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Forord 
Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med Sørfold kommune utarbeidet 
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for deponier og massetak for strekningen 
Megården-Bonå. 
 
Detaljreguleringsplanen legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for 
uttalelser er 15.9.2018. 
 

1 Innledning 
Reguleringsplanen er utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8, 
som detaljregulering etter § 12-3. Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogram 
fastsatt av Sørfold kommune.  
 
Hensikten med planarbeidet er å øke kapasiteten for deponering av overskuddsmasser ved 
bygging av ny veg, og å etablere mulighet for senere uttak av masser. Reguleringsplanen for 
deponier er et supplement til reguleringsplan for bygging av ny E6 på strekningen 
Megården–Mørsvikbotn denne planen. 
 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. 
Formålet med en regulering er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet 
skal brukes eller vernes. Detaljreguleringen er også et nødvendig rettsgrunnlag for 
gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. 

 
Statens vegvesen utarbeider planforslag med planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og 
fagrapporter. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Innkomne 
merknader vurderes og vi gir en begrunnelse til hvordan de behandles i planen. Revidert 
plan med merknadsbehandling oversendes Sørfold kommune for politisk behandling og 
vedtak. Kommunen kunngjør vedtak og varsler grunneiere og rettighetshavere om 
kommunens vedtak.  

 
Prosjektgruppe og bidragsytere for utarbeidelse av planforslaget: 

Navn Firma Fagansvar 
Knut Sjursheim Statens vegvesen Prosjektleder 
Anne Knutssøn Statens vegvesen Planleggingsleder 
Tor Karlsen Statens vegvesen Vegplanlegger 
Ida Bohlin Statens vegvesen Geoteknikk 
Tom Andre Edvardsen Statens vegvesen Kulturminner og –miljø 
Trond Aalstad Statens vegvesen Naturmangfold, naturressurser, 

nærmiljø og friluftsliv 
Kristin Andersen Statens vegvesen Landskapsbilde 
Bjarne Barthel Statens vegvesen Grunnerverv 
Wenche Andreassen Statens vegvesen Kartproduksjon 
Jeanette Kvalvågnes Statens vegvesen Skredfare 
Knut Hågensen Statens vegvesen ROS-analyse 
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Konsulent Sweco Reindrift (konsekvensutredning) 
Konsulent Multiconsult Støykartlegging 

Figur 1. Deltakere i prosjektet. 
 

Fra Sørfold kommune har Eirik Stendal, Kurt Hjelvik, Line Margrethe Hansen og Gerd Bente 
Jakobsen deltatt. 
 

2  Planprosess og medvirkning 
 
2.1  Oppstart  
 
Varsel om oppstart av planarbeidet med høring av forslag til planprogram ble i samsvar med 
plan‐ og bygningsloven § 12‐8 annonsert i Avisa Nordland og Saltenposten i uke 9 i 2017. 
Brev med varsel om oppstart ble sendt ut til offentlige instanser, grunneiere og 
organisasjoner. Nytt oppstartvarsel med utvidet antall planområder ble sendt i uke 22 i 2017 
ved annonser og brev som nevnt ovenfor. I tillegg ble det sendt varsel om utvidet 
planområde i uke 11 2018, ved brev og annonse.  
 
Plandokumentene for oppstartvarsel var gjort tilgjengelig på nettsidene til Statens vegvesen 
og Sørfold kommune, og i kommunens servicetorg. 
 
I forbindelse med oppstart og høring av planprogrammet ble det gjennomført et folkemøte 
og to åpne kontordager på rådhuset i Straumen: 

• Folkemøte i rådhussalen 29. mars 2017 
• Åpen kontordag 4. april 2017 og 19. juni 2017 

 
Det har vært flere møter og befaringer med kommunen, grunneiere og rettighetshavere i 
forbindelse med undersøkelser og konsekvensutredninger. 

• Befaring i Megården-området 21.6.2017 med leder for reinbeitedistriktet, Sametinget 
og Fylkesmannen i Nordland v/reindriftsforvalter.  

• Møte 9.1.17 for alternativsøk med deltakelse fra Fylkesmannen og kommunen. 
• Diverse møter og befaringer med grunneiere og kommunen ved feltundersøkelser. 

 
 

2.2 Planprogram og merknadsbehandling 
 
Planprogram ble utarbeidet for å avklare formål, rammer og premisser for planleggingen. 
Planprogrammet fastsatte områder som skulle utredes som deponier og/eller massetak, 
hvordan medvirkning skulle skje, hvilke tema som skulle konsekvensutredes og hvilke tema 
som skulle omtales i planbeskrivelsen.  
 
Høring av planprogram ble utført sammen med oppstartvarsel, og det kom inn 17 innspill. 
Innspillene ble behandlet og samlet i et eget merknadshefte. Planprogrammet ble sammen 
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med merknadsheftet oversendt Sørfold kommune for behandling. Sørfold kommune vedtok 
planprogrammet den 14.11.2017 som kommunestyrets sak 148/17.  

 
2.3 Høring og offentlig ettersyn 
 
Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart datert 31.5.2018 
• Planbestemmelser  
• Planbeskrivelse datert  
• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Høring og offentlig ettersyn kunngjøres i Avisa Nordland. Planforslaget blir samtidig sendt ut 
på høring til grunneiere, andre interessenter og offentlige instanser. 
Planforslaget gjøres tilgjengelig på følgende steder:  

• Sørfold kommune, servicetorget, rådhuset 
• Kommunens nettside www.sorfold.kommune.no 
• Statens vegvesens nettside www.vegvesen.no/e6sorfold   

 
I forbindelse med offentlig ettersyn og høring av planforslaget gjennomfører vi: 

• Åpent møte torsdag 30. august kl. 18-20 i rådhussalen, Straumen. 
• Åpen kontordag fredag 31. august kl. 09.30-14.00 i møterom Siso, rådhuset.   

 
Merknader til planforslaget må sendes skriftlige innen 15. september 2018 til: 
Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, 
eller: firmapost‐nord@vegvesen.no 
 
Kontaktperson i Sørfold kommune: Line Margrethe Hansen tlf. 75 68 53 62 
e-post: line.hansen@sorfold.kommune.no 
Kontaktperson i Statens vegvesen: Anne Knutssøn tlf. 75 55 23 19 
e‐post: anne.knutsson@vegvesen.no 
 
 
2.4 Behandling og vedtak 
 
Statens vegvesen mottar og vurderer alle merknader til planforslaget i samarbeid med 
Sørfold kommune. Deretter sendes de over til kommunen for behandling og vedtak. 
 
Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. plan‐ og  
bygningsloven § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes til kommunen. 

 

http://www.sorfold.kommune.no/
http://www.vegvesen.no/e6sorfold
mailto:anne.knutsson@vegvesen.no
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3 Bakgrunn for planforslaget  

3.1 Planområder 
 
Planforslaget for reguleringsplanen for deponier og massetak består av 6 planområder langs 
E6 på strekningen Megården-Bonå i Sørfold kommune, Nordland fylke. Sørfold kommune 
grenser mot kommunene Steigen, Hamarøy og Fauske. Planen er et supplement til 
reguleringsplan for utbygging av E6 gjennom Sørfold, som strekker seg fra Megården til 
Mørsvikbotn. Planlagt ny veg har en total lengde på ca. 45 kilometer der 10 nye tunneler 
inngår. Utbyggingen vil redusere lengden på E6 med ca. 11 km og forkorte reisetida med 
rundt 20 minutter. Sikkerhet, framkommelighet og reiseopplevelse blir betydelig forbedret.  
Strekningen for plan vedtatt i 2016: 
 

 
Figur 2: Planområde for utbygging, reguleringsplan E6 Megården-Mørsvikbotn vedtatt 15.11.2016 av Sørfold 
kommune (Plan-ID 2015002).  
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Planområder for planforslag – regulering av deponier og massetak:  

 
Figur 3: Planområder deponier og massetak. 
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3.2 Hensikt og målsettinger for planarbeidet   
 
Hovedmålene er å øke deponikapasiteten og etablere mulighet for framtidig masseuttak på 
noen av deponiene.  

 
• Nærmere beregning viser at kapasiteten i vedtatte deponier totalt sett er knapp. 

Deponikapasiteten økes i den sørlige delen av planområdet til detaljreguleringen E6 
Megården–Mørsvikbotn. Kortere transportlengde i sørlige del av utbyggingsområde 
er gunstig med tanke på kostnader og klimagassutslipp. 

• Fylkesmannen i Nordland har signalisert at bruk av de vedtatte deponeringsområdene 
Nordfjorden og Kvanntomoen bør vurderes på nytt på grunn av naturinteresser. 
Dersom planarbeidet bidrar til vesentlig økning av deponikapasiteten kan 
deponiområdene Nordfjorden og Kvanntomoen helt eller delvis utgå. 

• Statens vegvesen og Sørfold kommune ønsker mulighet for framtidig utnyttelse av 
steinmasser til samfunnsnyttige formål. Gjenbruk gir bedre ressursutnyttelse enn at 
de skal gå tapt i permanente deponier. Massene i de allerede vedtatte 
deponiområdene Tverrdalen og Moan ønskes tilgjengelig for uttak til framtidig bruk i 
drifts- og vedlikeholdstiltak. Nye deponier vurderes også som massetak. 

3.3  Alternativsutredning 
 
Områdene som er valgt ut for regulering av deponier og massetak er resultatet av en prosess 
i flere trinn.  
 

Ved planoppstart 
Starten var en idèmyldring i januar 2017 med deltakere fra Statens vegvesen, Sørfold 
kommune og Fylkesmannen i Nordland. Formålet var ut fra enkle kriterier å finne nye 
områder for vurdering av egnethet, mellom Megården og Aspfjorden. Resultatet var 16 
kartfestede områder som skulle utredes. Etter en nærmere vurdering ut fra tilgjengelige 
data, med bidrag fra alle deltakere, ble sju av disse områdene forkastet som uaktuelle.   
De resterende ni ble tatt med videre for utredning. I tillegg ble tre allerede regulerte 
deponier tatt med for vurdering av utvidelse (nr. 15, 17 og 18  i tabellen under).  
 
Første varsel om oppstart innbefattet deretter områdene som vist her 
(nummerering fra starten er beholdt):  

3 Skyttmarka, Helland 
4 Hellandsnakken-Trehauken 
5 Andkilåsen 
8 Øverskaret, Megården 
9 Dalan 
12 Memaurkråga ved Gyltvik 
14 Ungsmalhaugen, Kvarv 
15 Stormoen  
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2. oppstartvarsel 
Etter varsel om oppstart kom det kritiske merknader til noen av områdene, og forslag til 
seks nye deponiområder. Sammen med ny kunnskap førte dette til nytt oppstartvarsel med 
endring av planområder. Her var tre tatt ut (8, 14, 16) og ett lagt til (23), og områdenes 
utstrekning justert. Planprogrammet ble vedtatt med disse endringene. De ni områdene som 
er tatt med for videre utredning inkl. konskevensutredening er vis figur 4 under. Nummer 9 
og 23 ble tidlig vurdert uegnet som massetak, disse er derfor utredet kun som permanente 
deponier. Nærmere beskrivelse av utvelgelsesprosessen så langt finnes i planprogrammet. 
 

                   
  Figur 4: Lokalisering av områder som utredes iht planprogram (bruttoareal).  

 
For å minimalisere negative konsekvenser er hvert deponi utformet og avgrenset innenfor 
bruttoareal som var vist i oppstartsvarsel 2. I denne jobben er hensyn til vassdrag, 
landskapsformer og bebyggelse i nærheten forsøkt ivaretatt så godt som mulig. Det betyr 
altså at avbøtende tiltak alt er innarbeidet slik at påvirkning på omgivelsene er redusert før 
konsekvensutredning og andre utredninger.  
 

16 Aspfjorddalen 
17 Tverrdalen, Bonå  
18 Moan ved Sommerset 
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Endelig utvalg av massetak og nye eller utvidete deponier 
Utredningene som ligger til grunn for utvalget av områder som er med i planforslaget er: 

• Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, jf. kap. 3.4 og 8.  
• Geotekniske undersøkelser 
• Skredfarevurdering 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse 
• Støykartlegging 
• Undersøkelse om kulturminner 

 
Disse utredningene foreligger som egne rapporter. Andre vurderinger er blant annet:  

• Avveining av å utvide allerede regulerte deponier mot å etablere nye  
• Kapasitet, deponeringsbehov og transportlengde - strekningsvis 
• Atkomstveger, ulemper for nær bebyggelse, anleggsteknisk egnethet, økonomi 

 
Etter en samlet vurdering er følgende massetak og nye/utvidete deponier valgt ut: 
 

  Konklusjon reguleringsforslag 
3 Skyttmarka, Helland Utgår, reguleres ikke 
4 Hellandsnakken-Trehauken Utgår, reguleres ikke 
5 Andkilåsen Utgår, reguleres ikke 
9 Dalan Utgår, reguleres ikke 
12 Memaurkråga ved Gyltvik Permanent deponi 
15 Stormoen Deponi og massetak 
17 Tverrdalen, Bonå Deponi og massetak 
18 Moan ved Sommerset Deponi og massetak 
23  Steinbakkan ved Megården Permanent deponi 

 
• 3, 4 og 5 utgår på grunn av meget stor negativ konsekvens for reindriftsnæringa, jf. 

konsekvensutredning kap. 8. Nr. 5 medfører også ulemper for bebyggelsen (trafikk, 
støy) og krever utbedring av atkomstveg. 

• 9 Dalan er funnet uegnet på grunn av problematisk atkomst, landskapsinngrep og av 
hensyn til sikkerhet (stigningsforhold, geotekniske forhold, skredfare). 

• 12 er godt egnet som deponi, men massetak kan gi ulemper for bebyggelsen.  
• 15, 17 og 18: Tidligere regulerte deponier er vurdert som godt egnet for massetak. 

Utvidet bruk av vedtatte områder er generelt bedre enn gjøre inngrep i nye områder.  
 
Nærmere begrunnelse framgår av beskrivelsens videre utredninger, spesielt 
konsekvensutredningen jf. kap. 8 og vedlagte rapporter.  

 
Vurdering av tidligere regulerte deponier 
Når utvalg av nye/utvidete deponier er gjort kan den økte kapasiteten beregnes, og brukes 
som grunnlag i vurderingene om behovet for å beholde tidligere vedtatte deponier.  
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Kvanntomoen 
Dersom nr. 12 Memaurkråga ved Gyltvik blir nytt deponi, og deponi 15 Stormoen utvides, gir 
den økte deponikapasiteten rom for at deponi Kvanntomoen kan utgå i sin helhet. Ulempene 
ved å ta i bruk nr. 12 og utvide nr. 15 vurderes som mindre enn de negative konsekvensene 
for naturverdiene på Kvanntomoen som Fylkesmannen påpekte (verneverdige breelv- og 
bresjøavsetninger). Kvanntomoen kan da tilbakeføres til opprinnelig arealformål i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Nordfjorden 
Gjennom planarbeidet har det ikke lykkes å finne gode alternative deponier som kan avlaste 
deponi Nordfjorden. De aktuelle deponiene som kunne gi slik avlastning gir svært stor 
negativ konsekvens for reindrift (nr. 3, 4 og 5) og landskap, kostnader og HMS (nr. 9). Disse 
konsekvensen veid opp mot ulempene ved deponi Nordfjorden tilsier at Nordfjorden 
beholdes som deponi. 
 
Oppsummering - alternativsutredning med konklusjon   
 

 Deponiområde 
Kursiv: Tidligere regulert deponi 

Utvalg ved 
oppstart 

Utvalg i 
planprogram 

Utvalg i planforslag 

3 Skyttmarka, Helland X X - 
4 Hellandsnakken-Trehauken X X - 
5 Andkilåsen X X - 
8 Øverskaret, Megården X - - 
9 Dalan X X - 
12 Memaurkråga ved Gyltvik X X Permanent deponi 
14 Ungsmalhaugen, Kvarv X - - 
15 Stormoen X X Deponi og massetak 
16 Aspfjorddalen X - - 
17 Tverrdalen, Bonå  X X Deponi og massetak 
18 Moan ved Sommerset X X Deponi og massetak 
23 Steinbakkan - X Permanent deponi 
 Kvanntomoen (X) (X) Utgår - omreguleres 
 Nordfjorden (X) (X) Beholdes 

 

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
 
Statens vegvesen og Sørfold kommune vurderte tiltaket etter Forskrift om 
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven (1.1.2015) i forbindelse med 
planprogrammet. Konklusjonen var at tiltaket kan gi vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, og at konsekvensutredning er nødvendig. Metodikk og omfang av 
konsekvensvurdering er fastsatt i planprogrammet, som ble vedtatt av Sørfold kommune 
14.11.2017. Utredningen er utført etter metodikken i håndbok V712. I samsvar med 
planprogrammet er områdene konsekvensutredet for disse temaene jf. kapittel 8:  
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• Landskapsbilde 
• Naturmangfold 
• Nærmiljø/friluftsliv 
• Naturressurser – landbruk  
• Naturressurser – reindrift 

 
 

4 Rammer og premisser for planarbeidet  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener er 
viktig at kommunene legger vekt på i sin planlegging etter plan- og bygningsloven. 
 
Regjeringen vektlegger raskere prosesser for planlegging av bolig, næring og samferdsel, 
samtidig som regjeringen styrker det lokale selvstyret. For å ivareta det lokale selvstyret 
samarbeides det nært med Sørfold kommune. 
 
Regjeringen ønsker en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling for å hindre alvorlige 
klimaendringer. De nye deponiene reduserer kjørelengde og bidrar til reduserte 
klimagassutslipp i forhold til opprinnelig plan. 
 
Norge har unike kultur- og naturverdier som kan være ressurser for næringsutvikling. Det er 
derfor viktig at disse ivaretas gjennom planleggingen. Vi utarbeider en konsekvensutredning 
hvor vi registrerer viktige verdier. Der det er mulig justeres planforslaget for å hindre eller 
redusere berøringen med viktige ressurser og verdier. 
 
Norge har store mineralressurser som samfunnet har behov for. Tilgjengelighet til 
mineralforekomster for utvinning skal sikres, avveid mot andre interesser. Planen sikrer at 
overflødige steinmasser fra byggingen gjøres tilgjengelig for senere bruk, etter en 
konsekvensvurdering mot andre interesser. 
 
Det er viktig å ivareta hensynet til reindriften i planleggingen fordi næringen er sterkt 
arealavhengig. Vi har utarbeidet en konsekvensutredning som synliggjør hvordan 
reindriftsnæringen påvirkes. Samtidig søker vi å tilpasse deponienes plassering og utforming 
slik at negative konsekvenser reduseres. 
 

Nasjonal transportplan (NTP) 
For å ivareta bestemmelser i tunnelsikkerhetsforskriften er prosjektet E6 Megården-
Mørsvikbotn med i gjeldende NTP 2018-29, og foreslått med 100% statlig finansiering og 
oppstart etter 2021. I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2018-2023 er 
prosjektet tildelt 510 mill. kr i perioden 2021-2023, og resterende midler i perioden 2024-
2029. 
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Planstatus for området 
To arealbruksplaner er relevant for prosjektet: 

• Kommuneplanens arealdel for 2009-2021, vedtatt 30.9.2010  
• Detaljregulering E6 Megården–Mørsvikbotn 

 
I kommuneplanens arealdel er de fleste områdene som inngår i dette planforslaget avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) uten tillatt ny bebyggelse. Ett deponi berører et 
bebygd LNF-område (B29): Steinbakkan ved Megården. Atkomstveg til deponiet i grustaket 
går gjennom dette området. Selve deponiet ligger i LNF-område utenfor B29. 
 
Sørfold kommune vedtok reguleringsplan for E6 Megården–Mørsvikbotn den 15. november 
2016. Planen er det viktigste grunnlaget for reguleringsplanen for deponier, og 
gjennomføringen av utbyggingen er betingelsen for gjennomføring av planen for deponier.  
 
Der det er overlapping mellom tidligere vedtatt plan og ny plan er det den nye reguleringen 
som gjelder. Områdene er 15 Stormoen, 17 Tverrdalen og 18 Moan, der det blir endringer i 
planområde og arealformål. I tillegg blir det endringer for vedtatt deponi på Kvanntomoen.  
 

 

5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Beliggenhet og tilstøtende arealbruk 
 
Områdene befinner seg på strekningen Megården-Bonå i nærheten av eksisterende og/eller 
ny E6. Se kart, figur 3. 
 
Deponi 12 Memaurkråga 
Området ligger øst for E6, nord for Gyltvikvatnet og ved foten av Gyltvikfjellet. Dette er et 
utmarksområde avsatt som LNF-område i kommuneplanen. Nærmeste bebyggelse er i 
Gyltvikmoen vest for E6, ca. 500 unna.  Området er preget av bjørkeskog med noen felt av 
plantet gran. Det er en skogsvei inn i området, ellers ingen tekniske inngrep. 

 
Figur 5: Deponiområdet sett fra gårdene på Gyltvikmoen, fra vest mot øst. E6 går nedenfor fossen til venstre. 
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Illustrasjon av planområdet sett i sammenheng med vedtatt reguleringsplan for utbygging av 
E6 i område Gyltvik - grått felt: 
 

 
Figur 6: Nytt deponi i forhold til tidligere regulert areal. 

 
 
Deponi 15 Stormoen 
Området ligger nord for Kvarv, på østsiden av E6. Størstedelen ligger nord for påhugget til 
Aspfjordtunnelen. Stormoen er ei flate på en breelvavsetning mellom lisidene til 
Storhammeren og Innerfjellet. Her er lauvskog med noe plantet gran. Det meste av arealet er 
allerede regulert til deponi. Tilgrensende arealer er regulert til vegformål og ellers LNF-
områder i arealplanen. Søndre del er preget av tekniske inngrep med veganlegget, 
høgspentlinje og kraftverk. 
 

 
Figur 7: Fra Stormoen. 
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Illustrasjon av planområdet sett i sammenheng med vedtatt reguleringsplan for utbygging av 
E6 i område ved Stormoen:   
 

 
 

 
Figur 9: Omriss av samme plankart som til venstre, med nytt 
reguleringsforslag lagt over. Deponiet er utvidet i nordvest og foreslått 
omregulert til massetak. 
 

Figur 8: Fra reguleringsplan vedtatt 2016.  
Stormoen deponi er den store grønne flaten,  
som nå foreslås utvidet.  

 
 
 
Deponi 17 Tverrdalen 
Dette området befinner seg i Tverrdalen, på nordsiden av Leirfjorden. Deponiet ligger på 
Kvanntosletta i bunnen av Tverrdalen. Tverrelva passerer på østsiden og sørsiden av 
deponiet og renner ut i Bonåelva. På sørsiden av Tverrelva og deponiet passerer fylkesvei 
613 fra E6 ved Elvkroken opp Bonådalen. Det er flere høgspentlinjer i området. Nærmeste 
bebyggelse er rundt 1 km fra deponiet i luftlinje.  
 
Tilgrensende område, der ny E6 kommer, er et viktig friluftsområde for Leirfjord skole og er 
tilrettelagt av skolen til friluftsaktivitet. Det meste av arealet er allerede regulert til deponi.  
 
Illustrasjon av planområdet sett i sammenheng med vedtatt reguleringsplan for utbygging av 
E6 i område ved Tverrdalen:   
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Figur 10: Utsnitt fra reguleringsplan vedtatt 2016 med tiltenkt deponi til høyre.  
 
 
 

 
Figur 11: Omriss av samme plankart som over, med nytt reguleringsforslag lagt over høyre del. 

 
 
Deponi 18 Moan 
Deponiområdet ligger nord øst for Sommerset, på sørsiden av E6. Deponiet strekker seg i en 
elvedal fra Moan i vest opp i Trollhola i øst. Nærmeste bebyggelse er minst 600 m unna. 
Dagens veganlegg og høgspentlinje gjør at området har preg av tekniske inngrep. Det består 
av lauvskog, ingen plantet skog. Det meste av arealet er allerede regulert til deponi, der 
deler av dagens E6 blir midlertidig anleggsområde.  
 
Illustrasjon av planområdet sett i sammenheng med vedtatt reguleringsplan for utbygging av 
E6 i område ved Tverrdalen: 
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Figur 12: Utsnitt fra reguleringsplan vedtatt 2016 
 

 
 

 
Figur 13: Planforslag med utvidelse av deponi mot sør og endring til massetak. 

 
Deponi 23 Steinbakkan 
Deponiet er et gammelt, avsluttet grustak ovenfor bebyggelsen i Steinbakkan, øst i 
Megården og nord for Tørrfjordelv. Det er spredt bebyggelse på oversiden av kommunal vei 
fra E6. Atkomst til deponiet passerer et par boligeiendommer til en skogsveg, som før 
grustaket dreier vest og oppover i terrenget. Selve deponiet er en skrent med løsmasser i 
foten av lisiden. Grustaket er delvis gjengrodd med kratt og det er ellers løvskog i området. 
Øst for deponiet renner ei elv ut i Tørrfjordelv. 
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Figur 14: Gammelt grustak i Steinbakkan 
 

 

 
Figur 15: Illustrasjon av planområdet sett i sammenheng med vedtatt reguleringsplan for utbygging av E6 i område 
Megården - grått felt. 

5.2 Teknisk infrastruktur 
 
Planområdet dekker områder med spredt bebyggelse. Det er i liten grad konflikt mellom 
planlagte tiltak og eksisterende infrastruktur innenfor planområdet. 
 

Kraftlinjer og kommunikasjonsnett 
Kraftforsyningen i planområdet dekkes av 2 netteiere sine høyspentnett. Sørsida av 
Leirfjorden mellom Megård og Sommerset ligger innenfor Indre Salten energi (ISE) sitt 
forsyningsområde, mens området nord for Leirfjorden ligger i Nord-Salten kraftlag (NSK) sitt 
forsyningsområde. Høyspentnettet til de to selskapene har i dag ingen forbindelse med 
hverandre. 
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I deler av planområdet er det etablerte høyspentlinjer (22 kV) som kommer i konflikt med 
planlagte tiltak. Konfliktområdene er i hovedsak deponi 18 ved Sommerset og deponi 17 i 
Tverrdalen. På disse stedene kan det bli nødvendig å heve eller legge om høyspentlinja. 
 
I planprosessen hittil er det ikke kommet innspill som viser konflikt mellom telelinjer eller 
fiberkabler og planlagte tiltak. Stedvis kan det være langsgående og kryssende 
kommunikasjons- og fiberkabler i planområdet, men vi har ingen informasjon som tilsier 
konflikt med deponiene. 
 
Vannledninger og vannforsyning til husholdninger 
Vannforsyning til private husholdninger og fritidsboliger innenfor planområdet skjer i dag 
vesentlig fra private brønner/vannkilder. Noen steder er det også vannverk som forsyner 
flere husstander. Enkelte steder vil det være konflikt mellom deponier og slik vannforsyning. 
Det er ikke innhentet fullstendig oversikt over hvordan hver enkelt eiendom er forsynt med 
vann, men følgende opplysninger er kommet fram: 

- Vannforsyningen til Megården har inntak i og ved elva øst for deponi 23. 
Vannledningen ligger langs elva og nedenfor deponiet.  

- Servicebygg på rasteplass ved Sommerset har sin vannkilde i deponi 18. 
- Boliger i nedre del av Bonådalen inkludert Leirfjorden skole har sin vannkilde i 

Tverrdalen i deponi 17. 
 

Avløpsledninger 
Avløp fra bebyggelse er ikke kartlagt, men det er ingen kjente avløpsledninger i områdene.  
 
5.3 Landskapsbilde 
 

Planområdet er, ifølge NIJOS sitt referansesystem for landskap, i landskapsregion 32; 
fjordbygdene i Nordland og Troms. Landskap i denne regionen karakteriseres av en stor 
variasjon i fjordlandskapet som spenner over 5 breddegrader. Regionen har både glasiale- 
og alpine fjellformasjoner og mer rolige landformer med større åser, hei og vidde. 
Fjellformasjonene danner ruvende kulisser i bakgrunnen. Den smale strandflaten som ligger 
som en brem mellom fjordene og de bratte fjordsidene har størst kulturpåvirkning. I 
områder med alpine former er stupbratte fjellsider og flåg vanlig. Skred- og vitringsjord er 
vanlig i bratte lier. Fjordene skjærer seg inn i landblokken. I fjordmunningen er løpet gjerne 
bredt og forgreinet, mens det lenger inne ofte er smalt og med godt innsyn til motsatt 
bredd. Bjørkeskogen dominerer i hele regionen. Granplantinger er utbredt og preger flere 
steder liene med sine rektangulære felt. Tregrensen er lav. Dyrka mark finnes på 
strandflater, i fjordbotner og daler med flat dalbunn. Det er også i disse områdene 
bebyggelsen er konsentrert (NIJOS 2005).  
 
I rapporten Fjordlandskap i Nordland, (Nordland Fylkeskommune 2009) er planområdet gitt 
verdi C «Representative/vanlige forekommende landskap», landskap med vanlig gode 
opplevelseskvaliteter. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med fylkesdelplan for vindkraft 
og småkraftverk. Beskrivelse og bilder av delområdene er hentet fra konsekvensutredningen 
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for landskapsbilde fra reguleringsplan E6 Megården-Mørsvikbotten som er utarbeidet av 
Asplan Viak.  
 
Deponi 23 Steinbakkan ligger i delområde Megården 
Megården ligger ved Tørrfjordelvas utløp i Tørrfjorden. Den brede og grunne elveosen 
preger stedet, og uttrykket er avhengig av mengden vann i elven. Elveløpet varierer mellom 
små stryk, stille partier og langgrunne områder med stein og tang. På begge sider av elva 
stiger terrenget. Dalsidene er skogkledde med en blanding av bar- og løvskog. Bebyggelsen, 
som i hovedsak består av bolighus ligger på begge sider av elva på rekke langs lokalvegene, 
de fleste på nordsiden av elva. Ved utløpet til fjorden ligger en småbåthavn og flere naust 
langs bryggen. Her ligger også det nedlagte samvirkelaget. E6 krysser Tørrfjordelva på bru 
og går videre i tunnel gjennom fjellet. Ny E6 vil være et synlig landskapsinngrep og element 
som vil prege delområde Megården. En kraftledning krysser elva der den munner ut i 
fjorden.  
 
Deponiet ligger i et avsluttet grustak bak boligbebyggelsen langs vegen. Grustaket er i dag 
gjengrodd og lite synlig for omgivelsene. Gjennom grustaket går en traktorvei til 
overliggende utmarksområder. 
 

   

   
Figur 16: Bildene øverst viser Tørrfjordelven med grunne partier og lite vannføring en høstdag. På østsiden av elven 
ligger spredt bebyggelse innover mot Lillegård. Bildene nederst viser samme området en sommerdag med høyere 
vannstand. Til høyre E6 broen over elven.  
 

Verdien er vurdert til middel til stor verdi for delområdet Megården. Utslagsgivende for 
vurderingen er møtet med fjorden, elveosen og det lille stedet Megården.  
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Deponi 12 Memaurkråga ligger i delområde Gyltvikelva-Kvarv  
Området er et bredt daldrag mellom det store Gyltvikfjellet i øst og de lavere fjellene 
Lillefjellet/Middagsfloget i vest. I dalbunnen har Gyltvikelva sitt meandrerende løp. En 
lokalveg tar av fra E6 og går på vestsiden av dalen ned til fjorden og til Øvre Kvarv. Langs 
vegen ligger flere småbruk og bolighus. Rundt husene og ned mot elva er det åpne 
grasareal. En annen lokalveg tar også av fra E6 og går ned til fjorden lenger nord. Også langs 
denne ligger flere hus. E6 følger østre dalside, og vegetasjon langs vegen skjermer for 
utsikten. I sommerhalvåret oppleves ikke bebyggelsen og de åpne arealene i dalbunnen. E6 
går i tunnel under Storfloget i Aspfjordtunnelen. Ny E6 ligger i delområdet i samme trase 
som dagens E6. 
 
 

   

   
Figur 17: Bildene øverst viser E6 som går i den østre dalsiden. Portalen til Aspfjorden tunnel oppleves som liten i 
møtet med en trailer. Bildene nederst viser den brede dalen med dyrka mark i deler av dalbunnen. E6 går i den østre 
dalsiden gjennom tett skog og det er lite utsikt over dalen. Dalsidene er bratte og E6 er lite synlig (bilde til høyre).  

 
 
Massetaket ligger øst for E6 i foten til Gyltvikfjellet på et slakere platå. Området er i dag en 
del av den grønne og frodige dalbunnen som strekker seg opp i fjellsidene.  
 
Verdien for delområde Gyltvikelva–Kvarv er middels. Utslagsgivende for vurderingen er den 
brede og rette dalstrekningen med utsikt til skog-kledde dalsider og sporadisk utsikt til 
dyrka mark i dalbunnen.  
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Masstak/deponi 15 Stormoen ligger i delområde Aspfjorden 
Aspfjorden er en kort og trang fjordarm som går inn fra Sørfolda. Fjordsidene er bratte med 
både vegetasjonsdekke og fjell i dagen. Fjellsiden av Storfloget (søndre fjordside) er spesielt 
bratt. 
 
Massetaket/deponiet ligger i foten til Storfloget over den sørlige portalen til 
Aspfjordtunnelen, på et terrengnivå/platå som i dag er lite synlig grunnet mye vegetasjon i 
området. Stormoen ligger sørøst for Aspfjorden og er ikke eksponert ut mot Aspfjorden som 
er det viktigste landskapselementet i delområdet. Ny E6 går i delområdet i tunnel, det vil bli 
et nytt tunnelpåhugg ved Stormoen. 
 

   
 
Figur 18: Bildene viser den trange situasjonen innerst i Aspfjorden hvor E6 går. Utsikten utover fjorden er fin, og det 
er tilrettelagt med brygge for småbåtene.  
 

Verdien for delområde Aspfjorden er vurdert til middels. Utslagsgivende for vurderingen er 
de bratte fjellsidene som omkranser den smale fjordenden og som sammen med 
tunnelstrekningene gir en dramatisk landskapsopplevelse.  
 
Massetak/deponi 18 Moan ligger i delområde Leirfjorden, Kalvika–Sommerset  
Leirfjorden skjærer seg inn i landskapet med bratte fjordsider. Sidene er vegetasjonskledde 
med unntak av det store og nakne Berrfloget. Her går det grå og nakne flåget fra Kalviktuva 
på 685 moh. og helt ned til fjorden. I Ytter–Kalvika ytterst i fjorden, ligger et par hus og 
naust i den lille viken ved enden av Storelva som munner ut i fjorden her. E6 kommer ut av 
Kalvik-tunnelen i Ytter-Kalvika. Et stykke lengre inni fjorden ligger Inner-Kalvika hvor det 
også er småbruk, hus og naust. Videre innover mot Sommerset er det ingen bebyggelse og 
Berrfloget dominerer. E6 går i strandsonen inn til den lille grenden Sommerset, men i tunnel 
under Berrfloget. Den andre fjordsiden er vegetasjonskledd, men det nakne fjellet Ytterfjellet 
og Kvanntoaksla rager over fjorden. Det er kun et par hus ytterst på Styrkesvik. 
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Figur 19: Langs Leirfjorden på den smale landbremmen ligger flere småbruk med naust i fjæra. Berrflogtunnelen går 
på deler av strekningen der det bratte Berrfloget stuper i fjorden. 

 
Massetaket/deponiet ligger i en terrengsøkk/elveløp som ligger sør for Kannflågtunnelen og 
som har navnet Trollhola, og er en utvidelse av allerede vedtatt deponi. Ny E6 går i 
delområdet i tunnel og på dagens E6 trase med bru over Leirfjorden. Det vil bli nye 
tunnelpåhugg for tunnelen som går til brua. 
 
Delområde Kalvika-Sommerset er vurdert til stor verdi. Utslagsgivende for vurderingene er 
den store og vide fjorden som strekker seg innover i landet. Også den varierte strandsonen 
med veksling mellom bratte flog og flate partier med små gårdsbruk og dyrka mark, trekker 
opp verdien. 
 
Massetak/deponi 17 Tverrdalen ligger i delområde Storheia 
Storheia danner skillet mellom Bonådalen og Leirfjordgård. Den 278 meter høye kollen er 
bratt ned mot Bonåsjøen og slakere i liene ned mot Lerifjordgård og Kalvika. I Leifjordgård 
ligger gårdsbebyggelen i lia og naust ved fjorden. Fylkesvegen går gjennom 
kulturlandskapet, svinger seg oppover i lia og over Storheia. Selve Storheia er kledd med 
gran og lauvskog. 
 
Massetaket/deponiet ligger i Tverrdalen nord for Storheia langs fv 613. Her møtes flere 
dalfører og området er frodig. Delområde Storheia er vurdert til middels til stor verdi. 
Utslagsgivende for vurderingen er kulturlandskapet langs fjorden. Det nye massetaket vil 
ikke forringe kulturlandskapet langs fjorden, og vil ikke eksponeres mot disse områdene. 

5.4 Nærmiljø/friluftsliv 
 
Sørfold kommune har under 2000 innbyggere og det er bare noe spredt bosetting i/nær det 
aktuelle planområdet. Kommunen har mange og store naturområder som er mye brukt til 
friluftsliv. Rago nasjonalpark er vel det mest kjente området, med innfallsport i Nordfjorden 
hvor Nordfjordelva byr på bra laksefiske. Det er flere merkete turløyper i kommunen og 
kommunen er med i Salten Friluftsråd. I planområdet er det flere turstier, men bare får av 
disse er merket og tilrettelagt. 
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Deponiområde 12 Memaurkråga 
Det er ikke boligbebyggelse i området. Nærmeste boliger er gårdene på Gyltvikmoen som 
ligger minimum 500 meter unna. Areal avsatt som deponi er ikke registrert som 
friluftsområde av verdi. Området brukes i forbindelse med jakt, bærplukking og turer slik at 
området har verdi lokalt som friluftsområde. Det går noen enkle traktorveger i området og 
stier i forlengelsen av disse. Blant annet er det sti helt i utkanten av området som leder opp 
til Kråktuva som er et yndet utsiktspunkt mot Folda. Det går også en sti videre mot Kråktuva 
i forlengelsen av traktorvegen. Badeplassen ved Gyltvikvannet har stor verdi, men denne blir 
ikke direkte berørt (se mer om anleggsfase og massetak). 
Verdi vurderes samlet til middels. 
 
Deponiområde 15 Stormoen 
Deponiet ligger i utkanten av det registrerte friluftsområdet Innerfjellet–Aspfjorddalen som 
har verdi «viktig» i naturbase. Dette er et stort turområde for varierte aktiviteter; fisking, 
jakt, bærplukking, grotting, gammel ferdselsvei mellom Kvarv og Aspfjorden. Det går en 
tursti forbi Stormoen og inn til store friluftsområder inn mot Aspfjorddalen og videre. Verdi 
er vurdert middels til stor. 
 
Deponiområde 17 Tverrdalen 
Deponiområdet ligger innenfor et svært viktig friluftsområde, Brekkmoskogen, som brukes 
av Leirfjord skole spesielt. Det registrerte friluftsområdet har høyeste skår for 
verdisettingsfaktorene egnethet og tilrettelegging. Området er tilrettelagt av skolen til ulike 
typer av friluftsaktivitet. Bruksområdet for skolen er i hovedsak knyttet til områdene ved 
Brekkmoskogen, som blir kraftig berørt av selve vegprosjektet (ny E6) med tunnelpåhogg. 
Berørt areal for deponi med tilkomstveg ligger i utkanten av området og har ikke så stor 
verdi. Det går stier gjennom området som er avsatt til deponi som viser at arealet er i bruk. 
Det er ingen boliger i eller helt nær området. Området gis middels til stor verdi. 
 
Deponiområde 18 Moan 
Det er ingen bebyggelse i området, som ikke er mye brukt for friluftsliv. Arealet får liten 
verdi både for nærmiljø og friluftsliv. 
 
Deponiområde 23 Steinbakkan 
Det er spredt boligbebyggelse i nærområdet til deponiarealet - blant annet langs den 
kommunale vegen som anleggstrafikken vil gå på mellom E6, tunnelpåhugget og deponiet. 
Området er nærturområde for bebyggelsen her. Lisjgardsloftet–Svartvatn er registrert som 
viktig friluftsområde, beskrevet med turgåing, fisking, bærplukking og generelt 
friluftsområde. Det er i hovedsak lokal bruk. I metodikken for kartlegginga skårer faktorene 
bruksfrekvens, funksjon og tilgjengelighet høyest. Det går skogsveg opp og inn i 
turområdene og denne går gjennom deponiarealet. Selve deponiet er helt i utkanten av 
området og er neppe særlig mye brukt. På grunn av at vegen gjennom deponiet leder opp til 
viktig område for friluftsliv settes samlet verdi til middels. 
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5.5 Naturmangfold 
 
Berggrunnen i planområdet er svært variert med mye innslag av bånd av kalkspatmarmor, 
fylitt og glimmerskifer. Disse bergartene gir grunnlag for rik flora ved at de lett frigir 
næringsemner og samtidig bidrar til en høy pH som er gunstig for næringskrevende og 
basekrevende vegetasjon. Det er registrert to områder med geologisk arv. Det er et 
glasifluvialt delta ved Andkilvatnet og et breelvdelta ved Kvanntomoen/Kvarv (Fjalstad og 
Møller, 1987). Vegetasjonen er i all hovedsak artsrik og frodig på grunn av gode 
vekstbetingelser som kalkrik berggrunn og stedvis marine løsmasseavsetninger.  
 
Det er mye elg i området og for noen av deponiene er det tydelig beiteområde for elg. Det er 
også sannsynlig trekkvei gjennom eller nær flere av deponiene. Det er ingen større elver 
innenfor deponiene, men flere har mindre elver og bekker som renner gjennom. Tørrfjordelv 
har ubetydelig verdi for sjøørret og laks. Kvarvelva har liten bestand av sjøørret, men 
Bonnåelva har relativt stor verdi for laks og sjøørret. Tørrfjordelv-Megård er et viktig 
brakkvannsdelta, både som naturtype og for fugl. 
 
Flere av deponiene ligger i tilknytning til områder med topografi som tilsier at det kan hekke 
rovfugl i nærheten. Nordlandsatlas, med opplysninger om arter unntatt offentlighet, er 
gjennomgått. Der det er aktuelt er det omtalt for hvert deponi uten at hekkelokalitet er vist 
på kart. 
 
Deponiområde 12 Memaurkråga 
Området består i hovedsak av bjørkeskog på lågurtmark og blåbærmark med mye skrubbær. 
Det er rikere partier med høgstaudeskog med tyrihjelm, mjødurt, skogstorkenebb og 
enghumleblom og myrpartiene i nordre delen er noe påvirket av kalkholdig sigevann med 
arter som gulstarr og sveltull. Under fjellfoten er det mektige lag med blokkmark som gjør at 
bekken delvis renner usynlig gjennom disse. Det ble ikke registrert arter eller 
vegetasjonstyper/naturtyper som skiller seg vesentlig ut fra det normale i området. Det er 
ikke registrert hekkende rovfugl i berget her og heller ikke observert noe under befaring 
som tilsier hekking. Det kan likevel ikke utelukkes at det finnes slike hekkelokaliteter i 
bergsiden. Arealet er stort og har trolig en viss økologisk funksjon som beite- og 
trekkområde for elg, samt at de indre delene av området har innslag av rikere myrvegetasjon 
og gråorskog. Verdi vurderes som liten til middels. 
 
Deponiområde 15 Stormoen 
Hele området (platået) består av bærlyngskog etablert på grusforekomst som er en 
breelvavsetning. Her er det skrinn furuskog som delvis er erstattet med granplanting. Dette 
arealet er regulert til deponi i godkjent reguleringsplan. Tillegget her er en utvidelse inn mot 
fjellfoten for å kunne gi en betre terrengtilpasning av et deponi. Vegetasjonen i området er 
ordinær og skiller seg ikke ut med noen spesielle kvaliteter. Elva som renner her skal ikke 
berøres av deponiet. Det ligger forekomster av karst og mulig grotte i kanten av det nye 
deponiområdet. Den ene lokaliteten er av Norsk Grotteforbund er vurdert med potensial (bør 
undersøkes). Området får middels til stor verdi på grunn av mulig grotte. 
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Deponiområde 17 Tverrdalen 
Området bærer preg av tidligere jordbruksaktivitet med engslått på frodige areal og beite på 
øvrig areal. Langs elva er det stedvis gråorskog med storbregner og kvitbladtistel i 
feltsjiktet, men det er ikke store områder eller særlig godt utviklet flommarkskog. I søkk og 
parti med djupere organisk lag og større fuktighet er det høstaudebjørkeskog med mye 
tyrihjelm og strutseving. Det er kjent hekkelokalitet for kongeørn i området, men det er ikke 
registrert vellykket hekking de seinere årene. Men hekkelokaliteten har vært i bruk mange av 
årene uten at det lyktes å få fram unger. Det vil si at paret hevder revir og gjerne forsøker 
hekking som kan bli avbrutt av forskjellige årsaker. Lokaliteten er uansett viktig og trekker 
opp i verdivurderinga. Tverrelva er sideelv til Bonåa som er anadromt vassdrag med laks og 
sjøørret. Verdi blir samlet sett middels, med hekkelokalitet for kongeørn som viktigste 
kriterium for verdi. 
 
Deponiområde 18 Moan 
I dalbunnen er det ordinær vegetasjon, særlig i den ytre delen. I sidene på sørsiden er det 
frodigere med mye høgstauder og storbregner. Øverst oppe i siden, der en møter rasmarka 
og berget, er vegetasjonen mer artsrik og med kalkkrevende planter. Her ble det funnet 
blant annet rosenrot, fjelltistel, gulsildre, fjellkattefot, fjellfrøstjerne og taggbregne. Store 
steiner oppå vegetasjonen tyder på aktiv rasaktivitet. Bekken i dalbunnen/kløfta renner 
delvis åpent og delvis i grunnen, og på berg og løse steiner og blokker var det tydelig at det 
er kalk i grunnen. Det er registrert en forekomst med mulig grotte (bekk mellom rasblokker), 
men denne er vurdert som neppe sårbar av Norsk Grotteforbund. Potensiale for funn av trua 
plantearter er til stede, eksempelvis kalkkrevende moser. Det er registrert at fjellvåk hekker i 
nærområdet. Samlet vurderes området til å ha middels verdi. Det er den tydelig 
kalkpåvirkete vegtasjonen og med potensiale for rødlista arter som trekker opp.  
 
Deponiområde 23 Steinbakkan 
Platået er ei stor breelvavsetning og hele dette området er registrert som viktig 
kvartærgeologisk område i prioriteringsgruppe 2 i de kvartærgeologiske rapportene. 
Vegetasjonen i skråningen er typisk for ustabil og skrinn mark. Av arter som ble registert 
med store forekomster var fuglevikke, legeveronika og berggull. Område for deponi anses 
ikke å være en viktig del av det landskapsøkologiske funksjonsområdet som er vist til i 
konsekvensutredningen for ny E6 (Rådgivende Biologer, 2016). På grunn av kartærgeologisk 
verdi settes samlet verdi til middels. 

5.6 Kulturarv 
 
Det er ikke kjent kulturminneverdier i direkte konflikt med tiltaket. Nærmeste kjente 
kulturminne er en automatisk fredet heller (ID 214617-1 i Riksantikvarens 
kulturminnedatabase Askeladden), som ligger ca. 20 meter sør for Merrelva og deponi Moan 
i skrånende terreng preget av steinur.  
 
Regional kulturminneforvaltning ved Nordland fylkeskommune og Sametinget varslet og 
gjennomførte i 2017 registreringer etter kulturminner i planområdene. Tiltakshavers 
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undersøkelsesplikt, hjemlet i kulturminneloven §9, anses følgelig som utført. Det ble ikke 
funnet noen til da ukjente kulturminner som et resultat av dette arbeidet.  

5.7 Naturressurser 
 
Landbruk 
Totalt er det i overkant av 550 landbrukseiendommer i Sørfold, og det er i dag selvstendig 
jordbruksdrift på ca. 12 av disse. Eiendommene er relativt små og jordbruksarealene nokså 
oppdelte (kilde: Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Sørfold kommune 2014 – 
2017). I tillegg til eget areal leies det jord på naboeiendommer. Selv om Sørfold ikke er noen 
stor landbrukskommune, så har landbruket betydning langt utover den verdiskaping som 
ligger i tradisjonell jordbruks- og skogbruksdrift. Landbruket bidrar bl.a. til sysselsetting, 
bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av kulturlandskapet. 
 
Det drives elgjakt i alle deponiområdene. Det er ikke kjent at jakta leies ut og slik bidrar til 
inntekt for landbrukseiendommene. Følgene for høsting av elg som ressurs er knyttet til 
anleggsfasen (forstyrrelse) og må håndteres som en ulempe som skal kompenseres dersom 
anleggsaktiviteten fører til tap av mulighet for jakt/inntekt. 
 
Deponiområde 12 Memaurkråga har deponi på areal med middels bonitet. Det er en del 
planteskog med gran i søndre del, opp mot Øvermarka. Her er det en del skog i hogstklasse 
III – IV yngre til eldre produksjonsskog som ennå ikke er hogstmoden. I nedre del er det en 
god del nyplanting av gran. Det er fellesbeite i utmarka på østsida av E6.  
 
Deponiområde 15 Stormoen (platået) består av bærlyngskog etablert på grusforekomst som 
er en breelvavsetning. Det er noe furu, men mest granplaning (hogstklasse II) på middels 
bonitet. Terrassen er lettdrevet, men har noe bratt tilkomst. Skogarealet er begrenset til 
terrassen. 
 
Deponiområde 17 Tverrdalen bærer preg av tidligere jordbruksaktivitet med engslått på 
frodige areal og beite på øvrig areal. Arealene inngår i beiteområde for Korken Beitelag, men 
arealene i Tverrdalen er tydelig gjengrodd og lite i bruk. Om lag en tredel av avsatt 
deponiareal er tilplantet med gran, hogstklasse III – IV yngre til eldre produksjonsskog som 
ennå ikke er hogstmoden. Det er noe høy bonitet, mens hoveddelen av arealet har middels 
bonitet eller er åpen fastmark. Det foregår ellers vedhogst i området. 
 
Deponiområde 18 Moan består i all hovedsak av lauvskog med middels bonitet. Det er noe 
areal med lauvskog på høy bonitet og noe med lav bonitet. Det er ingen plantet skog og 
arealet ser ikke ut til å være i bruk i næring for landbruket. 
 
Deponiområde 23 Steinbakkan ligger i ei stor breelvavsetning. Deponiet ligger i et tidligere 
massetak i denne grusressursen. Det går en traktorveg opp skråningen og denne går inn til 
areal med noe eng, men det er tilsynelatende ikke aktiv slått av engarealet på platået. 
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Reindrift 
Området sør for Tørrfjordelva, inkludert Andkilen, Helland, Buviknakken, m.fl. inngår i 
vinterbeitene til Duokta reinbeitedistrikt (rbd). Vinterbeiter er en minimumsressurs for 
reinbeitedistriktet og er tillagt stor verdi. Området er svært sentralt for reinbeitedistriktet 
grunnet flere viktige flyttleier.  
 
Deponiområde 12 Memaurkråga ligger innenfor beiteareal vårbeite men anses som ikke 
spesielt viktig for distriktet.  
Deponiområde 17 Tverrdalen tilhører vårbeite og høstbeite for Stajggo-Hamber rbd. Arealet 
hvor det er foreslått deponi har noe utfordrende terreng og tett skog, og ligger tett opp mot 
eksisterende veg. Det aktuelle arealet har trolig ikke noe særlig verdi for reinbeitedistriktet, 
men områdene rundt er viktige som beiteområder.  
Deponiområde 23 Steinbakkan ligger nær flyttlei. 
Deponiområdene 15 og 18 anses å ha ingen spesiell verdi for noen av reinbeitedistriktene. 
Dette begrunnes med at de ligger i nærheten/tett inntil eksisterende infrastruktur og i 
avstand til definerte ressursområder for reindriften.  

5.8 Grunnforhold 
 
Resultat av grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger foreligger i egen rapport. 
Konklusjonene oppsummeres her. 
 
Deponi 12 Memaurkråga  
De utførte grunnundersøkelsene viser at løsmassene består av morenemasser, og utførte 
stabilitetsberegning viser god stabilitet. Gjennom deponiet er det observert en del vann i 
flere bekker, disse må erosjonssikres, legges i rør eller ledes rundt deponiet. 
 
Deponi 15 Stormoen 
De utførte grunnundersøkelsene viser løsmasser av grusig sand og morene. Utført 
stabilitetsberegning for deponiet viser god stabilitet. Den naturlige skråningen opp mot 
deponiet viser stabilitet under kravene, her er det sannsynlig at atkomst til deponiet 
anlegges. Dette må vurderes nærmere etter at prosjektering av atkomst er utført.  
 
Deponi 17 Tverrdalen 
De utførte grunnundersøkelsene viser at løsmassene består av morenemasser med kort 
dybde til bergoverflaten i nederkant av deponiet. Det forventes ikke å bli behov for spesielle 
geotekniske tiltak.  
 
Deponi 18 Moan 
De utførte grunnundersøkelsene viser at løsmassene består av sand og sandig, siltig leire i 
den flate delen av deponiet. Lengre opp i dalen består løsmassene av sandig grusig 
materiale. Utført stabilitetsberegning viser god stabilitet og det forventes ikke å bli behov for 
spesielle geotekniske tiltak.   
 



Planbeskrivelse – regulering av deponier E6 Sørfoldtunnelene  

 

30 
 

Deponi 23 Steinbakkan 
Deponering av masser i dette område betyr at naturlig terreng gjenskapes da det er et 
gammelt grustak som fylles opp. Da det er oppfylling til naturlig terreng i kombinasjon med 
faste løsmasser (morene) i grunn vurderes stabiliteten som god.    

5.9 Geologi  
 
Skredfarevurderinger 
Skredfarevurdering er basert på kartstudier og foreligger som eget notat til planen. Befaring 
er ikke gjennomført for reguleringsplan da skredfaget ble involvert utenfor 
barmarksesongen. Det anbefales at alle deponier befares nærmere i neste fase, for å 
verifiserer skredfaren.  
 
Deponi 12 Memaurkråga  
Deler av deponiet vurderes å være utsatt for steinsprang, hvor aktuelt sikringstiltak er voll av 
deponimasser mot fjellsiden. Bekkeløp i utvidet deponi vurderes å være utsatt for sørpeskred 
og jord- og flomskred. Erosjonssikring og styrt inn-/utløp anbefales som sikringstiltak. 
Skredfaren vurderes som håndterbar.  
 
Deponi 15 Stormoen 
Deponiet grenser til skredutsatt terreng i øst. Det anbefales at deponiet ikke kommer i 
berøring med elveleie. Deponiet for øvrig vurderes å ikke være skredutsatt. Skredfaren 
vurderes som håndterbar.  
 
Deponi 17 Tverrdalen 
Elvene Kvanntoelva og Tverrelva vurderes å være utsatt for sørpeskred og flomskred, 
anbefalte sikringstiltak er erosjonssikring og fangdam med overrør ved kryssing. Deponi er 
potensielt utsatt for steinsprang, sikringstiltak vil være å jobbe i et nivå elevert 4 meter i 
forhold til sideterrenget, med bratt skråning mot dette.  
 
Riggområdet er innenfor utløpsområde til kjent skredpunkt Tverrelvdalen, for skredtypene 
snø og stein. I riggområdet må det ikke etableres oppholdssteder, som f.eks. kontor, 
overnatting, verksted etc. Det anbefales å etablere voll for å sikre riggområdet for skred fra 
dette skredpunktet. Skredfaren vurderes som håndterbar.  
 
Deponi 18 Moan 
Deponiet er vurdert utsatt for mindre steinsprang og snøskred fra de bratte fjellsidene. 
Anbefalt arbeidssikret med fanggrøft. Sørpe-, flom- og jordskred kan inntreffe i dalbunnen.  
Det vurderes at skredfaren kan være såpass utfordrende å håndtere under anleggsperioden 
at det anbefales å etablere varslingsrutiner for de ulike skredtypene.  
 
Deponi 23 Steinbakkan 
Deponiets vestre del er vurdert å være utsatt for mindre snøskred. Arbeid i perioder med 
snøskredfare bør begrenses. Skredfaren vurderes som håndterbar.  
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Anbefalingene fra skredfarevurderingen håndteres ved at de tas med som innspill til plan for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggefasen. 
 
 

6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

6.1 Reguleringsformål    
 
Regulerte områder befinner seg innenfor reguleringsgrenser som er vist på plankartene. 
Planområdene foreslås regulert til følgende formål, jf. plan- og bygningsloven (pbl): 
 
Bebyggelse og anlegg (pbl§ 12-5 nr. 1) 

- Massetak BSM 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2) 
- Kjøreveg SKV 
- Annen veggrunn – teknisk SVT 

 
Landbruks, natur- og friluftsområder samt reindrift (pbl § 12-5 nr. 5) 

- LNFR areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet   
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

- LNF-A areal uten spredt bebyggelse 
- LNF-B areal med spredt bebyggelse 

 
Områdebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 1) 

- Midlertidig rigg- og anleggsområde inkl. deponier 
 
Hensynssoner (pbl § 12-6) 

- Høyspentanlegg H370_1 

6.2 Nærmere beskrivelse - deponering 
 
Områdene som er foreslått regulert har tre hovedformål: 

1) Områder for bruk til permanente deponier 
2) Områder for bruk til deponier og massetak 
3) Tilbakeføring/omregulering av tidligere regulerte arealer  

 
All massedeponering skal skje etter de samme prinsippene: 

• Det skal lages en plan for bruk og istandsetting som skal godkjennes av byggherre 
før deponeringen tar til.  
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• Alle vekstmasser der det skal deponeres, skal fjernes og lagres slik at kvaliteten på 
massene ikke forringes. 

• Deponiet formes naturlikt, stedstilpasset området og tilstøtende terreng så godt det 
lar seg gjøre. Toppflaten skal ha et naturlik overflatebehandling. 

• Området dekkes med de avtatte stedegne vekstmassene for naturlig revegetering. 
Der det ikke er nok vekstmasser i deponiet kan masser fra andre steder i anlegget 
brukes, ev. bruke en ugrasfri vekstjord slik at det blir naturlig innvandring av 
stedegne arter.   

 
Hvis det blir aktuelt med annen samfunnsnyttig utnyttelse til fyllmasser kan behovet for 
deponering bli mindre.  
 
Midlertid rigg- og anleggsområder 
Områdene avsatt til deponier og massetak blir brukt som midlertidig rigg- og 
anleggsområde hvis ikke annet er spesifisert for det enkelte deponi. Det innebærer lagring 
av maskiner, materialer og utstyr, etablering av forlegning, kontor, driftsveger, produksjon 
av stein og betongmaterialer, og annet som er nødvendig for anleggsdriften. Sikringstiltak, 
skjerming, sedimentasjonsbasseng og lignende er også aktuelt innen planområdet. 
 
Vannhåndtering i planlagte deponier 
Alle deponiene grenser eller er i direkte berøring med bekker og elver. Deponiene påvirker 
disse både under anlegg og når deponiet er ferdigstilt, samt ved uttak av masser i 
massetakene. Alle deponiene skal håndterere vann i områdene i henhold til gjeldende 
lovverk. Tiltakene vurderes opp mot utfordringene og sårbarheten i området, dette må 
prosjekters og beskrives i neste fase. Tiltakene vil bli visualisert i bruks- og 
istandsettingsplanene for deponiene, og drifts- og istandsettingsplan ved massetak.   

6.3 Planlagt arealbruk – permanente deponier  
 
De to områdene som reguleres til permanente deponier benyttes til deponering av 
overskuddsmasser, til mellomlagring av masser og til rigg- og anleggsområde i 
anleggsperioden for bygging av ny E6. Midlertidige atkomstveger til permanente deponier 
bygges med vegbredde tilpasset aktuelle transportkjøretøyer og stedlige forhold. Vegene 
fjernes etter endt deponering og istandsettes etter samme prinsipp som deponiene. 
 
Etter at anleggsarbeidet er ferdig skal deponiene avsluttes som beskrevet i kap 6.2 Nærmere 
beskrivelse - deponering og etter en istandsettingsplan som er godkjent av byggherre.  Det 
vil deretter ikke være anledning til å ta ut masser fra deponiene. Kommunen skal varsles når 
anleggsarbeidet er avsluttet, og arealet tilbakeføres til LNFR-område til disposisjon for 
grunneierne. 
 
Deponi 12 Memaurkråga 
Deponiet ved Gyltvik er et permanent deponi som berører eiendommene 30/5, 30/6, 30/7 
og 30/2. Aktuelle masser for deponering er hovedsaklig sprengstein fra Gyltviktunnelen og 
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bergskjæringer mellom Gyltvik og Kvarv, samt løsmasser fra vegarbeider mellom Gyltvik og 
Kvarv. Hovedatkomst til deponiet vil være via eksisterende skogsveg som kommer inn i 
området fra sørvest. Deponiet er tenkt brukt som ordinært anleggs- og riggområde. 
 
Plassering og utforming ved maksimal utnyttelse er illustrert under. Deponiet terasseres i 2 
nivåer, med største kotehøyde på øverste terrasse på kote +165 og nederste rundt + 145. 
Selve deponiet kan dekke inntil ca. 124 dekar av regulert areal og har kapasitet på 1 
270 000 m3 massevolum. Deponiet formes med naturlik helning mellom nivåene og med 
god tilpasning mot eksisterende terreng. Stedegne vekstmasser tilbakeføres som toppdekke. 
Eksisterende skogsveg, som går inn i deponiområdet, skal etter avsluttet deponering 
reetableres over deponiet. 
 

 
Figur 20: Utforming av deponi med maksimal oppfylling og etter istandsetting 

 

 
Figur 21: Bilde av 3D-modell - deponi Memaurkråga med maksimal oppfylling sett fra høyde fra nord vest.  
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Deponi 23 Steinbakkan 
Deponiet Steinbakkan er et permanent deponi som berører eiendommene gnr. 42/1, 42/3, 
43/1 og 43/3. Massene som er tenkt deponert her er hovedsaklig sprengstein og løsmasser 
fra vegarbeidene på begge sider av Tørrfjordlev. Deponiet er som midlertidig anleggsområde 
tenkt brukt til mellomlagring av masser, men ikke riggområde. Atkomst til deponiet er fra 
tunnelpåhugget via den kommunale veien. Avkjørselen til noen boliger og en traktorvei opp 
til overliggende utmarksområder blir brukt i anleggsperioden. 
 
Plassering og utforming ved maksimal utnyttelse er illustrert under. Deponiet fyller opp det 
tidligere grustaket og gjenskaper den formen som var før grusen ble tatt ut. Deponiet 
strekker seg fra bunnkote +31 og opp til toppkote +76 og har en utstrekning på ca. 15500 
m2. Det vil være jevn helning mellom topp og bunn i deponiet. Deponimassene formes 
naturlikt og godt inn mot tilstøtende terreng. For istandsetting av deponiet benyttes 
metoden revegetering med stedlige masser. Det er usikker hvor stort volum det er av 
stedegne masser her. Hvis volumet er for lite og det ikke er andre områder man kan hente 
fra i anlegget, vurderes det å bruke ugrasfri jord og ha naturlig innvandring av arter. 
 
Atkomstveger og traktorvegen skal istandsettes etter endt bruk. 
  

 
Figur 22: Utforming av deponi med maksimal oppfylling og etter istandsetting. 
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Figur 23: Bilde av 3D-modell som viser utforming av deponi Steinbakkan med maksimal oppfylling  

6.4 Planlagt arealbruk – deponier med massetak  
 
De tre områdene som er regulert til massetak kan benyttes til mellomlagring og deponering 
av overskuddsmasser, til rigg- og anleggsområde i anleggsperioden og til senere uttak av 
masser. Ved massetak kan de avsatte arealene brukes til driftsveg, oppstilling av maskiner 
og utstyr, drift av knuse-/sorteringsverk, lagring av masser, sikringstiltak, voller og 
vegetasjonsskjerm, sedimentasjonsbasseng og annet som følger av driftsplan, jf. vilkår for 
massetakene beskrevet i kapittel 9.2 og bestemmelser. 
 
Deponeringen skal skje etter de samme prinsippene som permanente deponier, se kap 6.2 
Nærmere beskrivelse - deponering , men for massetak stilles det i tillegg krav om at det skal 
utarbeides en drifts- og istandsettingsplan som skal godkjennes av kommunen.  
 
Atkomstveger bygges med vegbredde inntil 6,5 m inklusiv skulder. I kurver kan bredden bli 
utvidet. Der det er behov for rekkverk utvides vegbredden med ytterligere 1 til 2 meter. 
Lokale tilpasninger til terreng og stedlige forhold kan bli aktuelt, noe som kan redusere 
vegbredden. I slike tilfeller kan det bli bygget møteplasser. Vegfyllinger bygges med 
skråningshelning varierende mellom 1:1,5 og 1:4 avhengig av hvor bratt sideterrenget er. 
Skjæringer unngås så langt det er mulig. Adkomstvegene stenges med bom. 
 
Beskrivelsene av hvert massetak tar utgangspunkt i en situasjon der deponiet er fylt helt opp 
og med maksimalt uttak.  
 
Deponi 15 Stormoen 
Deponiet på Stormoen reguleres som fremtidig massetak. Arealet berører eiendommen gnr. 
28/4. Masser som er tenkt deponert her er hovedsaklig sprengstein fra vegbyggingen med 
masser fra Kvarv/Kalvik tunnel, Berrflåget og bergskjæringer mellom Gyltvik og Berrflåget. 
Dessuten løsmasser fra vegarbeider mellom Gyltvik og Berrflåget. Adkomst til deponiet vil 
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trolig ligge øst for tunnelpåhugget der skogsveien i dag ligger. Deponiet er tenkt brukt som 
ordinært anleggs- og riggområde. 
 
Plassering og utforming av deponiet ved maksimal utnyttelse er illustrert under. 
Deponiet fyller videre på et eksisterende terrengplatå og hever platået opp. Toppen av 
deponiet er trukket inn for å dempe den store fyllingen noe. Deponiet har topp kotehøyde 
+130 og bunn kotehøyde +90 m.o.h. Selve deponiet kan dekke inntil ca. 65 dekar av 
regulert areal og har kapasitet på 919 000 m3 massevolum. Det gir en gjennomsnittlig 
fyllhøyde på 14 m. Massene formes naturlikt mot tilstøtende terreng og revegeteres med 
stedegene masser. Adkomst til massetaket legges i terreng slik at det ikke medfører større 
inngrep. 
 

 
Figur 24: Utforming av deponi med maksimal oppfylling og før masseuttak 

 

 
Figur 25: Bilde av 3D-modell som viser utforming av deponi Stormoen med maksimal oppfylling   
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Deponi 17 Tverrdalen 
Deponiet i Tverrdalen kan anvendes som massetak etter endt deponering.  Masser som skal 
deponeres her er hovedsaklig sprengstein fra Bonå tunnel, Stortjønnflåget tunnel og 
bergskjæringer mellom Bonå tunnel og Horndal tunnel, samt løsmasser fra vegarbeider 
mellom Tverrdalen og Horndal. Deponiet ligger som ei fylling oppå eksisterende terreng og 
har naturlik utforming. Utstrekning er fra laveste bunnkote +76 til toppkote +143 m.o.h. 
Deponiet istandsettes med revegetering med stedegne masser. Tiltaket berører 
eiendommene 12/4, 12/8 og 12/15.   
 
Som atkomst bygges ny, offentlig eid anleggsveg nord for elva, fra E6 og østover innover 
Tverrdalen. Anleggsvegen opprettholdes som framtidig atkomst ved drift i et massetak her, 
men stenges med bom når deponeringen er avsluttet. 
 
Det er avsatt et eget område til riggområde, #17. Det blir ingen forutgående deponering av 
masser her, og området tilbakeføres til LNFR etter bruk. På grunn av mulig skredfare skal det 
ikke etableres oppholdssteder som kontor, forlegning eller verksted her. 
 
Arealet merket L30 i øst er et område som tidligere er regulert til deponi, men som nå 
foreslås omregulert og tilbakeført til LNFR-område. 
 
 

 
Figur 26: Utsnitt av plankart R017. 
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Figur 27: Utforming av deponi (BSM) med maksimal oppfylling og før masseuttak 

 
Deponi 18 Moan 
Moan er et deponi som kan anvendes som massetak etter endt deponering. Tiltaket berører 
eiendommene 24/3, 24/4 og 24/6.  Aktuelle deponeringsmasser er hovedsaklig sprengstein 
fra Sommersettunnelen og Berrflågtunnellen, og skjærings- og løsmasser fra vegarbeider 
mellom Kalvik og Sommerset. Deponiet er tenkt brukt som ordinært anleggs- og 
riggområde. 
 
Massene deponeres i et terrengsøkk som kalles Trollhola. De fyller opp søkket og legges 
mot kommende E6 og opp i fjellsiden. Massene formes naturlikt mot tilstøtende terreng og 
har en overflate som er lik dagens uttrykk. Elva heves opp til å ligge oppå deponiet. 
Deponiet istandsettes med revegetering med stedegne masser. Arealet er ca. 121 dekar og 
fylles opp mellom kote +100 og kote +170 m.o.h. 
 
Ved drift i massetaket anvendes gammel E6 som atkomstveg til massene.  
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Figur 28: Utforming av deponi med maksimal oppfylling og før masseuttak. Stiplet linje viser utvidelse av regulert 
deponi. 

 

6.5 Planlagt arealbruk – omregulering Kvanntomoen 
 
Plankart R031. Tidligere regulert massedeponi på Kvanntomoen omreguleres fra formål LNFR 
med midlertidig rigg- og anleggsområde og deponi, til LNFR- område uten annen arealbruk. 
Betingelsen for at området kan tilbakeføres er at øvrige deponiområder reguleres som 
foreslått. I motsatt fall må deponiet beholdes for å sikre tilstrekkelig kapasitet.  
 

 
 
Figur 29: Deponi som tilbakeføres sett sammen med øvrig areal regulert i 2016 
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7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

7.1 Trafikkforhold og samfunnsmessige forhold  
 
Utbyggingsplanene for E6 tilrettelegger for en ny veg med bedre fremkommelighet og 
trafikkforhold. Reguleringsplanen for deponiene har ingen virkning for framkommeligheten. 
Trafikkforhold ved transport av masser til deponier håndteres i byggeplan for 
hovedprosjektet, som ivaretar alle sider ved anleggsperioden.  
 
Regulering av deponier som massetak gir mulighet for å utnytte stein- og mineralressursene 
på et senere tidspunkt. Mineralressurser er ikke-fornybare, og det er derfor ønskelig å legge 
til rette muligheten for å utnytte disse ressursene i framtida. Lokalt tilgjengelige steinmasser 
er også god økonomi og gir miljømessige fordeler ved kortere transportlengde.  
 
Barns og unges interesser 
Barns og unges interesser blir lite berørt for de fleste områdene. Sikring av området i 
anleggsperioden og trafikksikkerhet skal ivaretas. Områdene skal istandsettes, eventuelt 
sikres etter bruk slik at de ikke utgjør noen fare. Område 23 har atkomstveg gjennom et 
boligområde der trafikksikkerhet blir viktig å ivareta. Siden det ikke skal brukes til massetak 
blir dette håndtert gjennom tiltak i anleggsperioden 
 

7.2 Kulturarv 
 
Tiltaket vurderes til å få liten til ingen negativ virkning for kjente kulturminner i området. 
Planområdene, som er klart avgrensede arealer av forholdsvis begrenset utstrekning, har 
nylig vært gjenstand for registreringer foretatt av regional kulturminneforvaltning. 
Potensialet for hittil ukjente automatisk fredete kulturminner i de aktuelle arealene vurderes 
derfor som lavt.  
 
Tiltakshaver har meldeplikt etter kulturminneloven. Dersom det under anleggsarbeidet 
oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet 
stanses omgående og beskjed gis til Nordland fylkeskommune og Sametinget, jf. 
kulturminneloven § 8 andre ledd. Dette tas med som innspill til Ytre Miljø-plan i kap. 9. 
 

7.3 Grunnerverv 
 
Vedtatt reguleringsplan vil være grunnlag for erverv av nødvendig grunn og rettigheter for å 
gjennomføre planen. Statens vegvesen prøver å få til frivillige avtaler. Dersom frivillige 
avtaler ikke oppnås, vil vedtatt reguleringsplan være grunnlag for ekspropriasjon (tvungen 
avståelse) av grunn og rettigheter etter Vegloven § 50. 
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Areal regulert til samferdsel og areal regulert til masseuttak forutsettes ervervet til offentlig 
eiendom. Areal regulert til midlertidig rigg- og anleggsområde forutsettes leid av det 
offentlige i anleggsperioden. 
 
Det er ikke registrert bygninger som må innløses innenfor arealet som omfattes av 
reguleringsplanen.  
 

7.4 Støy og støv  
 
Deponering av masser 
Transport og deponering av masser vil generere støy og støv i anleggsperioden. Støy ved 
bruk av deponiene er anleggsstøy som håndteres i byggeplan for hovedprosjektet gjennom 
SHA-plan og YM-plan. De fleste deponier ligger i god avstand fra støyfølsom bebyggelse.  

 
Uttak av masser 
Det er utført en støykartlegging for de deponiområdene som er utredet for bruk som 
massetak. Dert vises til rapport datert 8.2.18 (vedlagt) for detaljer. Kartleggingen er utført 
for driften av massetak, med utgangspunkt i den driftsituasjonen som gir mest støy for 
bebyggelse. Støykildene vil være masseforflytning/graving, knusing, opplasting og 
transport. Det er utført beregning av døgnmiddelstøy (Lden) for verste driftsdøgn i 4 m høyde.  
 
Utgangspunktet for analysen er gjeldende grenseverdier i forurensningsforskriften for 
støyfølsom bebyggelse (her boliger):  
 

Mandag-
fredag  

Kveld mandag-
fredag  

Lørdag  Søn-/helligdager  Natt (kl. 23-
07)  

Natt (kl. 23-
07)  

55 Lden  50 Levening  50 Lden  45 Lden  45 Lnight  60 LAFmax  
 
Resultatet av støykartleggingen viser at ingen av massetakene som inngår i 
reguleringsplanen overskrider grenseverdiene for støyfølsom bebyggelse. Drift i massetak på 
natt (kl. 23-07) tillates ikke. 
 

Støv 
Utslipp av støv skjer i forbindelse med deponering og masseuttak. Område med nær 
bebyggelse som kan bli berørt av støv er nr. 23 Steinbakkan. Tiltak er vanning i tørre 
perioder. 

7.5 Risiko, sårbarhet og sikkerhet (ROS-analyse) 
 
Plan- og bygningsloven setter krav til gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
å avdekke om området er egnet til utbyggingsformål, eller om risiko- og sårbarhetsforhold 
endrer seg som følge av planlagt utbygging. Risiko- og sårbarhetsanalyse er utført i henhold 
til veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i 
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arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet. Denne analysen er gjort av 
prosjektorganisasjonen med prosessledelse fra Veg- og transportavdelingen i Statens 
vegvesen. Deltakerne har fagkunnskap innen geologi (skred), geoteknikk, natur- og 
miljøfag, anleggsgjennomføring og landskapsbilde. Sørfold kommune har gitt innspill til 
analysen som er hensyntatt. 
  
Det er brukt sjekklister for å vurdere hvilke hendelser/risikoforhold som er aktuelle å 
behandle i ROS-analysen, og disse omfatter både hendelser knyttet til naturfarer og til 
menneske- og virksomhetsbaserte farer. For aktuelle hendelser er det vurdert risiko 
(sannsynlighet og konsekvens) knyttet til liv/helse, miljø og brudd på viktige 
samfunnsfunksjoner. Disse risikovurderingene er angitt i tilhørende risikomatriser for hvert 
enkelt deponi. Risikovurdering for hver enkelt hendelse legges inn i en risikomatrise som 
vist under, og det er laget tre risikomatriser for hvert deponi.  En for tema «Liv/Helse», en 
for tema «Miljø» og en for tema «Brudd på viktige samfunnsfunksjoner». 
 

 
Figur 30: Eksempel på risikomatrise Liv/Helse 
 
Risiko på Rødt nivå tilsier at risikoen er høyere enn akseptabelt, og risikoreduserende tiltak 
må gjennomføres. Risiko på Gult nivå tilsier at risikoen er høyere enn ønsket, og det bør 
vurderes om det er lønnsomt å gjennomføre risikoreduserende tiltak. Det er deretter 
foreslått tiltak for risikoforhold som anses å innebære høyere risiko enn akseptabelt eller 
ønsket, og det er gjort vurderinger av effekten av disse tiltakene. 
 
Det særegne med denne risikoanalysen er at arealene som reguleres ikke skal brukes til 
permanente installasjoner. I anleggsfasen av prosjektet deponeres det overskuddsmasser i 
deponiområdene, deponiene lukkes og områdene er ikke i bruk etter at anlegget er avsluttet. 
For tre av deponiene åpnes det for at det på et senere tidspunkt kan tas ut masser for bruk 
til andre formål. Disse tre deponiene vil da være arbeidsplasser, men fortsatt i avgrensede 
perioder. I ROS-analysen har vi prøvd å ta hensyn til denne begrensede bruken av områdene.  
 
I ROS-analysen er det ikke gjort vurderinger av trafikksikkerhet, støy og støv i anleggsfasen. 
Dette er forhold som ikke direkte er avgjørende for hvor egnet arealene er til formålet, og 
som uansett må håndteres i planer for SHA og YM i byggefasen. Disse forholdene er bare 
vurdert for de deponiene som senere kan bli massetak. 

Meget sannsynlig      
Mer enn en gang i løpet av 
et år

Sannsynlig            
Mellom en gang i løpet av 
ett år og en gang i løpet av 
10 år Uh12 Uh2 Uh3
Mindre sannsynlig      
Mellom en gang i løpet av 
10 år og en gang i løpet av 
50 år Uh9; Uh13 Uh16
Lite sannsynlig      
mindre enn en gang i løpet 
av 50 år

Uh8 Uh4; Uh5; Uh17 Uh1
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt
Ingen personskader Få og små 

personskader
Alvorlige 
personskader

Alvorlige skader/ en 
død

En eller flere døde
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Risikoforholdene naturfare, forurensning og brudd på viktige samfunnsfunksjoner har vi 
valgt å ta med for alle deponiene, selv om risikoen er størst i anleggsfasen (for noen 
deponier kun tilstede i anleggsfasen).  
 

Sammenstilling av resultatene fra risikoanalysen 
I tabellen under har vi vist hvilke risikoelementer som er vurdert for hvert enkelt deponi og 
angitt nivå på risikoen knyttet til hver enkelt uønsket hendelse og risikoelement. 
 

 
Figur 31:  Sammenstiling av resultatene fra risikoanalysen. 

 
For mer detaljerte opplysninger henvises til egen rapport fra risikoanalysen. 
 

Liv/helse 
For liv/helse er det vurdert hvordan ulike ytre hendelser kan true helsen til personer som 
arbeider i deponiområdene, og om hendelser knyttet til virksomheten indirekte kan true 
helsen til naboer eller andre som oppholder seg nær deponiområdene.  
 
Høyest risiko er knyttet til trafikkulykke i avkjørsel til E6 for deponi Stormoen, og til 
fjellskred/steinsprang i deponi Moan, begge på rødt nivå. Tiltaket mot trafikkulykker i 
avkjørsel fra deponi Stormoen vil være skilting og varsling for trafikanter på E6 i de 
periodene hvor det tas ut masser fra deponiet. Tiltakene mot fjellskred/steinsprang i deponi 

ID Risikoforhold Deponi 12 Deponi 15 Deponi 17 Deponi 18 Deponi 23
Uh1 Ras/utglidninger x L/H x x x
Uh2 Snøskred x x L/H L/H x
Uh3 Fjellskred/steinsprang L/H x L/H L/H Nei
Uh4 sørpeskred nei x L/H x Nei
Uh5 jord/flomskred x x L/H x Nei
Uh6 Springflo/flom i sjø nei nei nei nei Nei
Uh7 Flom i elv/bekk nei nei nei nei Nei
Uh8 Brudd på Elektrisitet/Lavspent/Høyspent nei x x x Nei
Uh9 Brudd på Telekabler/fiber x x x x x
Uh10 Brudd på Vannforsyning nei Nei SF nei Nei
Uh11 Skade på avløp nei Nei Nei nei Nei
Uh12 Akutt forurensing M M M M M
Uh13 Permanent forurensing x x M x x
Uh14 Støv nei nei x Nei Nei
Uh15 Støy nei nei nei Nei Nei
Uh16 Trafikkulykker, kryss/avkjørsel nei L/H L/H x Nei
Uh17                   - transport på veg nei nei x x Nei
Uh18 Kulturminner/fortidsminner berøres Nei Nei Nei Nei Nei
Uh19 Værneområde -nærhet/berøres Nei Nei Nei nei Nei
Uh20 Rekresjonsareal ødelegges/forringes nei M Nei Nei Nei
Uh21 Idrettsareal ødelegges forringes nei Nei Nei Nei Nei
Uh22 Spredning av fremmede skadelige arter Nei Nei Nei Nei Nei
Uh23 Reduksjon/Skade Biologisk mangfold Nei Nei M Nei Nei

x Risiko er ti lstede men er vurdert å være på akseptabelt nivå. 
Risiko er ti lstede og er høyere enn ønsket. Tiltak vurderes og gjennomføres hvis kostnadseffektive.
Risiko er ti lstede i  dette deponiet og er uaksptabelt høy. Tiltak må gjennomføres

L/H Risiko knyttet ti l  Liv/Helse
M Risiko knyttet ti l  Miljø
SF Risiko knyttet ti l  brudd på viktige samfunnsfunksjoner

Aktuellt risikomoment for deponiet?
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Moan vil være skredsikring og restriksjoner på bruken av de mest utsatte arealene i de 
periodene hvor det er størst risiko for skred og steinsprang. 
 
Ut over dette er det flere hendelser knyttet til snøskred, fjellskred, sørpeskred, flomskred 
hvor risikoen er på gult nivå. Risikoen knyttet til disse hendelsene reduseres med tilsvarende 
tiltak som for deponi Moan. For ett deponi, Stormoen, er det vurdert risiko for ras/utglidning 
på gult nivå. For å redusere denne risikoen ned til grønt nivå må det gjøres grunnboringer 
og geotekniske beregninger før deponeringen starter. 
 

Miljø 
For miljø er det vurdert hvordan deponering av masser og uttak av massene igjen, samt 
hendelser knyttet til dette, kan påvirke miljøet negativt. Generelt er det få sårbare 
resipienter, eller spesielt truede arter, som berøres av deponiene. Dette påvirker 
konsekvenssiden av risikovurderingene. Samlet sett gir deponiene lav risiko for negativ 
påvirkning av miljøet. 
 
Ved anleggsdrift, herunder deponering og utkjøring av masser, er det alltid en risiko for 
utslipp av mindre mengder drivstoff og andre forurensende væsker. I de området hvor det 
ikke er sårbare resipienter vurderes det slik at eventuelle utslipp kun vil gi mindre, lokale, 
skader. Tiltak for å redusere risikoen akutt forurensning må uansett følges opp videre i YM-
plan (YM=ytre miljø) for byggefasen, og kan f.eks. gjelde krav til rutiner for lagring og fylling 
av drivstoff og smøreolje, rutiner for inspeksjon og vedlikehold av kjøretøyer og eventuelle 
tiltak for oppsamling av utslipp. 
 
Bonnåelva er lakseførende vassdrag og vil være en sårbar resipient. Akutt forurensning og 
avrenning av slam og andre forurensende stoffer fra deponi Tverrdalen vil kunne påvirke 
miljøet negativ, og denne risikoen er vurdert å være på rødt nivå. Avbøtende tiltak vil være å 
etablere oppsamling av avrenning fra deponiet i et slambasseng, noe som også vil gjøre det 
mulig å rense avrenningen ved behov. 
 
Det er registrert en hekkelokalitet for kongeørn som berøres av deponi Tverrdalen, og det 
vurderes at støyende virksomhet i deponiet kan forstyrre hekkingen og drive ørnen bort fra 
hekkeplassen. Dette er en risiko på rødt nivå, og avbøtende tiltak som foreslås er å legge 
restriksjoner på uttak av masser fra deponiet, slik at dette ikke foregår i hekkeperioden 
februar til juli.   
 

Bortfall av viktige samfunnsfunksjoner 
I dette temaet er det vurdert hvordan deponering av masser, uttak av masser og ulike 
hendelser kan medføre at viktige samfunnsfunksjoner faller bort i kortere eller lengre 
perioder. Funksjoner som er vurdert er veg, strømforsyning, vannforsyning, 
kommunikasjonskabler og avløpsanlegg.  
 
Langs E6 går det en høyspentlinje som er eneste forsyningskanal for bebyggelse og 
virksomheter mellom Megården og Mørsvikbotn. Hvis denne forsyningen faller bort er det 
svært uheldig, og bortfall over lengre tid kan få alvorlige konsekvenser. Denne risikoen er 
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allerede hensyntatt i planene for ny E6, og omlegginger/flyttinger er allerede foreslått for de 
kritiske punktene. Etablering av deponiene representerer en marginal risikoøkning forutsett 
at planlagte omlegginger er gjennomført. 
 
Når det gjelder vannforsyning er det vurdert en risiko på gult nivå. Deponi Tverrdalen vil 
komme i konflikt med vannforsyning til Leirfjord skole og øvrig bebyggelse i området. Hvis 
denne skades/faller bort vil det kunne gi uheldige konsekvenser. Tiltaket som er foreslått er 
at det etableres en ny vannforsyning som ikke er i konflikt med områdene for deponering. 
Denne risikoen er da eliminert. Ellers er det flere steder at deponier med tilførselsveger 
berører private brønner og vannforsyning. Konsekvensen av dette vurderes som liten da det 
berører et begrenset antall personer.  
 
Telekabler og fiber er ikke kartlagt i detalj, men vi har ikke fått tilbakemeldinger på større 
kabelanlegg som er i konflikt med massedeponiene. Det er alltid en viss risiko for at vi kan 
grave over «ukjente» kabler ved anleggsarbeid, men vi vurdere så langt at dette vil være små 
lokale anlegg, og at konsekvensen av dette vil være liten. Før anleggsarbeidene starter opp 
må det uansett gjøres en mer detaljert kartlegging og påvisning av kabler og rør.  
Vi har ingen opplysninger om at deponiene kommer i konflikt med avløpsanlegg. 
 

Konklusjon  
Med de tiltak som er foreslått er det vurdert at risikonivået er akseptabelt for alle tema i alle 
deponier vi har gått videre med. Forutsatt at foreslåtte tiltak gjennomføres er det ingen ting i 
risiko- og sårbarhetsanalysen som tilsier at noen av arealene er uegnet som deponiområder, 
eller at etableringen av deponiområder påfører noen uakseptabel risiko eller økt sårbarhet.  
For detaljerte opplysninger om ROS-analysen vises til egen delrapport, vedlagt. 
 
 
 

8 Konsekvensutredning 

  
Det er kun tema som antas å ha beslutningsrelevans som utredes i planarbeidet. Det skilles 
mellom tema som skal utredes særskilt gjennom kapitel 7 «Virkninger av planforslaget – 
arealbruk og løsninger», og tema som skal behandles gjennom kapitel 8 
«Konsekvensutredning». 
 
Konsekvensutredning er utført for temaene landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold 
og naturressurser. Antall områder som er utredet for deponi/massetak er 9, men i dette 
kapittelet omtales resultatet for de som er tatt med i reguleringsplanen. For mer detaljert 
informasjon henvises det til rapporter for hvert tema. 
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Metode 
Metodikken for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser i Statens vegvesens håndbok V712 
Konsekvensanalyser (versjon november 2014) er benyttet. Denne er bygd opp i tre trinn: 
1. Vurdering av verdi 
2. Vurdering av omfang  
3. Vurdering av konsekvens 

Vurdering av verdi 
Et områdes verdi skal vurderes 
innenfor en tredelt skala fra liten til 
stor verdi. Med verdi menes en 
vurdering av hvor verdifullt et 
område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål 
innenfor det enkelte fagtema. Det 
lages ikke verdikart, da planområdet 
er oppdelt i mange mindre områder, 
(deponiforslag) og framstilling på ett 
verdikart synes ikke tjenlig. Hvert 
deponiområde gis verdi i sin helhet 
og det pekes tekstlig på kvalitetetene 
innenfor hver deponiavgrensning. 
Vurdering av omfang 
Omfanget (påvirkning) som det nye 
tiltaket gir skal vurderes i en femdelt 
skala fra stort positivt omfang via 
lite/intet omfang til stort negativt 
omfang. Med omfang menes en 
vurdering av hvilke endringer tiltaket 
antas å medføre for de ulike miljøene 
eller områdene, innenfor det enkelte 
fagtema, og graden av denne 
endringen. Omfang vurderes opp 
mot 0-alternativet. 
 

Vurdering av konsekvens   
Konsekvens av tiltaket for et område eller miljø fremkommer ved å sammenholde områdets 
eller miljøets verdi opp mot tiltakets omfang (påvirkning). Dette gjøres i en matrise eller 
konsekvensvifte. Konsekvens angis på en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens 
(++++) til meget stor negativ konsekvens (----). I tabellene som viser konsekvens er det 
også gitt farge i henhold til håndbok V712, hvor rød er negativ konsekvens og blå er positiv 
konsekvens. Styrken på fargen angir graden av konsekvens. Det er ikke vanlig at 
vegprosjekter havner på positiv samlet konsekvens for de ikke-prissatte temaene. I praksis 
vil derfor en konsekvensutredning for disse normalt peke på hva som er det minst negative 
alternativet for et planlagt tiltak. 
 

Figur 32: Konsekvensvifte (Statens vegvesen, 2014). 
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Denne konsekvensutredningen utreder ni ulike deponiforslag, hvorav fem også utredes for 
framtidig massetak. Konsekvens framkommer som sammenligning med 0-alternativet. Siden 
0-alternativet i dette tilfellet inneholder godkjente deponier som kan tas ut dersom noen av 
de foreslåtte nye deponiene blir valgt, er vurderingen opp mot 0-alternativet særlig 
krevende. 

8.1 Sammendrag konsekvensutredninger 
 
Konsekvensutredning for nye deponier, samlet for alle fagtema 
Samlet konsekvensutredning for alternative deponier viser at deponiene sør for Tørrfjorden 
er svært problematiske på grunn av de sterke negative konsekvensene for reindrift. 
Konsekvensutredningen for reindrift viser svært stor negativ konsekvens for alle deponiene 
sør for Tørrfjorden, slik at disse ikke er tilrådd. Utenom reindrift er konsekvensene moderate 
og ingen oppnår stor negativ konsekvens for permanent situasjon (ferdig deponi). Deponi på 
Stormoen og i Steinbakkan har minst negativ konsekvens i permanent fase (ferdig deponi). 
For noen tema vil negativ virkning (konsekvens) i anleggsfase være vesentlig større enn 
konsekvens i driftsfase. Dette gjelder eksempelvis for Steinbakkan (nærmiljø/friluftsliv). En 
må likevel være oppmerksom på at negativ virkning i anleggsfasen til dels kan avhjelpes ved 
ulike avbøtende tiltak. 
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Natur 
 

- - - - -/-- - -- -- 0/- 

Landbruk 
 

-/-- - -/-- -/-- -/-- 0/- -/-- 0/- 0 

Reindrift 
 

---- ---- ---- 0 0 0 - 0 0 

Nærmiljø 
Friluftsliv 

0/- 0/- 0/- 0/- -/- - - -/-- 0/- - 

Landskap 
 

- - -- -- -- -/-- -/-- - - 

Samlet 
 

---- ---- ---- -/-- -/-- - -- -/-- 0/- 

Figur 33: Sammenstilling av konsekvensutredninger for deponier. 

 
På grunn av lokalisering av tunnelene som er vedtatt og at avstand fra tunnelpåhogg til 
deponi øker drivstofforbruk (kostnader og klimagassutslipp) ser en på alternative deponi 
innenfor seksjoner eller delområder. Det er ikke relevant å rangere alle deponiene samlet, 
fordi avstanden mellom dem er stor og realistisk bruk er for masser fra nærliggende 
tunneler. 
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Seksjon/delområde nord for Leirfjord 
Her er det bare Tverrdalen som er utredet. Det er allerede godkjent som deponi. Det er søkt 
etter mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. Deponiet i 
Tverrdalen har høyest negativ konsekvens av deponiene nord for Tørrfjorden, men ikke så 
høy at deponi ikke er aktuelt. Viktigste grunnlaget for dette er hekkelokalitet for kongeørn 
og til dels også bruksområde for skolen i Bonnådalen.  
 
Seksjon/delområde sør for Leirfjord–Sommerset 
Her er det bare Moan som er utredet. Størstedelen er allerede godkjent som deponi. Det er 
søkt etter mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. 
Deponiet Moan har middels negativ konsekvens for naturmangfold på grunn av noe rik flora 
og potensial for funn av krevende arter. Øvrige tema har lavere konsekvensgrad, og deponiet 
anses samlet som egnet på grunn av små konflikter.  
 
Seksjon/delområde Kvarv 
Deponi 15 Stormoen er vesentlig bedre enn deponi 12 Memaurkråga. Men kapasiteten er 
ikke stor nok til å ta alle massene fra tunnelen mot Kalvika og tunnelen fra Gyltvikvatnet til 
Torkeleng. Ut fra samlet vurdering av konsekvenser for de to deponiene bør deponi 15 
maksimeres slik at behovet for masser til deponi 12 Memaurkråga går ned.  
 
Seksjon/delområde Nordfjord-Megården 
Deponiene sør for Tørrfjorden (3, 4, 5) har alle svært stor negativ konflikt for reindrift og 
dette er styrende for samlet konsekvensgrad. For øvrige tema er konsekvensene i hovedsak 
lite negativt. Deponi 9 Dalan har små negative konsekvenser, men størst negativ virkning for 
tema landskap. Dersom en ser bort fra reindrift vil deponiene rangeres slik: Hellandsåsen 
best, deretter Skyttmarka og så Andkilåsen og Dalan. Det må sies at forskjellen i konsekvens 
mellom disse er små (utenom reindrift). Dersom gjennomføring av prosjektet er avhengig av 
deponi sør for Tørrfjorden må en gå i dialog med reindrifta for å prøve å finne løsning. 
Deponi 23 Steinbakkan er et lite deponi, men gunstig på grunn av nærhet til påhogg. Dette 
deponiet har små negative konsekvenser for driftsfase, men har negativ konsekvens for 
nærmiljø i anleggsfase. 
 

Vurdering i forhold til tidligere godkjente deponi 
Følgende godkjente deponi skal vurderes opp mot deponier som framkommer i denne 
utredningen: Kvanntomoa, Nordfjorden og sjødeponi Sørfolda. 
 
Deponi 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen kan erstatte godkjent deponi Kvanntomoa i 
Kvarv. Negativ konsekvens vurderes som mer negativ for Kvanntomoa satt opp mot 
Memaurkråga og Stormoen, grunnet friluftsinteresser (tursti mot Rismålsvannet) og 
kvartærgeologisk forekomst. Fylkesmannen har vært skeptisk til bruk av dette deponiet, 
hovedsakelig på grunn av den verneverdige kvartærgeologiske forekomsten. 
 
Deponi 9 Dalan og deponi 3, 4 eller 5 kan erstatte godkjent deponi i Nordfjorden. Deponiene 
sør for Tørrfjordelv har imidlertid så store negative konsekvenser for reindrift at det 
overstiger andre negative konsekvenser ved å bruke Nordfjorden som deponi. Dalan ligger 
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slik til at det vil kreve en lang og bratt anleggsveg opp lia ovenfor Torkelseng, som kan bli et 
vesentlig inngrep i landskapet. Det vil derfor være best for de ikke prissatte temaene å velge 
Nordfjorden som deponi. 
 
Sjødeponiet i Sørfolda kan få noe påvirkning på gytefelt torsk. I tillegg blir steinmassene 
dumpet på dypt vann og vil være tapt som ressurs. Sjødeponi Sørfolda ønskes likevel beholdt 
som deponi for å sikre nok kapasitet. Det vil bare bli brukt dersom landdeponi (eller 
anvendelse for kommunen eller andre aktører) ikke tar unna alt overskudd av steinmasser. 

 
Konklusjon deponi 
Nordfjorden bør brukes som deponi i stedet for deponi 9 Dalan og deponiene sør for 
Tørrfjordelv (3,4,5). Deponi 23 brukes, men i minst mulig utstrekning. Deponi 15 Stormoen 
bør maksimeres slik at deponimengde i 12 Memaurkråga går ned. Memaurkråga søndre del 
vil likevel trenges som deponi. Deponiene 17 Tverrdalen og 18 Moan brukes. 

 
Konsekvensvurdering for massetak 
Alle deponiene utenom 12 Memaurkråga kan brukes som massetak, men omfang i volum og 
tid bør konkretiseres sammen med avbøtende tiltak for å redusere negativ konflikt. Deponiet 
i Memaurkråga er etter konsekvensutredning tatt ut som massetak av hensyn til beboerne på 
Gyltvikmoen. Stormoen er best egnet som massetak. Behov bør vurderes slik at en ikke lager 
flere massetak enn nødvendig siden det kan bli åpne sår i landskapet samt ulemper knyttet 
til en ikke bestemt tidshorisont. Tverrdalen ender ut med størst negativ konsekvens på 
grunn av hensyn til hekkelokalitet for kongeørn. 
 

MASSETAK 12 
Memaurkråga 

15 
Stormoen 

17 
Tverrdalen 

18 
Moan 

Natur 
 

-- - --- -- 
Landbruk 

 
-- -/-- -- - 

Reindrift 
 

0 0 -- 0 
Nærmiljø og friluftsliv -/-- -/-- -/-- - 

Landskap 
 

--/--- -- -- --/--- 
Samlet 

 
-- -/-- --/--- -- 

Rangering 
 

2 1 3 2 
Figur 34: Sammenstilling av konsekvensutredninger for massetak. 

 
 
Konsekvenstabeller for hvert tema 
Her er bare vist figurer med konsekvensgrad for hvert av deponiene som er utredet. For 
utfyllende beskrivelse vises til de enkelte fagrapportene. 
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Naturmangfold 

Deponi Konsekvens 
Deponi 

Konsekvens 
Anleggsfase 

Konsekvens 
Massetak 

3 Skyttmarka -  - - Ikke utredet 
4 Hellandsnakken - - Ikke utredet 
5 Andkilåsen - - / - - Ikke utredet 
9 Dalan - - Ikke utredet 
12 Memaurkråga - / - - - / - - - - 
15 Stormoen - - - 
17 Tverrdalen - - - - / - - - - - - 
18 Moan - - - -  - - 
23 Steinbakkan 0 / - 0 / - Ikke utredet 

 
Landbruk 

Deponi Konsekvens 
Deponi 

Konsekvens 
Anleggsfase 

Konsekvens 
Massetak 

3 Skyttmarka - / - - - - Ikke utredet 
4 Hellandsnakken - - Ikke utredet 
5 Andkilåsen - / - - - - Ikke utredet 
9 Dalan - / - - - - Ikke utredet 
12 Memaurkråga - / - - - - - - 
15 Stormoen 0 / - 0 / - - / - - 
17 Tverrdalen - / - - - - - - 
18 Moan 0 / - 0 / - - 
23 Steinbakkan 0 - Ikke utredet 

 
Reindrift 

Deponi Konsekvens 
Deponi 

Konsekvens 
Anleggsfase 

Konsekvens 
Massetak 

3 Skyttmarka - - - - - - - - Ikke utredet 
4 Hellandsnakken - - - - - - - - Ikke utredet 
5 Andkilåsen - - - - - - - - Ikke utredet 
9 Dalan 0 0 Ikke utredet 
12 Memaurkråga 0 0 0 
15 Stormoen 0 0 0 
17 Tverrdalen - - - - 
18 Moan 0 0 0 
23 Steinbakkan 0 - Ikke utredet 

 
Nærmiljø og friluftsliv 

Deponi Konsekvens 
Deponi 

Konsekvens 
Anleggsfase 

Konsekvens 
Massetak 

3 Skyttmarka 0 / - - - Ikke utredet 
4 Hellandsnakken 0 / - - - Ikke utredet 
5 Andkilåsen 0 / - - - Ikke utredet 
9 Dalan 0 / - - - Ikke utredet 
12 Memaurkråga 0 / - - - - / - - 
15 Stormoen - - -  - / - - 
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17 Tverrdalen - / - - - - - / - - 
18 Moan 0 / - 0 / - - 
23 Steinbakkan - - - / - - - Ikke utredet 

 
Landskap 

Deponi Konsekvens 
Deponi 

Konsekvens 
Anleggsfase 

Konsekvens 
Massetak 

3 Skyttmarka -  - - Ikke utredet 
4 Hellandsnakken - - - Ikke utredet 
5 Andkilåsen - - - - Ikke utredet 
9 Dalan  - -/ - - - - -/- - - Ikke utredet 
12 Memaurkråga  - -  - - / - - - - - / - - - 
15 Stormoen - /- - - -  - - 
17 Tverrdalen   - /- - - -  - -  
18 Moan  - - -  - - / - - - 
23 Steinbakkan  - - Ikke utredet 

Figur 35: Konsekvenstabeller for hvert tema. 

8.2 Landskap 
 
Delområder med verdi og tiltakets omfang og konsekvens 
I konsekvensutredning for landskap er delområdene som deponi og massetak ligger i gitt 
verdier fra middels til stor verdi. Deponiene og massetakenes tiltak gir omfang som gir liten 
til middels-stort negativt omfang. Omfanget og delområdets verdi gir konsekvenser for 
landskapsbildet som spriker fra lite negativ konsekvens til middels negativ konsekvens. 
Deponiene er før konsekvensutredning bearbeidet slik at de skal vise en maks oppfylling 
som kan fungere. Generelt er deponiene tilpasset landskapets skala og bryter ikke viktige 
linjer eller silhuetter. 
 

 Delområde Verdi delområde Omfang tiltak Konsekvens av 
tiltak 

Deponi Steinbakkan Megården Middels – stor Lite negativt Liten negativ 

Deponi Memaurkråga Gyltvikelva – Kvarv Middels Liten - middels 
negativt 

Middels negativ 

Massetak Memaurkråga Gyltvikelva – Kvarv Middels Middels negativt Middels negativt 

Massetak Stormoen Aspfjorden  Middels Middels – stort 
negativt 

Middels negativ 

Massetak Moan Leirfjorden-Kalvika  
-Sommerset 

Stor Liten – middels 
negativt 

Middels negativ 

Massetak Tverrdalen Storheia Middels- stor Middels negativt Middels negativ 

Figur 36: Delområder med verdi og tiltakets omfang og konsekvens 

 
Deponiområde 12 Memaurkråga 
Deponiområdet er ikke spesielt eksponert mot omgivelsene, som liggere lavere enn tiltaket 
grunnet mye tett vegetasjon i området. Memaurkråga er godt synlig fra omkringliggende 
steder som ligger høyere enn tiltaket, og for bebyggelsen på andre siden av dalføret. 
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Området har middels tåleevne og sårbarhet siden det ikke er en unik landskapstype for 
området, og inngrepet kan istandsettes slik at det ser tilnærmet likt ut dagens situasjon 
etter endt bruk. I området er det eksisterende inngrep i landskapet med skogsveier og 
plantefelt. Et massetak her er tenkt med adkomst fra E6. Massetaket er foreslått skjermet fra 
E6 og bebyggelsen i dalen ved å ha en vegetasjonsbuffer og en voll som skjerm for 
omgivelsene visuelt og mot støy.  
 
Omfangsvurdering: Deponiet ligger på slakt hellende terreng ned mot E6. Deponiet er 
naturlig avgrenset mot elven som kommer ned fra lisiden og renner mot dalbunnen og dens 
sideareal. Deponiet bryter ikke linjene i landskapet, men endrer mindre terrengformer og 
gjør området mindre variert.  Dimensjonen på deponiet bryter ikke med skalaen i 
landskapet, men deponiet er stort i mengder og areal og en god tilpasning til terrenget er 
svært viktig. Eksponeringen til deponiet gjør det enda viktigere med en god og naturlik 
istandsetting av deponiet, for å unngå at det ikke blir liggende som et fremmed element i 
lisiden. 
 
Delområde Gyltvikelva-Kvarv er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av massetak i 
Memaurkråga er vurdert til middels negativt omfang. Dette gir en middels negativ 
konsekvens. Et deponi er vurdet til å ha liten – middels negativt omfang. Dette gir en 
middels negativ konsekvens for deponi i Memaurkråga. 
 
Etter at KU var ferdig besluttet prosjektet at det kun blir permanent deponi i Memaurkråga 
og at massetak utgår.  
 
Deponiområde 15 Stormoen 
Deponiet er et inngrep i landskapet, men plasseringen gjør at inngrepet ikke er alene da det 
er eksisterende inngrep i nærheten. Deponiet bygger videre på terrengformen - ei flate som 
heves opp. Deponiet vil endre landskapsformen til foten av lisiden, det er stort og massene 
vil heve dagens terreng vesentlig. Området er lite eksponert ut mot omkringliggende areal, 
men vil være godt synlig fra høydene omkring. Når en reiser nordover er det innsyn rett i 
deponiområdet. Deponiet bryter likevel ikke viktige landskapslinjer i delområdet. Det bryter 
ikke skalaen i landskapet, men forholder seg til eksisterende terreng og avgrenses mot 
elveløpet og turstien. 
 
Deponiet vil, frem til det er istandsatt, være et sår i landskapet som påvirker 
reiseopplevelsen her. Hvis deponiet blir utnyttet maksimalt vil det virke massivt og være med 
på å ramme inn tunnelportalen. Området vil ha mange tekniske inngrep samlet på et relativt 
lite område. 
 
Delområde Aspfjorden er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til 
middels negativt omfang. Dette gir en middels negativ konsekvens for massetak her. 
 
Deponiområde 17 Tverrdalen 
Deponiet ligger i et dalføre som er trangt og deler seg opp i flere elvedaler og sidedaler. 
Kvantosletta ligger i bunnen av Tverrdalen og er godt skjermet fra det store 



Planbeskrivelse – regulering av deponier E6 Sørfoldtunnelene  

 

53 
 

landskapsrommet i Leirfjorden. I selve Tverrdalen vil deponiet gjøre endringer da det vil 
være godt synlig inne i dalen og fra omkringliggende høyder. Etter endt istandsetting vil 
deponiet være mindre synlig i området. Deponiet vil endre dalbunnen og skalaen er her stor 
i forhold til dalbunnen. Deponiet bryter ikke linjene i landskapet og utformingen er lik 
dagens terreng. 
 
Gjennom Tverrdalen går ny E6 på bru fra tunnelen gjennom Storheia til et nytt tunnelpåhugg 
på Hanisletta. Deponiet vil fra ny E6 ikke påvirke reiseopplevelse stort. Fra Fylkesvegen vil 
reiseopplevelsen endres med både deponiet og den nye vegen som vil tilføre nye inngrep i et 
dalføre uten større inngrep i dag. 
 
Delområde Kalvika – Sommerset er vurdert til å ha stor verdi og omfanget av tiltaket er 
vurdert til middels negativt omfang. Dette gir en middels negativ konsekvens for massetak.  
 
Deponiområde 18 Moan 
Deponiet fyller opp elvedalen - terrengformen, massene hever terrenget opp i dalbunnen fra 
Trollhola ned til Moan. På Moan heves terrenget opp til vegens høyde og legges opp mot 
lisiden i sør. Det nye terrenget vil ikke endre landskapsbildet vesentlig, markerte 
landformene er urørte, landskapslinjer blir ikke brutt og deponiet har en skala som er 
underordnet den generelle skalaen i landskapet. Deponiet vil være et stort åpent sår i 
området frem til det blir istandsatt. Eksponering til deponiet er liten mot landskapsrommet 
Leirfjorden grunnet at det ligger i et terrengsøkk bak Kannklubben som gjør det lite synlig.  
Selve terrengsøkket er godt synlig fra andre siden av fjorden, og en god terrengforming og 
istandsetting for å dempe inngrepet er viktig. 
 
Reiseopplevelsen på strekningen vil bli noe forringet hvis deponiet blir stående åpent, da det 
er et stort deponi med en stor overflate som vil være godt synlig. I dag er elvedalen et noe 
dramatisk innslag på reisen, og vil gå tapt med deponering her. 
 
Det er i vurderingen lagt til grunn at massetaket vil være i et begrenset område av deponiet 
og at massetaket vil istandsettes fortløpende under bruk. Et massetak på Moan vil være 
synlig for de reisene og fra fjorden. Deponiet/massetaket er noe skjult da det ligger i en 
elvedal, og et massetak her vil ikke endre landskapsbildet vesentlig negativt. 
 
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert 
til middels negativt omfang. Dette gir en konsekvens middels – stor negativ konsekvens for 
massetak 18 Moan. 
 
Deponiområde 23 Steinbakkan 
Deponi 23 ligger på Steinbakkan i et gammelt grustak. Steinbakkan ligger nord for 
Tørrfjordelva og har bebyggelse langsmed den kommunale vegen. Det tidligere grustaket 
ligger i bakkant av bebyggelsen i Steinbakkan, i foten av lisiden. Området er i dag gjengrodd 
med kratt og omkringliggende areal er skogkledd med løvskog. I grensen til deponiet går 
det en traktorveg opp til de ovenliggende myr- og utmarksområdene. Traktorvegen er tenkt 
brukt som adkomstveg til deponiet, den samme vegen er også adkomstveg til flere boliger.  



Planbeskrivelse – regulering av deponier E6 Sørfoldtunnelene  

 

54 
 

Grustaket er et sår i terrenget, men det er godt gjengrodd og grustaket utgjør ikke et 
vesentlig sår i landskapet i dag.  
 
Omfangsvurdering: Deponiet er en igjenfylling av et avsluttet grustak, massene blir lagt i 
deponiet slik at terrenget som var her før grustaket gjenskapes. Dimensjonen og skalaen er 
her en tidligere naturlig form og bryter ikke med linjeføringen eller skalaen i delområdet. En 
istandsetting av området etter endt deponering er her viktig da området grenser til 
bebyggelse og er eksponert. Deponiet kan reparere et eksisterende inngrep i terrenget.   
Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha stor verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til 
lite negativt omfang. Dette gir en liten negativ konsekvens for det permanente tiltaket til 
deponi 23 Steinbakk. 

8.3 Nærmiljø/friluftsliv  
 
Deponi 12 Memaurkråga 
Deponiet vil beslaglegge areal med traktorveg og tursti i lokal bruk, men disse kan 
reetableres etter avsluttet deponi. Den andre turstien opp til Kråktuva blir ikke direkte 
berørt. Naturopplevelse knyttet til bruken av områdene og stiene gjennom blir redusert, men 
dette vil avta over tid etter hvert som ny vegetasjon kommer opp og får etablert seg som 
tilnærmet samme verdi for friluftsliv som før. Konsekvens for deponi 12 (både nordre og 
søndre del) vil for permanent situasjon være liten til middels negativ ( - / - - ). 
 
Etter at KU var ferdig besluttet prosjektet at den nordre deponidelen utgår slik at det bare 
blir permanent deponi i den søndre delen. Det blir ikke massetak her. Konsekvensen for 
deponi bare i søndre delen blir noe lavere enn for begge deponiene, men fortsatt liten til 
middels negativ ( - / - - ) fordi den viktigste lokale turstien opp mot Kråktuva går gjennom 
deponiet i søndre del. 
 
Deponi 15 Stormoen 
Selve deponiområdet ligger helt i utkanten av det registrerte friluftsområdet og deponiet vil i 
liten grad forringe dette. Turstien går rett i overkant av deponiet og blir ikke fysisk berørt 
slik at friluftsbruken på permanent basis blir lite negativt berørt. Naturopplevelsen kan bli 
noe påvirket for denne delen av friluftsområdet, men dette vil avta over tid når deponiet gror 
til. Konsekvens for deponi 15 vil for permanent situasjon være liten negativ ( - ). Merk at det 
vurderes her samlet konsekvens for hele deponiet og ikke bare for utvidelsen som ble lyst 
ut. I anleggsfase er det viktig at turstien i kanten opprettholdes siden dette er tilkomst til 
viktige friluftsområder innenfor. 
 
Tidsperioden for påvirkning fra massetak er ikke avgrenset slik at naturopplevelsen blir noe 
negativt påvirket over lengre tid. Når det gjelder støy og støv vil ulempene fra dette være 
mindre enn for anleggsfasen (hvor arbeid foregår kontinuerlig). Slike ulemper vil opptre når 
det er aktivitet i massetaket. Omfang for massetak vurderes som lite til middels negativt og 
konsekvens blir liten til middels negativ ( - / - - ), med samme forutsetning om at turstien 
ikke må stenges.  
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Deponi 17 Tverrdalen 
De mest tilrettelagte delene av området ligger nærmest skolen, og i området som blir direkte 
berørt av tunnelpåhogg og ny veg og kryss i godkjent reguleringsplan for ny E6. Turstiene i 
deponiområdet går midlertidig tapt men kan reetableres, eventuelt omlegges etter at 
deponiet lukkes/avsluttes og slik opprettholde verdi som turveg til områder utenfor 
deponiet. For selve deponiet vil naturen bli vesentlig endret og det vil ta lang tid før en får 
skog/vegetasjon som gir noe nær samme naturopplevelse som i dag. En kan trolig reetablere 
turstier igjen slik at disse ikke går tapt permanent, men det kan på grunn av tiden dette tar 
bety at arealene i praksis går ut av bruk for skolens aktiviteter. Annen friluftsbruk av 
turstiene kan likevel ivaretas på lang sikt. Konsekvens for deponi 17 vil for permanent 
situasjon være liten til middels negativ ( - / - - ). Merk at det vurderes her samlet 
konsekvens for hele deponiet og ikke bare for utvidelsen som ble lyst ut. 
 
Som massetak vil arealet være mindre egnet til friluftsbruk for naturopplevelse. Turstiene vil 
måtte legges om for å ivareta tilkomst til arealer innenfor/ovenfor massetaket, avhengig av 
omfang på drift i massetaket. Skolens bruk av arealene er i størst grad knyttet til områdene 
ved Brekkmoskogen og ikke så mye arealene innerst i Tverrdalen der massetak er aktuelt. 
Tidsperioden for påvirkning fra massetak er ikke avgrenset slik at naturopplevelsen blir noe 
negativt påvirket over lengre tid. Når det gjelder støy og støv vil ulempene fra dette være 
mindre enn for anleggsfasen (hvor arbeid foregår kontinuerlig). Slike ulemper vil opptre når 
det er aktivitet i massetaket. Omfang for massetak vurderes som lite til middels negativt og 
konsekvens blir liten til middels negativ ( - / - - ), med forutsetning om at turstier ikke må 
stenges, men kan legges om.  
 
Deponi 18 Moan 
Dalbunnen vil bli fylt igjen og bekken trolig lagt i rør eller at den renner gjennom massene. 
Det er ikke spesielle kvaliteter for nærmiljø eller friluftsliv som blir berørt. Med liten verdi og 
lite negativt omfang blir konsekvens for deponi 18 for permanent situasjon ubetydelig til 
liten negativ konsekvens (0 / - ). Merk at det vurderes her samlet konsekvens for hele 
deponiet og ikke bare for utvidelsen som ble lyst ut. 
 
Vurdering som massetak: Siden det ikke er registrert spesielle verdier for nærmiljø og 
friluftsliv, vil ikke det at tidsperioden er uavgrenset gi økt negativt konsekvens. 
Omfang vurderes som lite negativt og konsekvens blir liten negativ ( - ). 
 
Deponi 23 Steinbakkan 
Det er bare en marginal del av friluftsområdet som blir berørt, men vegen opp går gjennom 
utkanten av deponiet. Det vil være aktiviteten knyttet til etablering av deponiet som er 
negativt både for friluftsliv og nærmiljø. Selve deponiet regnes å ha liten negativ betydning. 
Konsekvens for deponi 23 vil for permanent situasjon være liten negativ ( - ). 
 
For deponi 23 gjelder det særlige utfordringer i anleggsfasen. Foruten at tilkomsten til 
friluftsområdene ovenfor deponiområdet må sikres, vil den kommunale vegen gjennom 
boligområde få vesentlig anleggstrafikk som kan gi stor negativ virkning for nærmiljø. Dette 
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vil kunne oppleves negativt for de som bor i området (nærmiljø), både på grunn av støy og 
støv på uteområdene. Det vil også oppleves som mer utrygt for gående og syklende langs 
kommunal veg, og da særlig for barn. Samlet konsekvens for anleggsfase blir middels til stor 
negativ ( - - / - - - ). 
 

8.4 Naturmangfold  
 
Deponi 12 Memaurkråga 
Deponiet vil beslaglegge ordinær vegetasjon i den sørlige delen av deponiet. I nordre delen 
(kun aktuelt som permanent deponi) er det rikere vegetasjon og myrområder som blir 
negativt påvirket dersom deponiet legges også her. Det lar seg ikke gjenskape ved 
revegetering. Det vil være et stort areal som blir varig endret med tanke på variasjon i 
vegetasjonstyper og økologiske funksjoner. Bortfall av areal for elgbeite/elgtrekk og negativt 
endret kvalitet som viltområde generelt vil være vesentlig i lang tid før det blir etablert en ny 
tilstand på et stort areal. Virkningen vil være størst i starten og gradvis over år bli noe bedre 
etter hvert som vegetasjonsdekke blir godt etablert. Samlet vurderes omfang som middels 
negativt. 
 
Konsekvens for deponi 12 vil for permanent situasjon være liten til middels negativ  
( - / - - ). I  anleggsfasen vil vilt generelt trekke unna området, og for elg vil det kunne 
resultere i vanskeligere/endrete forhold for trekk siden det beslaglagte arealet er såpass 
stort og dekker hele området fra kanten av berget ned til E6.  
 
Vudering for bruk av søndre del som massetak: Det legges til grunn at massetaket vil være i 
bruk ofte og derfor gi forstyrrelser i sårbar tid for vilt og fugl i mange år framover. Dette gir 
en mer negativ konsekvens for massetak enn for anleggsfase for deponi. Omfang vurderes 
som stort negativt og konsekvens blir da middels negativ ( - - ). 
 
Etter at KU var ferdig besluttet prosjektet at den nordre deponidelen utgår og forblir 
uregulert. I den søndre delen blir det bare permanent deponi, ikke massetak 
 
Deponi 15 Stormoen 
Innenfor deponiområdet er det vanlig natur for området som blir fylt igjen med 
deponimasser. Berørt areal er relativt lite og har heller ikke spesielle kvaliteter for vilt eller 
fugl. Grotte/karstforekomstene ligger helt i utkant av deponiet og det skal legges føringer i 
Ytre Miljøplan slik at den sårbare grotta ikke blir berørt. Med denne føringa vurderes omfang 
som lite negativt. Konsekvens for deponi 15 vil for permanent situasjon være ubetydelig til 
liten negativ ( 0 / - ). Merk at det vurderes her samlet konsekvens for hele deponiet og ikke 
bare for utvidelsen som ble lyst ut. Det må legges føringer på anleggsfase slik at 
forekomsten med mulig grotte (sårbar) ikke blir skadet. 
 
For massetak vil omfangsvurdering tilsvare anleggsperioden, men et noe større negativt 
omfang siden tidsperioden det gjelder ikke er avgrenset slik en anleggsperiode er. Det vil bli 
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et varig inngrep siden massene ikke arronderes og tilpasses terrenget før etablering av 
vegetasjonsdekke, slik det gjøres ved avslutning av deponi. Her er likevel naturverdiene så 
begrenset at omfang (virkning på naturverdier) blir små og konsekvens blir liten negativ ( - ). 
 
Deponi 17 Tverrdalen 
Berørte vegetasjonstyper er vanlige for området. Deponering vil endre disse og ny 
vegetasjon etablere seg. Det er lite negativt for vegetasjon. For vassdraget vil påvirkninga 
være liten såframt en beholder en buffer/kantvegetasjon langs Tverrelva. Det forutsettes at 
også anleggsvegen bort til tunnelpåhogget etableres slik at en kan ta vare på en tilstrekkelig 
sikringssone der vegetasjonen ikke fjernes mot Tverrelva. Hekkelokaliteten kan bli forlatt 
som følge av lang periode med anleggsaktivitet, men dette vil mest sannsynlig skje uansett 
på grunn av nærhet til tunnelpåhogget. Omfang vurderes til middels negativ da det er 
usikkert om lang anleggsvirksomhet knyttet til deponiet medfører at hekkelokaliteten oppgis 
permanent, altså at virkningen strekker seg ut over anleggsfasen. Det må bemerkes at det er 
knyttet stor usikkerhet til vurdering av permanent virkning her. Dersom anleggsperioden 
gjør at hekkelokaliteten forlates permanent blir omfang og da også konsekvens mer 
negativt. Konsekvens for deponi 17 vil for permanent situasjon være middels negativ ( - - ). 
Merk at det vurderes her samlet konsekvens for hele deponiet og ikke bare for utvidelsen 
som ble lyst ut. Konsekvens i anleggsfasen vurderes som stor negativ på grunn av 
hekkelokalitet for kongeørn. Anleggsaktivitet knyttet til deponiet vil med stor sannsynlighet 
gjøre at denne lokaliteten ikke vil være i bruk så lenge det er aktivitet i anlegget.  
 
For massetak vil omfangsvurdering tilsvare anleggsperioden, men med noe større negativt 
omfang siden tidsperioden det gjelder ikke er avgrenset slik en anleggsperiode er. Det vil bli 
et varig inngrep siden massene ikke arronderes og tilpasses terrenget før etablering av 
vegetasjonsdekke, slik det gjøres ved avslutning av deponi. Når det gjelder hekkelokalitet for 
kongeørn vil et massetak fort bli en permanent skade for denne lokaliteten. Kongeørn er en 
sky art og den kan avbryte hekking dersom den blir uroet. Dette kan bety at kongeørna 
starter revirhevding dersom der er stille i området for så å avbryte hekking dersom det blir 
mye støy. Bortfall av denne hekkelokaliteten kan virke negativt for reproduksjon av kongeørn 
og dermed for bestanden i dette området. Omfang vurderes som stort negativt og 
konsekvens for massetak blir stor negativt ( - - - ). Konsekvens kan bli vesentlig redusert 
dersom aktivitet som massetak tilpasses slik at drift i massetaket skjer utenfor perioden fra 
territoriehevding (februar) til ungene er flygedyktige og forlater reiret, normalt i løpet av juli 
(dersom det blir observert vellykket hekking). Ved gjennomføring av slike tiltak vil omfang 
reduseres til middels negativ, som gir middels negativ konsekvens ( - - ). 
 
Deponi 18 Moan 
Dalbunnen vil bli fylt igjen og bekken trolig lagt i rør eller at den renner gjennom massene. I 
selve dalbunnen er det ikke de viktigste naturverdiene, slik at gjenfylling ikke anses å ha 
særlig stor negativ betydning. Det er oppe i lisidene og innerst i dalen at areal med spesiell 
verdi kan gå tapt. Men det vil uansett være store areal med slik kalkkrevende vegetasjon i 
lisiden som ikke blir berørt. Bekken er tydeligere og med flere «dammer» lenger opp i dalen 
og disse kan bli fylt igjen, noe som vil være negativt for naturmangfold da det kan være 
spesielle arter knyttet til vannforkomsten og den kalkrike blokkmarka. Samlet vurderes 
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omfang som middels negativt. Konsekvens for deponi 18 vil for permanent situasjon være 
middels negativ ( - - ). Merk at det vurderes her samlet konsekvens for hele deponiet og 
ikke bare for utvidelsen som ble lyst ut. Omfang i anleggsfase vurderes som det samme som 
for varig deponi. Det hekker fjellvåk i området, men dette er ikke stor nok verdi til at 
konsekvens blir annerledes i anleggsfasen enn permanent fase.  
 
For massetak vil omfangsvurdering tilsvare anleggsperioden, men en noe større negativt 
omfang siden tidsperioden det gjelder ikke er avgrenset slik en anleggsperiode er. Det vil bli 
et varig inngrep siden massene ikke arronderes og tilpasses terrenget før etablering av 
vegetasjonsdekke, slik det gjøres ved avslutning av deponi. Siden naturverdiene er knyttet til 
krevende vegetasjon, og da spesielt i lisidene, vil ikke konsekvens for massetak skille seg 
vesentlig fra konsekvens for deponi. Arealene som blir berørt av deponi vil også være berørt 
av massetak i større eller mindre grad. Lokalitet for hekkende fjellvåk i området blir trolig 
varig berørt og kan gå tapt. Fjellvåk er en livskraftig og relativt tallrik art, slik at bortfall av 
denne hekkelokaliteten ikke anses å ha stor betydning for bestanden i området som sådan. 
Omfang vurderes som middels negativt og konsekvens blir middels negativ ( - - ). 
 
Deponi 23 Steinbakkan 
For vegetasjon har deponiet svært liten betydning. For den kvartærgeologiske forekomsten 
vil heller ikke deponiet ha vesentlig betydning da det ikke vil tas ut masser og hovedformen 
på terrenget blir bevart. Endringen vil bestå i at det blir andre typer masser som ligger i 
skråningen og at dette vil være synlig. Omfang vurderes som ubetydelig til lite negativt. 
Konsekvens for deponi 23 vil for permanent situasjon bli ubetydelig til liten negativ ( 0 / - ). 
Det er ikke forhold som tilsier at anleggsfase gir økt negativ konsekvens for naturmangfold. 
 

8.5 Naturressurser  
 
Landbruk 
For alle deponiene gjelder følgende vurdering: Der det er planteskog må denne tas ut før 
den er hogstmoden, og dette blir et privatøkonomisk tap som må erstattes. Etter at deponiet 
er avsluttet kan deponiet arronderes og tilplantes med ny skog slik at areal som naturressurs 
ikke går tapt. Om arealet etter slik tilbakeføring fortsatt vil ha samme bonitet er usikkert 
fordi det er vanskelig å forutse hvilke masser som blir brukt, om det blir tilført tilstrekkelig 
med organisk materiale over deponerte steinmasser, samt hvordan vannhusholdninga i slike 
masser vil bli. Det er grunn til å anta at bonitet kan gå noe ned, og da særlig på de beste 
bonitetene. 
 
Deponi 12 Memaurkråga 
Det er bare den søndre delen som foreslås brukt til deponi. I deponiområdet foregår det 
vedhogst og nyplanting og det er anlagt enkel traktorveg. Etter avsluttet deponi kan arealene 
brukes til samme formål og på samme måte som i dag. Konsekvens for deponi 12 blir liten 
til middels negativ ( - / - - ). 
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Deponi 15 Stormoen 
Siden det her er plantet på relativt skrinn mark med middels bonitet er det grunn til å anta at 
bonitet blir tilnærmet uendret etter at deponiet legges igjen. Dette legges til grunn for 
omfangsvurderingen slik at arealene betraktes som marginalt forringet. Konsekvens for 
deponi 15 vil for permanent situasjon være ubetydelig til liten negativ ( 0 / - ). Merk at det 
vurderes her samlet konsekvens for hele deponiet og ikke bare for utvidelsen som ble lyst 
ut. 
 
For massetak vil omfangsvurdering tilsvare anleggsperioden, men et noe større negativt 
omfang siden tidsperioden det gjelder ikke er avgrenset slik en anleggsperiode er. Det vil bli 
et langvarig inngrep siden massene ikke arronderes og tilpasses terrenget før etablering av 
vegetasjonsdekke, slik det gjøres ved avslutning av deponi. Arealet kan ikke tilbakeføres til 
skogbruksareal så lenge massetaket skal være i drift og deponiet vil beslaglegge hele arealet 
med skogproduksjon i dag. Men arealet kan tilbakeføres til skogproduksjon når massetaket 
avsluttes. Slik sett er ikke inngrepet varig i forhold til naturressursen. Omfang er derfor 
middels til stort negativt. Fordi verdien som naturressurs er såpass liten blir konsekvensen 
likevel bare liten til middels negativ ( - / - - ). 
 
Deponi 17 Tverrdalen 
I deponiområdet foregår det vedhogst og det er anlagt enkel traktorveg. Deponiet vil legge 
midlertidig beslag på hele arealet avsatt som deponi. Arealene kan etter avsluttet deponi 
likevel brukes til samme formål og på samme måte som i dag. Dette legges til grunn for 
omfangsvurderingen, slik at arealene betraktes som noe forringet som gir lite negativt 
omfang for skogbruk. For dyrka mark blir det midlertidig beslag, og arealet kan seinere 
dyrkes opp, men det vil da få redusert kvalitet. Arealene er ikke i bruk som jordbruksareal i 
dag og omfang er derfor knyttet til redusert verdi for mulig dyrkbart areal. Beiteinteressene i 
området er marginal og påvirker ikke omfangsvurderinga. Samlet vurderes omfang til å være 
lite negativt. Konsekvens for deponi 17 vil for permanent situasjon være liten til middels 
negativ ( - / - - ). 
 
For massetak vil omfangsvurdering slå noe mer negativt ut fordi arealene ikke lar seg bruke 
til skogproduksjon, beite eller annen næringsvirksomhet i landbruket så lenge arealet er i 
drift som massetak og derfor ikke gjenplantes med skog på permanent basis. Omfang 
vurderes som middels til stort negativt og konsekvens blir da middels negativ ( - - ). 
 
Deponi 18 Moan 
Det er ingen landbruksverdier av betydning som blir berørt. Deponiet vil legge midlertidig 
beslag på hele arealet avsatt som deponi. Det må sjekkes at det ikke er lokal vannforsyning 
som kan bli berørt av tiltaket. Samlet vurderes omfang som ubetydelig til lite negativt. 
Konsekvens for deponi 18 vil for permanent situasjon bli ubetydelig til liten negativ ( 0 / - ). 
Merk at det vurderes her samlet konsekvens for hele deponiet og ikke bare for utvidelsen 
som ble lyst ut. 
 
Fordi det er små verdier knyttet til naturressurser i det aktuelle deponiområdet blir også 
konsekvens for massetak liten. Samlet vurderes dette til liten negativ konsekvens ( - ). 
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Deponi 23 Steinbakkan 
Selve deponiet legger ikke beslag på areal som er i bruk i landbruket. Konsekvens for deponi 
23 vil for permanent situasjon være ubetydelig ( 0 ). I anleggsfasen kan det være en negativ 
virkningen for tema naturressurser, knyttet til transport og bruk av vegen opp til deponiet. 
Den kan utgjøre noe ulempe for tilkomst til arealene som denne vegen betjener oppe på 
platået. Dette kan imidlertid løses med tilpasninger og avbøtende tiltak slik at vegen opp 
ikke blir stengt når brukere av arealene på platået har behov for tilkomst med traktor og 
maskiner. 
 
Reindrift 
Fordi konsekvensutredningen viser svært stor negativ konsekvens for alle deponiene sør for 
Tørrfjorden er disse ikke tilrådd. For de deponiene som tilrås er det ingen eller små negative 
konsekvenser for reindrift. 
 
Deponi 12 Memaurkråga 
Det forventes ingen negativ påvirkning i driftsfasen og konsekvens blir ubetydelig. 
Anleggsfase: Landskapsformene/terrenget mellom E6 og fjell gir noe toleranse for støy og 
anleggsarbeid ved deponi 12. Omfanget vurderes som intet og konsekvens blir ubetydelig 
for deponi 12.  
 
Deponi 15 Stormoen 
Tiltakene vurderes å ha intet omfang. Konsekvens vil være ubetydelig.  
 
Deponi 17 Tverrdalen 
Deponi 17 vil gi liten negativ påvirkning i driftsfasen, da på grunn av arealbeslag i 
beiteområde. Dette gir liten negativ konsekvens. Anleggsfase: Deponi 17 vil påvirke et lite 
areal. Tiltaket vurderes derfor å ha liten negativ påvirkning. Dette gir liten negativ 
konsekvens.  
 
Deponi 18 Moan 
Tiltakene vurderes å ha intet omfang. Konsekvens vil være ubetydelig.  
 
Deponi 23 Steinbakkan 
Det forventes ingen negativ påvirkning i driftsfasen og konsekvens blir ubetydelig.  
Anleggsfase: Deponi 23 ligger nær eksisterende flyttlei og tiltak her vil kunne medføre noe 
påvirkning, hovedsakelig støy og menneskelig tilstedeværelse. Omfanget vurderes som lite 
negativt og konsekvens vil være liten negativ for deponi 23.  
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9 Gjennomføring av forslag til plan 

9.1 Framdrift og finansiering 
 
Gjennomføring av planen er fullt ut knyttet til gjennomføring av utbyggingen av E6 gjennom 
Sørfold. Utbyggingsprosjektet er med i gjeldende NTP (Nasjonal transportplan) 2018-29 og 
foreslått fullfinansiert i perioden med 100 % statlig finansiering og oppstart etter 2021. I 
handlingsprogram for perioden 2018-2023 er prosjektet tildelt 510 mill. kr i perioden 
2021-2023, og resterende midler i perioden 2024-2029. Forutsatt et slikt finansieringsløp 
vil anleggsstart tidligst kunne skje sent i perioden 2018-2023. 

9.2  Gjenbruk av masser – krav om driftsplan for massetak 
 
Krav for deponering av masser er beskrevet i kapittel 6.2. Områdene som er regulert til 
massetak blir tatt i bruk når behovet for massene en gang i framtiden melder seg. Per i dag 
er det ingen konkrete planer for utnyttelsen. Det er derfor ikke mulig å si hvilket som først 
tas i bruk eller om alle massetakene noen gang blir åpnet. 
 
Mineralloven gjelder ikke for gjenbruk/uttak av deponerte masser, det er derfor ikke krav 
om konsesjon eller godkjenning av driftsplan etter denne loven. Uttak av masser krever 
tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det settes derfor som vilkår for arealbruken at før 
masseuttak kan starte må det lages en driftsplan som skal godkjennes av kommunen i 
henhold til plan- og bygningsloven. Driftsplanen består av tekstdel og kart og skal beskrive 
følgende: 

• Hvordan uttaket skal skje – omfang, bruk, etapper, uttaksmetode, transport, tidsrom 
• Hvordan massetaket skal driftes, med knusing, sortering, opplasting og transport 
• Sikringstiltak i massetaket under og etter driften  
• Hvordan trafikksikkerheten ivaretas ved avkjørsel til offentlig veg 
• Avslutning med opprydding, terrengtilpasning og revegetering 

9.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 
byggefasen 
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas gjennom utarbeidelse av SHA-plan etter 
Byggherreforskriften i forbindelse med detaljprosjektering i byggefasen. Funn i ROS-
analysen og anbefalinger i vurdering av skredfare og grunnforhold tas med som innspill til 
SHA-planen og forutsettes gjennomført som beskrevet. 
 
Det skal utarbeides en plan for det ytre miljøet for byggefasen - Ytre Miljøplan (YM-plan). 
Den skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal 
håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren, som skal ivareta miljøkrav i 
lover og forskrifter gjennom hele anleggsperioden.  
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Det foreligger en YM-plan for utbyggingen av E6 Megården-Mørsvikbotn. Siden planen for 
deponiene er så sterkt knyttet opp mot denne må YM-planen for utbyggingen også omfatte 
de nye deponiene, hensyntatt at noen blir massetak senere. Innspillene nedenfor benyttes til 
revisjon av YM-planen for utbyggingen. 
 

Innspill til Ytre Miljøplan 
 
Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy Støy i anleggsperioden håndteres iht. støykrav 
Forurensning av jord 
og vann 

Vassdrag skal sikres mot skadelig avrenning fra deponi og 
massetak. 

Landskapskarakter Utarbeide gode bruks- og istandsettingsplaner for å sikre god 
forankring av tiltakene i omgivelsene så de visuelt er i harmoni 
med landskapet de er en del av. Tiltakene i denne planen er tenkt 
istandsatt mest mulig naturlikt slik at de går i ett med 
omgivelsene etter endt deponering. For å sikre dette er forslag til 
tiltak i YM planen å utarbeide formingsveileder og rigg- og 
marksikringsplan. Bruks- og istandsettingsplaner kan da vurderes 
opp mot disse. Formingsveileder: det anbefales å utarbeide en 
formingsveileder i forbindelse med prosjektering av E6 
Megården–Mørsvik som omhandler bruk og utforming av 
deponiene. En slik veileder vil gi alle inngrepene i veianlegget de 
samme vurderingene og gi føringer for hvordan de best kan 
utformes og tilpasses omgivelsene. 
Rigg- og marksikringsplan: Det anbefales å utarbeide en rigg og 
marksikringsplan som ser hele veianlegget. Planen vil omfatte 
hvordan deponiene skal anvendes, mellomlagring av 
vegetasjonsmasser, sikre god bruk og bidra til at unødvendige 
landskapsinngrep kan unngås. 

Friluftsliv Deponi 12 Memaurkråga - traktorvegen/tursti gjennom deponiet 
i søndre del må tilbakeføres etter avslutning av deponi slik at det 
fortsatt er sammenheng med turstien videre mot Kråktuva.  
Deponi 15 Stormoen – turstien i overkant av deponiet må holdes 
åpen/sikres. 
Deponi 17 Tverrdalen – erstatningsareal for Leirfjord skole for 
tilrettelagte friluftsaktiviteter bør være kommet på plass før 
anlegget startes. 
Deponi 23 Steinbakkan - tilkomst til friluftsområdene opp mot 
Lisjgardsloftet og Svartevatn bør sikres ved at det lages en 
midlertidig veg eller sti forbi anleggsområdet på en trygg måte. 

Naturmangfold Eksisterende vegetasjon skal tas vare på og tilbakeføres som 
toppdekke på avsluttet deponi. Det samme gjelder massetak som 
ikke umiddelbart settes i drift. Ved utforming av deponi skal det 
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tas hensyn til bekker og elver ved at deponiet tilpasses disse, 
eller at bekk legges om og istandsettes til tilnærmet naturlik 
tilstand etter avslutning.  
Der det er hekkende kongeørn i området skal drift av massetak 
tilpasses ved at det skjermes mot aktivitet i perioden fra det 
hevdes revir til ungene er kommet på vingene. Hvis hekking 
avsluttes uten ungeproduksjon kan drift i massetak starte 
tidligere. For deponi 15 skal en mulig grotteforekomst skjermes 
med sperrebånd slik at denne ikke blir fylt igjen eller på annen 
måte skadet i anleggsfasen. Lokaliteten bør også skjermes ved 
drift som massetak. Ref ID21 i befaringsrapport fra Norsk 
Grotteforbund, 2016. 

Kulturarv Tiltakshaver har meldeplikt etter kulturminneloven. Dersom det 
under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor 
som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses 
omgående og beskjed gis til Nordland fylkeskommune og 
Sametinget, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 

Klimagasser og 
energiforbruk 

Ved avgjørelse om hvilke deponi som skal brukes til hvilke 
tunnelmasser skal hensyn til kortest mulig transport vektlegges, 
altså vekte drivstoffbruk som genererer utslipp av klimagasser.  

Naturressurser – 
landbruk - skog 

Deponier må ikke stenge for tilkomst til skogteiger for utnytting 
til vedproduksjon eller uttak av hogstmoden skog utenfor 
deponiområdet. Toppjord/vegetasjonslag må tas av, lagres for 
seg og tilbakeføres når deponiet skal lukkes. 

Naturressurser – 
landbruk - jordbruk 

Bruk av deponier med tilkomstveger i anleggsfase må organiseres 
slik at slåtteteiger i drift ikke blir avskåret fra høsting. 
Der dyrka mark berøres skal topplaget (30 cm) tas av, lagres for 
seg og tilbakeføres når deponiet skal lukkes. Eventuelle skader på 
dreneringssystem må istandsettes.  

Naturressurser – 
landbruk - vannkilder 

Der tiltaket kan berøre brønner eller nedslagsfelt for lokale 
vannverk/vannkilder må disse sikres i anleggsfase og dersom 
nødvendig erstattes med ny vannforsyning ved permanent skade. 

Nærmiljø Alle deponi med tilkomstveg nær bolighus og hytter: Det må være 
god informasjon til berørte eiendommer om mulige støv og 
støyplager som følge av massetransport. Dette gjelder også 
tungtransport som kan gi usikker veg for gange og sykkel, særlig 
for barn og unge. Det må vurderes om det er mulig å 
gjennomføre tiltak for å redusere eventuelle farer og ulemper.  
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10 Sammendrag av innspill 
 
 
Innspill fra varsel om oppstart og utvidet planområde er tatt med i det følgende. Alle innspill 
fra samme avsender behandles under ett. De innspillene som kom til varsel om oppstart og 
høring av planprogram er behandlet i eget merknadshefte, som var vedlagt planprogrammet 
ved behandling i kommunen. Flere av disse innspillene gjelder kun områder som ikke er tatt 
med i reguleringsplanen, og omtales ikke nærmere utover opplistingen sist i dette kapittelet. 
Innspill til selve planprogrammet refereres heller ikke her.  
 
Sametinget 
Etter befaring konkluderer Sametinget med at det ikke er fare for at tiltaket kommer i 
konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Skulle det likevel under arbeid 
komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. Kulturminnelovens § 8. Pålegget må 
videreformidles til de som skal utføre arbeidet. 
 
Megården-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 samisk næring, kultur og samfunnsliv skal sikres i planlegginga. Sametinget er 
kritiske til deponiområdet ved Andkilen, nr. 4. Deponier her kan redusere beitemulighetene 
og er sårbart for distriktet. Det forventes at vegvesenet legger opp til tett dialog med 
reinbeitedistriktet om plassering av deponiene på strekningen Helland-Bonå.  
 
Kommentar: 
Tiltakets virkning for reindrifta er belyst i konsekvensutredningen. Ingen av deponiene sør 
for Megården (nr. 3, 4 og 5) er tatt med i planforslaget. Opplysningsplikten ved funn av 
kulturminner videreformidles til byggefasen jf. kapittel 9.3. Det har vært befaring og kontakt 
med reindriftsutøvere i forbindelse med planarbeidet. 
  
Direktoratet for mineralforvaltning 
Direktoratet mener det er positivt at en vil utnytte ressursene 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 og ikke 
blande dem slik at massene blir gjenbrukbare. Det er ikke krav om konsesjon og driftplan 
etter mineralloven for uttak av deponerte masser. Forhold omkring opprydding og etterbruk 
må derfor ivaretas etter plan- og bygningsloven.  
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Kommentar: 
Plan- og bygningslovsbehandling av massetak ivaretas ved bestemmelse om krav til 
driftsplan som skal godkjennes av kommunen. Det skal også lages plan for deponeringen i 
byggefasen. 
 
Fylkesmannen i Nordland  
Fylkesmannen viser til brev 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 Kvanntomoen og i 
Nordfjorden tas ut på grunn av naturinteresser. Ny arealbruk for disse områdene må da 
angis i denne nye planen, evt. foreta reguleringsendring av den vedtatte planen. 
 
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 om muligheten for dialog med berørte 
statlige myndigheter ved arealkonflikter. Videre tilbys kvalitetssikring og at plandokumenter 
gjøres tilgjengelig i nettsiden Nordlandsatlas. 
 
I sitt siste innspill har Fylkesmannen følgende merknader til tre av områdene: 

- Stormoen: Bemerker at det er en potensiell grotteforekomst i kanten av 
deponiområdet, at skogen til dels har høg bonitet og at det er vår- og høstbeite for 
rein. 

- Moan: Hekkende fjellvåk, potensial for grotteforekomst og vår- og høstbeite 
- Tverrdalen: Forekommende hekking av kongeørn, reinbeite. 

 
Kommentar: 
Fylkesmannens faglige vurdering er et vesentlig grunnlag for utvalg av deponiområder som 
er varslet planoppstart for, samt for omfang av konsekvensutredninger. 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. 
 
Der det foreslås å ta ut tidligere regulerte områder er det gjort gjennom plankart med ny 
arealbruksangivelse. 
 
Til de siste merknadene bemerkes at dette er områder som allerede er regulert til deponier. 
Naturmangfold, skog og reindrift er belyst i konsekvensutredninger. Grotteforkomsten på 
Stormoen er dokumentert og er skjermet ved avgrensning av deponi og planbestemmelser. 
Det er tatt hensyn til hekking av kongeørn gjennom bestemmelser om undersøkelser og 
begrensning i drift i hekkeperioden. 
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Nordland fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune har gitt flere innspill til oppstartvarsel. Merknader utover de 
generelle oppsummeres tematisk og kommenteres. Merknader til områder som ikke er med i 
planforslaget tas ikke med i oppsummeringen. 
 
Kulturminnefaglig merknad: Områdene berører ikke kjente fredete eller verneverdige 
kulturminner. Arkeologisk registrering konkluderte med at tiltakene ikke berører 
kulturminner av interesse. Samferdselsfaglig merknad: Hvis avkjøring til deponier 
sammenfaller med busslommene må sikkerhet til busspassasjerene ivaretas.  
 
Kommentar: Ingen busslommer berøres.  Trafikksikkerheten i anleggsperioden ivaretas 
gjennom plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggefasen. 
 
Forholdet til regional politikk: De ber om at det tas hensyn til fylkesplanens mål for 
arealpolitikken, særlig når det gjelder landskap, naturområder og friluftsområder. Spesielt 
Tverrdalen er et svært viktig friluftsområde, og de ber om at det tas hensyn til dette ved 
utforming, deponering og uttak. Det samme gjelder for vannmiljø, og konsekvenser i 
henhold til vannforskriften. 
 
Kommentar: 
Landskap, naturområder og friluftsområder er behandlet i konsekvensutredninger og 
oppfølging av disse. Det legges vekt på å opprettholde atkomst i friluftsområder. Tverrdalen 
er mest berørt av selve vegutbyggingen, ikke deponiområdet, og avbøtenede tiltak for 
skolens bruk er avtalt. Både i Tverrdalen og de andre områdene er deponiene lagt utenom 
elver for å minske risikoen for forurensing og annen fare. I Tverrdalen er både anleggsvegen 
og ny plassering av deponiet trukket bort fra Tverrelva.  
 
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. Området utgjør halvparten av utmark 
som har enkel tilgang for eierne. Plantet skog bør skjermes. De går imot at det blir framtidig 
massetak, på grunn av støy- og støvplager og interessekonflikter. 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.  
Deponi 15, Stormoa: Her er også plantet skog. De ber om at stien inn til Aspfjordvatn 
skjermes, da det er et viktig nærturområde. 
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Kommentar:  
Det vises til konsekvensutredning for landbruk, skogbruk, naturmangfold, 
nærmiljø/friluftsliv og landskap. Det skal ikke være massetak i nr. 12 ved Gyltvik. Det er satt 
krav om revegetering og at deponering og istandsetting skal beskrives i en plan. Skogsveien 
skal videreføres etter driften. Spørsmål om erstatning for verdier i skog tas opp etter at 
planen er vedtatt, etter vanlig prosedyre. 
 
Duokta reinbeitedistrikt 
Reinbeitedistriktet påpeker at konsekvensen av deponier sør for Megården blir at flyttveiene 
stenges og at Andkilen-området ikke kan brukes. Distriktet anmoder om at planene blir 
endret, og ber om et møte hvis deponier i området likevel tas med videre. 
 
Kommentar: 
Deponiene sør for Megården er tatt ut og foreslås ikke regulert til deponier eller massetak 
 
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: 
Det vises til svar til Kvarv grendeutvalg, som tar opp de samme temaene. 
 
Per-Morten Lillegaard 
Atkomsten til deponi 23 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: 
Trafikksikkerhet, støy og andre ulemper ved anleggsdriften blir særskilt håndtert gjennom 
planlegging og prosjektering i byggefasen. Det vil spesielt bli tatt hensyn til 
trafikksikkerheten for beboerne og brukere av atkomstvegen. 
 
Anne-Lise Løkken 
Uttalelse til deponi 12. Hun har en gård som produserer grønnsaker, bær og lokalmat, med 
skogsdrift og tømmersag. Det aktuelle deponiområdet er grunneiernes beste og lettest 
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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. En stor del av hennes eiendom er berørt av 
deponiet. 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: 
Arealet for deponi er vesentlig redusert i forhold til areal i oppstartmelding. Virkning for 
landbruk (jord- og skogbruk), landskap og naturverdier er konsekvensutredet. Spørsmål om 
erstatning tas opp etter at planen er vedtatt. Det vises ellers til svar til Kvarv grendeutvalg. 
 
Kjetil Kristensen 
Det må tas hensyn til vadesteder over Tverrelven for tilkomst til eiendommer. Beliggenheten 
til tre skogsveier er nærmere beskrevet, disse må opprettholdes eller erstattes med nye. 
 
Kommentar: 
Konskvensutredning for landbruk påpeker at atkomst må sikres i området, og dette er tatt 
med som innspill til Ytre Miljøplan for byggefasen.  
 
Ikke kommenterte innspill 
Innspill som kun gjelder områder som ikke er foreslått regulert og som er kommentert i 
merknadsbehandling til planprogrammet. Avsender og omtalt deponiområde: 
 

• Elkem AS, Salten verk – deponi 4 Andkilmarka 
• Arild Arntsen  - deponi 5 Andkilåsen 
• Brit H. Strand og Anny Edvardsen – deponi 9 Dalan 
• Bjørg Pedersen -  deponi Ungsmalhaugen 
• Odd Hansen – deponi 3 Skyttmarka 
• Bjørn Johan Didriksen - deponi 16 Aspfjorddalen 
• Geir Kristian Pedersen og Kristin Pedersen – deponi 14 Ungsmalhaugen 
• Unni Merete Megård og Inger-Lise Megård Piteira -  deponi 8 Øvergård 
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Vedlegg 
1. Forslag til plankart datert 31.5.18 

2. Forslag til bestemmelser datert 6.7.2018 

3. ROS-analyse Rapport 29.6.18 

4. Andre rapporter og utredninger 

1. Konsekvensutredning naturmangfold rapport 22.6.18 
2. Konsekvensutredning landskapsbilde rapport 25.6.18 
3. Konsekvensutredning naturressurser – landbruk, rapport 22.6.18 
4. Konsekvensutredning naturressurser – reindrift, rapport Sweco 30.10.17 
5. Konsekvensutredning nærmiljø/friluftsliv rapport 22.6.18 
6. 50916-GEOT-01 Geoteknisk rapport 5.5.18 
7. 50821-GEOL-07 Innledende skredfarevurdering notat 19.2.18 
8. 50821-GEOL-01 Skredfarevurdering utvidet deponi 12, notat 22.3.18 
9. Støykartlegging, rapport Multiconsult 8.2.18 
10. Arkeologiske registreringer, rapport Nordland fylkeskommune 30.11.17  
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