanntomoa er mer egnet. Området er lite i bruk, 
her er ur og og lite turområde. Turstien til Rismålsvatnet blir ikke berørt. Det er ikke egnet å 
frakte dyr fra Gyltvik og til utmarksbeite hit. Morenemassene som vil bevares på 
Kvanntomoa ligger i skjæringa til nåværende E6, er det viktigere enn den som er på Gyltvik? 
 
Det er viktig for dem på Gyltvik å ha ei sammenhengende utmark uten deponi. Det stilles 
spørsmål ved om de vil bli boende på Gyltvik når næringsinteressene blir tatt fra dem. Det 
vedtatte deponiet på Kvanntomoa bør brukes i stedet for at framtidige landbruksinteresser i 
Gyltvik må skrinlegges. 
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Løkken mener at et deponi av denne størrelsen garantert blir åpnet av staten for massetak 
etter en tid, da det ligger mye penger her. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen forholder seg til Fylkesmannens vurdering av naturverdiene på 
Kvanntomoen, som den viktigste begrunnelsen for å ta ut området. Friluftsliv blir berørt på 
Kvanntomoen selv om selve stia går utenom, da det vil være et stort inngrep i området. 
 
Landbruksinteressene blir berørt, men det er fortsatt mye tilgjengelig utmark som i dag ikke 
er i bruk. Deponiet beslaglegger en mindre del av arealet. Konsekvensutredningene 
konluderer med at konsekvensen for landbruk (og friluftsliv) er liten til middels negativ. Vi 
viser også til kommentarer for gnr. 30/6 over. 
 
Statens vegvesen har med denne planen regulert tilstrekkelig med massetak for framtiden. 
Åpning av deponiet som massetak vil kreve ny regulering med full planprosess etter plan- og 
bygningsloven, med kommunen som planmyndighet.  
 

Ketil Kristensen, gnr 12 bnr 4 

Deponi nr. 17 i Tverrdalen må anlegges på en måte som ikke hindrer ferdsel for beitedyr og 
mennesker til tilstøtende områder. 
 
Kristensen forutsetter (slik vi oppfatter det) at hvis deponiet reguleres til massetak er det 
tidsbegrenset, det lages plan med profilkart for deponiet og plan over området etter bruk, 
og det lages plan for tilkomstveg til deponiet. 
 
Kristensen sier at begge elvene blir berørt, og spør om det vil være fare for at avrenning og 
erosjon fra deponiet kan komme videre til Bonåelva, som er lakseførende. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Krav til bruk som deponi og massetak er satt i bestemmelsene, blant annet ved at det skal 
lages en detaljert plan som skal godkjennes på forhånd (§ 2). 
 
Deponiet er lagt slik at det ikke berører elvene direkte, med unntak av det blir en midlertidig 
kryssing av Tverrelva for tilkomst. Detaljutforming/modell av dette området (beskrivelsen s. 
38) viser planlagte tiltak for å hindre skadelig avrenning, i form av bufferarealer og 
sedimentasjonsbasseng. 
 

4 Eventuelle endringer etter offentlig ettersyn 

 
Plankartene er oppdatert med enhetlig bakgrunnskart og er ryddet for småfeil i layouten. 
Plankart R012 er endret ved at de to skogsvegene er plassert inn og merket Traktorveg. 
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Bestemmelsene i § 5.1, 3. avsnitt: Teksten er endret i samsvar med at det er to traktorveger 
som skal tilbakeføres.  

Bestemmelsene § 2.2, ny innledende setning: Det er kun tidligere deponerte masser som kan tas 
ut. 
 
Bestemmelsene § 3.1, tredje avsnitt – endring/styrking av hensyn til mulig grotte:  Drift av 
massetak skal ikke skade mulig grotteforekomst. Grotte med ID 21 i befaringsrapport fra Norsk 
Grotteforbund, (2016) skal undersøkes av fagfolk før deponering over lokaliteten. 
 
 
 

Vedlegg 

Uttalelser etter offentlig ettersyn 



 
 
 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Silje Hovdenak 

Tel: +47 78 48 42 80 

  
 
 

 

Statens vegvesen 
Region Nord 
Dreyfushammarn 31 
8002 BODØ 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

17/1265 - 27 18/24603  19.09.2018  

 

Uttalelse til regulering av nye deponier E6, Sørfoldtunellene 
 

Sametinget mottok høringen fra dere 6.07.2018. Vi sendte en midlertidig uttalelse per 
e-post.14.09.2018 innen fristen. Dere kan nå se bort fra denne. Etter avtale med 
saksbehandler sender vi med dette endelig godkjent uttalelse i brevform. 
 
Merknad – sikring av samisk natur og kulturgrunnlag, herunder reindrift 
Vi har hatt kontakt med Duokta reinbeitedistrikt og Fylkesmannen og de nye deponiene 
viser seg ikke å være konfliktfull for reindriften. Men vi er kritiske til at deponiene 12 - 
Memurukråga og 23- Steinbakkan ikke er konsekvensutredet og at deponiene 15 - 
Stormoen, 17 – Tverrdalen og 18 –Moan ikke er utredet for masseuttak i 
konsekvensutredningen for reindrift som foreligger fra 2017. Dette er deponi som 
kommer inn under konsekvensutredningsforskriften og burde vært utredet også med 
hensyn til samisk natur og kulturgrunnlag. Vi savner også at det vises til at distriktene 
er kontaktet i forbindelse med dette planforslaget. 
 
Sametinget er forøvrig positiv til at deponiområdene ved Andkilen og Megården som 
var konfliktfull for Duokta reinbeitedistrikt nå er tatt ut av planen for ny E6 
Sørfoldtunellene 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Silje Hovdenak 
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Statens vegvesen Region Nord 8002 BODØ 

 
Kopiija / Kopi til:    
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8003 BODØ 
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Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Arne Håkon Thomassen 

Tel: +47 78 47 41 69 

  
 
 
Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 

 

 

ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

17/1265 - 28 18/24651 16/166462-200 19.09.2018  

 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering med 

konsekvensutredning - deponier E6 Sørfoldtunnelene sendt fra 

Statens vegvesen 
Vi viser til deres brev av 06.07.2018. 
  

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget 
på det nåværende tidspunktet. Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette 
bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

Kulturminner og aktsomhetsansvaret.  

 Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller 

andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 

sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 

annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre 

arbeidet i marken. 

 
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge 
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant 
annet være bygninger, hustufter, gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll 
omkring), teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, 
fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne 
oppregningen er på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og 
registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, 
eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
  
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 
 
 
 
 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
 
Andreas Stångberg Arne Håkon Thomassen 
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut seniorrádediddje/seniorrådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Uttalelse til reguleringsplanforslag for deponier- Ny E6 Megården - 
Mørsvikbotn - Sørfold  
 
Fylkesmannen viser til høring datert 06.07.18 av reguleringsplanforslag for deponier i 
tilknyttet ny E6 på strekningen Megården – Mørsvikbotn. 
 
Formålet med planen er å øke deponikapasiteten for overskuddsmasser ved utbygging av 
E6 gjennom Sørfold, og å gjøre noen av deponiene tilgjengelig for senere masseuttak. 
 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.18 fått delegert myndighet til å samordne 
innsigelser fra regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. 
Til denne plan foreligger det ingen innsigelser. 
 
FYLKESMANNENS PLANFAGLIGE RÅD 
Fylkesmannen har i hele planprosessen tilknyttet nye E6 og deponier vært skeptisk til 
vedtatte deponier på Kvantomoen og i Nordfjorden. Dette ut fra de naturfaglige interessene 
som gjør seg gjeldende innenfor disse lokalitetene. Vi er således tilfreds med at Statens 
vegvesen har funnet alternativer til Kvantomoen som innebærer en mindre konfliktgrad, og at 
det aktuelle arealet på Kvantomoen nå foreslås avsatt som rent LNF(R)-område.  
 
Vi registrerer at det ikke er klart å fremskaffe alternativer til deponi i Nordfjorden. Deponi nr. 
9, som kunne vært et reelt alternativ til Nordfjorden, er ikke avsatt primært ut av hensyn til 
sikkerhet (skredfare). Deponi her vil etter det opplyste kreve betydelig skredsikring, noe 
vegvesen vurderer som urealistisk. Deponiene 3-5 i Andkilområdet utgår fornuftig nok av 
hensyn til reindriftsnæringen. 
 
For deponiene 12,15, 17 og 18 beskriver temarapportene omfanget og konsekvensene for 
naturmangfoldet på en grei måte, hvor spesielt de negative konsekvensene for hekkende 
kongeørn og fjellvåk i nærheten av nr. 17 og 18 er spesielt negativt.  Når det gjelder 
hensynet til den kongeørn, vil den pga. sin skyhet raskt kunne avbryte hekking ved 
forstyrrelser. Tap av denne hekkelokaliteten kan virke negativt for reproduksjon av kongeørn 
og dermed for bestanden i dette området. Fylkesmannen er tilfreds med at det i henhold til 
naturmangfoldloven § 12 er avsatt reguleringsbestemmelser som virker avbøtende i form av 
driftstid utenom hekkeperioden dersom hekking påvises. For å lykkes med dette er det 
avgjørende å få på plass rutiner som sikrer at reirlokaliteten sjekkes på relevante tidspunkt 
hvert år så lenge uttaksområdet drives.    
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Vi registrerer at det er foreslått planbestemmelser for deponiområde 15 som skal sikre at drift 
av masseuttak ikke skal skade mulige grotteforekomster. Hvordan dette er tenkt sikret rent 
praktisk er vi noe usikre på. Dersom man skal kunne utelukke at potensielle ikke skal bli 
berørt, bør det stilles krav om undersøkelse og avklaringer før området kan tas i bruk.  
 
Deponiet på Steinbakken (deponi 23) ligger innenfor en stor breelvavsetning. Hele dette 
området er registrert som viktig kvartærgeologisk område i prioriteringsgruppe 2 i de 
kvartærgeologiske rapportene. Platået har store areal med eng i god hevd, noe i tidlig 
gjengroingsfase, mens skråningen bærer delvis preg av tidligere uttak av grusmasse. 
Deponering er først og fremst tenkt lagt til området der det tidligere er tatt ut masser, og 
konsekvensene vurderes derfor som små. 
 
 
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 høring og offentlig ettersyn - deponier langs ny E6 i Sørfold   

Saken gjelder detaljregulering for utvidelser av flere deponier langs ny E 6 i Sørfold – Stormoen, 

Moan og Tverralen, som også reguleres til mulige framtidige massetak etter at deponiene er 

etablert. Fylkeskommunen ga innspill til planene i brev av 12. april 2018. 

 

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

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:  

 

Forholdet til regionale interesser 

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. Vi vil imidlertid 

også nå peke på at flere verdifulle friluftsområder berøres av massetakene. Det fremgår av 

konsekvensutredningen at spesielt Tverrdalen vil bli sterkt berørt. Dette er et viktig friluftsområde 

for Leirfjord skole. Det er derfor viktig at erstatningsareal og alternative turstier er klare før 

deponiet tas i bruk. Etablerte turstier gjennom området bør reetableres så snart dette er mulig. 

 

Vi ber også om at det for alle deponiene tas størst mulig hensyn til utforming og tilpassing til 

terrenget rundt.  

 

Vannforskriften § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep 

i en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet ifølge plan- og 

bygningsloven som er ansvarlig for en slik vurdering. Veiledning til helhetlig vannforvaltning 

finnes på våre nettsider. Vi viser også til vannportalen for veiledning til bruk av § 12 samt vann-nett 

portal for informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle vannforekomster.   

 

Planfaglig 

Digital plandialog 

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 

kommunen, så snart som mulig etter vedtak av denne plan, sender sosifil, kart som pdf og lenke til 

plandokument til plannordland@kartverket.no.  

 

 

Kulturminnefaglig  
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 

arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er 

https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/i9863e590-ea39-486f-bcd0-da0e1eff366b/fylkesplan_for_nordland_2013_-_2025.pdf
https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/planveiledning/
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
https://vann-nett.no/portal/
https://vann-nett.no/portal/
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imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og 

meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens  

§ 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av 

trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Nordland fylkeskommune 

v/Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre 

til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26. 

 

 

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 Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Martinus Hauglid    

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 
 

 
 



 
 

 
 
   

Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  22.08.2018 
Vår ref:  16/01172-13 
Deres ref:   16/166462-200 

 

Uttalelse vedrørende høring og offentlig ettersyn av forslag til 
detaljregulering med konsekvensutredning for deponier ved E6 
Sørfoldtunnelene i Sørfold kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 6. juli 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Reguleringsplanen er et supplement til reguleringsplan E6 Megården – Mørsvikbotn 
vedtatt den 15.11.2016. Reguleringsplanens formål er å økt deponikapasiteten for 
overskuddsmasser fra bygging av ny E6 i Sørfold, gjøre noe av massene tilgjengelig for 
senere uttak og gi rammer for utforming, istandsetting og drift. 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF viser til brev datert 16.05.2018 «Presisering angående spørsmål om 
reguleringsplan for deponer ved E6 i Sørfoldtunnelene i Sørfold kommune».  DMF tolker 
det slik at det kun skal foreta uttak av deponerte/tidligere deponerte masser, og at 
uttaket derfor ikke faller innenfor mineralloven. DMF har ingen ytterligere 
kommentarer til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering med 
konsekvensutredning for deponier ved E6 Sørfoldtunnelene i Sørfol d kommune. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Kristine Bye 
 

rådgiver 
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Fra: eineli@online.no 
Sendt: 28. august 2018 14:48 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Vedrørende "Varsel om høring og offentlig ettersyn av forslag til 

detaljregulering med konsekvensutredning - deponier E-6 
Sørfoldtunellene" 

 
Det vises til brev 16/166462-200, datert 6. juli 2018. 
 
Undertegnede er deleier i  G/ Br nr 24/3 på Sommerset I Sørfold. Jeg har ingen kommentarer til 
reguleringsplanen for deponier langs ny E-6. 
 
Vennlig hilsen 
 
Einar Eliassen 
Bureiservegen 54 
2407 Elverum 
Tel 92165503 



From: Morten Heldahl <morten.heldahl@gmail.com> 
Sent: 15. september 2018 23:14 
To: Firmapost-nord 
Subject: Merknader til reguleringsplanen 16/16642 
 

Merknader fra gn./bnr.: 30/6 

 

Deponi 12 er et område som er mye brukt til friluftsområde. Det blir også benyttet i 

forbindelse med jakt. 

 

Det vil også ta beslag på fellesbeite om deponi 12 benyttes, og gjøre det utilgjengelig flere år 

etter endt byggeperiode i tillegg til under bygging. Dette gjør det særdeles vanskelig og 

tungvindt å starte opp med gårdsdrift, noe som er et ønske fra undertegnede. 

 

Et deponi vil også, med stor sannsynlighet, forverre bonitet å gjøre det vanskeligere å dyrke 

fram en bærekraftig skog.  

 

Samtidig vil det ha stor negativ konsekvens på verdi av eiendommen. 

 

Hilsen 

 

Morten Hansen Heldahl 



From: Anne-Lise Løkken <anneliselo@hotmail.no> 
Sent: 15. september 2018 22:37 
To: Firmapost-nord 
Subject: Deponier E6 Sørfold 
 

Deponi 12 - Gyltvik. 

 

Viser til fremlagte plan der Gyltvik søndre del er valgt som deponi fremfor vedtatte deponi på 

Kvantomoa. 

Dette vil jo dele Øvermarka i to, som vil medføre lite eller ingen turområder i nærmiljøet. 

Elgjakta blir forstyrret/uteblir for mange år framover. Det vil bli vanskelig for nyetablert ung 

grunneier (30/6) å satse på buskap, da det vil ta minst 15 år fra i dag til det er et utmarksbeite 

er oppe å går. Da vil det være dyktig sent å satse på dette. Adkomst til fjellbeite vil jo også bli 

sperret i anleggsperioden. Viser til Strategiplan for Sørfold Kommune vedr. landbruk og 

skogbruk der det skal tas hensyn til bosetting og drift av landbruk og skogdrift i kommunen. 

Blir dette ivaretatt ved dette deponi? 

 

Deponi Kvantomoa er vedtatt. Dette er et område som er i liten bruk både for Gyltvik og 

Kvarv. Her er en del ur og noe skog. Flere av gr.eierne er utenbygdsboende. Det er jo lite 

egnet og frakte dyr fra Gyltvik hit til utmarksbeite. 

 

Når det gjelder turstien til Rismolsvatn vil den ikke bli berørt, da den går på kanten mot E6 i 

vest i 300-400 mtr fra toppen av Haugbakken. Her skal bygges bro over veien så stien vil jo 

bli noe berørt i alle fall. 

Kvantomoa er best egnet for deponi,da det er en del ur og lite turområde. Når det gjelder 

morenemassene som vil bevares ligger de jo i skjæringa til nåværende E6. Er denne 

morenemassen viktigere enn den som er på Gyltvik?  

 

Der er viktig for oss på Gyltvik å ha en sammenhengende utmark (uten deponi )i forhold til 

turområde, elgjakt og husdyrhold. Et deponi vil umuliggjøre å starte opp husdyrnæring (uten 

utmarksbeite) samt adkomst til fjellbeite i lang tid fremover. 

Vil vi bli boende på Gyltvik når næringsinntektene tas fra oss før vi har begynt? Hva med å 

bruke det vedtatte deponiet Kvantomoen framfor å skrinlegge framtidige landbruksinterresser 

på Gyltvik?  

Et deponi av denne størrelsen vil garantert bli åpnet av staten etter ei tid for masseuttak, da det 

ligger mye penger her 

 

Vi vil ikke ha dette deponiet på Gyltvik i.h.h.t. strategiplan for Sørfold skog- og landbruk.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne-Lise Løkken 



Fra: Ketil Kristensen <ketil.kristensen@elkem.no>
Sendt: 12. juli 2018 20:23
Til: Firmapost - nord
Kopi: Line Hansen
Emne: Merknader deponi nr. 17 E6

Merknader til reguleringsplan for deponi nr. 17 Tverrelvdalen.

Deponiet må anlegges på en måte som ikke h indrer ferdsel for beitedyr og mennesker til tilstøtende
områder.
Hvis deponiet reguleres som masseuttak,

er dette tidsbegrenset.
blir det utarbeidet plan med profilkart over deponiet.
blir det utarbeidet plan over området etter at deponiet er avviklet, ( tømt for masse eller
stengt)
Er det utarbeidet plan over tilkomstvei til deponiet.

Ser av tegning R017 at deponiet berører både Tverrelva og Kvantoelva, vil det være fare for at
avrenning og erosjon fra deponiet kan komme videre til Bonåelva som er laksef ørende ?

Ketil Kristensen
Prosjektengineer
Elkem AS, Salten Verk
Silicon Materials

Office : +47 75698130
Mobile : +47 97706614
ketil.kristensen@elkem.no
www.elkem.com

Youtube | Twitter | LinkedIn

NOTICE: Please immediately e - mail back to sender if you are not the intended recipient.
Thereafter delete the e - mail along with any attachments without making copies. The sender
reserves all rights of privilege, confidentiality and copyright.

mailto:ketil.kristensen@elkem.no
http://www.elkem.com/
https://www.youtube.com/channel/UCaOhmH5ZXkP5XsFsjdHy-4w
https://twitter.com/Elkem_AS
https://www.linkedin.com/company/163599/?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,idx:2-1-4,tarId:1427116700519,tas:elkem


Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no
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