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For å gi politiker ne og administrasjonen i Sørfold kommune en god mulighet til å komme med
innspill til reguleringsplanen ble det 30.08.2016 arrangert en plankonferanse.

Konferansen ble arrangert som et gruppearbeid, der deltagerne delte seg i to grupper som hver
seg tok for seg planen sør og nord for Leirfjorden. Hver gruppe hadde oppnevnt gruppeleder og
sekretær.

Under følger de framkomne merknader og innspill oppsatt i tabellform.

Med hilsen

Eirik Stendal
Avdelingsingeniør Teknisk/næring

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke skrevet signatur
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OMRÅDE 

Merknader og innspill som resultat av grupppearbeidet. Med vekt på temaene 
adkomst til skog/næring/utfartsområder, viltkrysninger, 
rasteplasser/stoppeplasser, omklassifisering, offentlig kommunikasjon, deponi og 
støy blant annet. 
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-Busstopp er godt ivaretatt slik det er planlagt 
-Infrastruktur vann/avløp, planlagt trase berøre eksisterende anlegg. 
-Mulighet for å legge gang sykkelveg fra Megården til Andkilkrysset 
-Trengselbru skal  ikke bli kommunal veg etter omklassifisering 
-Planlagt deponi i Nordfjorden ønsket åpent for å kunne brukes av kommunen. 
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 -Planlagt deponi på 28/4 ønsket åpent for å kunne brukes av kommunen. 
-Beredskapsveier og sykkelveier bør ligge som et regionalt/nasjonalt ansvar og ikke til 
kommunen. 
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-Utgangen til Aspfjordgrotten ligger nært 
tunneltrase i punkt 12800. 
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-Bør anlegges plass til parkering og 
kjettingpålegging 

(allerede planlagt?) 

H
E

S
T

M
Y

R
A

 

-Etablere parkeringsplass for utfart i 
forbindelse med etablering av anleggsvei  
- Kommunal Vannkum Tverrdalen 
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Strekning veg fra etablert busslomme Bonnå og frem til dagens avkjøring Styrkesnes brøytes. 
Planlagt omklassifisert fra FV til kommunal veg 

E
IA

V
A

T
N

E
T

 
H

O
R

N
D

A
L

S
V

A
T

N
E

T
 

-Etablering av en ytterliggere en 
parkering/avkjøring Eiavatnet. Det er et 
utfartsområde pluss at det er en mulig 
plassering av lysløype. Jf Kobbskaret. 
 
- Planlagt deponi i Bonnå/Horndalen ønsket 
åpent for å kunne brukes av kommunen. 
 
-Minne om hovedtrekklei for elg mot 
Styrkesnes 
 
-  
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 For å bedre vannforsyningen til området rundt Mørsvikbotn har Sørfold kommune sett på mulig  
løsning med sjøledning  fra hovedledning i Sildhopen til Mørsvikbotn. Med trase langs ny 
planlagt E6. Kommunen ønsker å komme i dialog slik dette prosjektet kan fremskyndes og 
gjennomføres. 
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Alle underganger på ny E6 bør dimensjoneres for trailer/tømmertransport 

O
m
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Lokalbefolkningen har et ønske om at Kobbskartunnellen holdes permanent åpen. 
 
Kommunen mener at strekninger på gammel E6, som skal benyttes som beredskap- og 
sykkelvei er et regionalt/nasjonalt ansvar.  

 



 
 

Postadresse 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
Hovedkontor 
Postboks 2014 
3103 Tønsberg 

Kontoradresse 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg 

Telefon 
33 41 25 00 

Telefaks 
33 31 06 60 

Org.nr. 
974 760 983 
Hovedkontoradresse 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg E-post 

postmottak@dsb.no 
Internett 
dsb.no 
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Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for ny E6 Megården - 
Mørsvikbotn - Sørfold kommune - høring - offentlig ettersyn 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Enhet for forebygging 
 
Vi viser til Deres henvendelse datert  30.6.2016. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal myndighet med oppfølgingsansvar 
for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet. I tillegg er vi fagmyndighet for 
brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Vi har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt 
utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole.  
   
Vi skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å 
forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv 
ulykkes- og krisehåndtering. 

 
Direktoratet har normalt ikke en aktiv rolle i forbindelse med denne type prosjekter. Oppfølgingsansvaret 
er delegert til henholdsvis det kommunale brannvesen som ansvarlig for å følge opp forebyggende og 
beredskapsmessige brannvernspørsmål og til Fylkesmannen hva angår generelle spørsmål rund 
arealplanlegging og for beredskap og samfunnssikkerhet for øvrig.  
 
Vi forutsetter derfor at Fylkesmannen og det kommunale brannvesen blir orientert om planprosessen og 
gir eventuelle uttalelser. Vi viser i denne forbindelse til Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse 
av brann- og elsikkerhet i vegtunneler utgitt av Statens vegvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap. 
 
 
Anders Leonhard Blakseth Terje Olav Austerheim 
avdelingsleder sjefsingeniør 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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8002 BODØ Vår referanse: 15/3320 

 Deres referanse: 15/2000692-117 

 Vår dato: 22.07.2016  

 Deres dato: 30.06.2016 

Att: Bjørn Tore Olsen  

 

SØRFOLD KOMMUNE NORDLAND - UTTALELSE I TILKNYTNING TIL 

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL 

DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FOR NY E6 

MEGÅRD MØRSVIKBOTN   

 

Vi viser til brev av 30.6.2016 med forslag til detaljregulering for ny E6 Megården – 

Mørsvikbotn i Sørfold kommune. 

 

Fiskeridirektoratet region Nordland avga uttalelse til oppstartmeldingen og gjorde 

da oppmerksom på at deponering av masser i sjø var et tema som måtte vies 

oppmerksomhet i detaljplanarbeidet. 

 

Vi registrerer at det er avholdt møter med næringsaktører i Sørfold (Marine Harvest 

Norway og Sørfold Fiskarlag) og at det er foretatt justeringer av lokalitet for 

sjødeponi på bakgrunn av disse møtene, jf. opplysninger i brev av 9.2.2016 

vedrørende justerte plangrenser. 

 

Kommentarer til de enkelte sjødeponi 

 

Nordfjorden sjødeponi 

 

Nordfjorden er registrert som låssettingsområde. Låssetting kan imidlertid skje på 

mange lokaliteter og deponering av masser her anses ikke som et stort problem. Vi 

legger også til grunn at området i stor grad vil kunne nyttes også etter at 

anleggsperioden er over. 

 

 

 

 

Sørfolda sjødeponi 
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Lokaliseringen av dette deponiet er slik at det ligger rett vest for registrert område 

hvor det drives fiske etter sei og uer med passive redskaper. Noe lengere vest,- fra 

Færøya og innover Sjunkfjorden,- er det registrert et større oppvekst- og 

beiteområde. 

 

Mørsvikfjorden sjødeponi 

 

Lokalisering av dette deponiet forstår vi er gjort i samråd med lokalt fiskarlag og 

oppdrettsnæring. Deponiet er nå lagt på vestsiden av registrert beite- og 

oppvekstområde og fiskeområde for drift med passive redskaper. 

 

 

Vurdering av deponienes konsekvenser for fiskeriinteresser 

 

Deponering av masser i sjø vil få betydning for lokale fiskerier, men vi legger til 

grunn at konsekvensene vil være størst når arbeidet blir gjennomført og at 

virkningen av deponeringen vil avta med tiden. 

Fiskeridirektoratet region Nordland har stor forståelse for nødvendigheten av at 

tiltaket med utbedring av E6 blir gjennomført og at deponering av masser også er  

nødvendig i tilknytning til dette. Ny og bedre E6 vil selvsagt også komme alt 

næringsliv til gode; også fiskeri og akvakultur. 

 

Fiskeridirektoratet region Nordland anmoder om at deponering i sjø, så langt det er 

praktisk mulig, blir gjort i perioder utenom gytetid; spesielt for torsk. 

For øvrig har vi ingen merknader til planen. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Håvard Dekkerhus 

seksjonssjef 

 

 

Per Sagen 

seniorrådgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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Mottakerliste:       

Statens Vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ 

 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Nordland Molovn. 10 8006 BODØ 

Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Nordland Fylkes Fiskarlag Boks 103 8001 BODØ 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
   

Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 
 
 
 
 
 
 

Dato:  31.08.2016 
Vår ref:  16/01172-2 
Deres ref:  15/200692-117 

 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til 
detaljregulering med konsekvensutredning for ny E6 Megården–
Mørsvikbotn i Sørfold kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 30. juni 2016. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny veg med tunneler, 
samt avklare arealer til deponi og sjødeponi.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at vi har mottatt varsel om oppstart av planprosessen.  
 
DMF registrerer at det ikke er foretatt vurderinger av konsekvenser for 
mineralforekomster. DMF vil i denne sammenheng påpeke at mineralressurser er en 
ikke-fornybar ressurs. Eventuelle interessekonflikter med mineralforekomster bør 
sjekkes ut tidlig i planprosessen. 
 
Etter en utsjekk i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine kartdatabaser, kan vi ikke 
se at tiltaket kommer i konflikt med mineralressurser av regional eller nasjonal verdi. 
Tiltaket berører derimot mineralressurser av lokal verdi.  
 
Det kommer frem av planbeskrivelsen at det vil bli et masseoverskudd i vegprosjektet, 
som i hovedsak består av sprengt stein, men også løsmasser.  Det er oppgitt at masser 
av god kvalitet skal benyttes til anlegg av ny vei, mens det resterende deponeres. DMF 
er positiv til at det er fokus på å bruke mineralressursene til egnede formål.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Ida Egge Johnsen 
seksjonsleder overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ida Egge Johnsen 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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Mottakere: 

Statens vegvesen Region 

nord 

Postboks 1403 8002 BODØ 

Kopi til:  
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Olsen Bjørn Tore

Fra: ole.osland@kystverket.no
Sendt: 6. september 2016 13:30
Til: Firmapost-nord; fmnopost@fylkesmannen.no
Emne: Vedr. høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for ny E& Megården - Mørsvikbotn i 

Sørfold kommune - Nordland fylke

Vi viser til tilsendte høring og offentlig ettersyn av ovennevnte detaljregulering og KU for ny E6 Megården - Mørsvikbotn i Sørfold kommune. Kystverket har 
deltatt i prosessen med KU, og det forelagte forslag til bruhøyde og løsning over Tørrfjorden og Leirfjorden ivaretar våre interesser på en god måte. Ved bruk 
av sjødeponi må det søkes om tillatelse etter havne og farvannsloven. Vi har ingen øvrige innspill eller merknader utover dette, samt vår uttalelse datert 
21.04.2015 i forbindelse med oppstart og høring av planprogrammet.  
 
mvh 
 
Ole Osland 
sjefingeniør 



 

 
 
Statens vegvesen 
Region Nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 
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Una Elstad, +47 78 47 41 68 15/200692-117  15/977 - 26 07.09.2016 

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

 

    

Detaljregulering med konsekvensutredning for ny E6 
Megården-Mørsvikbotn i Sørfold kommune 
Vi viser til Deres brev av 30.06.2016. 
 
1. Innledning  
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny vei med tunneler som 
tilfredstiller kravene i tunnelforskriften, og som sikrer en raskere framkommelighet og økt 
trafikksikkerhet, samt avklare arealer til deponi og sjødeponi. 
  
2. Forholdet til samiske interesser generelt 
 
Det planlagte tiltaket omfatter et stort område, og innebærer store inngrep i det berørte området, 
og det vil påvirke både natur- og kulturmiljø i betydelig grad, og flere flyttveier for rein vil berøres 
av tiltaket.  
 
3. Forholdet til samiske interesser – Reindrift 
 
Sametinget har vært i dialog og konsultasjoner med Statens Veivesen underveis i 
planprosessen. Vi er i stor grad informert og fått mulighet til å bidra i denne prosessen. På den 
annen side har vi noen merknader til oppfølgingen av det vi ba om i planprogrammet av 
21.04.2015. Dette er også viktige poeng vi har understreket i konsultasjoner og møter i etterkant 
med myndighetene. 
I vårt innspill til planprogrammet fremhever vi behovet for konsultasjon om samiske 
interesser, herunder med Sametinget og reinbeitedistriktene Duokta og Stajggjo- 
Habmer. Vi understreker også at de samla konsekvensene for hvert av 
reinbeitedistriktene skal utredes og vektlegges  i konsekvensutredning og i forslag til 
tiltak, i tett dialog med distriktene.  
 
Merknad til konsekvensutredning – manglende utredning mht. samla belastning for 
reindrift 
Konsekvensutredninga for reindrift konkluderer med at deler av veistrekningen vil få store 
konsekvenser for reindrifta og foreslår i stor grad konkrete avbøtende tiltak. Utredninga sier en 
del om belastninga for reindriften innenfor de ulike delområder for veien, men sier ikke noe om 
den samla belatsningen for hvert av distriktene. Plan og bygningslovens (PBL)  §3-1, bokstav c 
sin lovkommentar  viser til at en vurdering av de samla konsekvensene av eksisterende og 
planlagte tiltak for hvert reinbeitedistrikt skal vurderes.  Konsekvensutredningen, s13, legger 
opp til at at dette skal utføres i tett dialog med reinbeitedistriktene. Vi kan i kke se at 
konsekvensutredningen eller planbeskrivelsen forteller at dette er utført i tilstrekkelig grad. 
Sametinget mener at en utredning av reinbeitedistriktenes konsekvenser som følger av 
eksisterende og planlagte tiltak som utbygginga av veien medfører bør utføres før planen 
ferdigstilles.  
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Merknader til planbeskrivelsen – avbøtende tiltak for reindrift 
Planbekrivelsen (s.94) er uklar i konklusjonen om hvilke avbøtende tiltak som skal 
gjennomføres. Det kommer heller ikke frem om reindrifta har sagt seg enig eller hvordan de 
konkret har vært i dialog om de avbøtende tiltakene.  
Sametinget mener at planen i større grad bør konkludere med hvilke avbøtenede tiltak som skal 
utføres for reindrifta i reguleringsplanen. I tillegg  bør det synliggjøres i reguleringsplanen  
hvordan de samiske interessene er ivaretatt  gjennom dialog og om i hvilken grad det er enighet 
om tiltakene.  
 
Merknader  til bestemmelsene  
Det er positivt at det er lagt inn hensynnsoner for reindrift med bestemmelser (H520_1). Og at 
det står;  Det skal lages rutine for kommunikasjon med reindriftsutøverne for i minske 
brukskonflikt i anleggsfasen (s.10).  
I bestemmelsen bør det også henvises til hvem som er ansvarlig myndighet for å legge til rette 
for denne kommunikasjonen og at dette skal gjøres i avtaleform som partene er enige om. 
Vi minner om at PBL §12-7 gir åpning for å legge inn krav  i reguleringsplanen knyttet til  
henssynssoner og arealformål. Punkt 12 under §12-7 kan særlig være relevant med tanke på 
næmere undersøkelser før,  under og etter gjennomføring av planen. Vi ber om at § 12-7 
benyttes med tanke på sikring for reindriften og at dette utformes gjennom dialog med 
reindriften. 
 
Konsultasjonsplikten 
I sammenheng med konseptvalgtutredningen, som vedtas av staten, ble det avholdt 
konsulasjoner mellom departemenet og Sametinget i august 2015.  I tillegg ble det avholdt egne 
konsultasjoner for Duohkta og Staggjo Habmer reinbeitedistrikt i løpet av september 2015. I 
etterkant ble det drøftet på telefonmøte og gjennom mailutveksling mellom Veivesenet, 
samferdselsdepartementet og Sametinget om staten har konsultasjonsplikt i 
reguleringsplanfasen hvor behandlingen foregår etter plan og bygningsloven (med Sørfold 
kommune som planmyndighet). Vi kom ikke til noen endelig konklusjon. Planbeskrivelsen viser 
til (s.95) at konsultasjonsplikten mellom Sametinget og statlige myndigheter ikke er avklart i 
denne saken. På grunn av dette ble det avholdt et dialog/konsultasjonsmøte i april 2016 i 
forkant av reguleringsplanen. Møtet hadde form av dialogmøte hvor Fylkesmannen og Sørfold 
kommune var til stede i tillegg til Sametinget og Veivesenet. 
 
Sametinget er fortsatt av den oppfatning at staten har konsultasjonsplikt også i 
reguleringsplanfasen. Kommunen er vedtaksmyndighet i saken, men Veivesenet er utøvende 
mydighet og har slik en vesentlig rolle for å utøve statens formål. Som i dette tilfelle er å innfri 
den nye tunnelforskriften innen en viss tidsfrist og oppnå formålene i nasjonal transportplan. 
Hentet fra veileder om konsultsjonsplikten (2006) fra regjeringens sider: 
Konsultasjonsprosedyrene gjelder i saker som ”vil kunne påvirke samiske 
interesser direkte”. Prosedyrene gjelder også for statsforetak, slik som Statskog, og for 
statlige selskaper, i den grad disse utøver forvaltningsmyndighet etter delegasjon fra overordnet 
statlig myndighet. (s6 ) 
Andre samiske interesser som reindiften omfattes også av statens konsultasjonsplikt. Når 

det konsulteres med reindriftsnæringen skal man følge de samme prinsippene som 
gjelder for konsultasjoner med Sametinget (s.16). 

 
Sametinget forstår det slik ut i fra veilederen til konsultasjonsplikten som er vedtatt at 
Veivesenet er forvaltningsmyndighet og utreder sak og tilrådning for utbygginga av E6 Fauske- 
Mørsvikbotn Derfor tolker vi det slik at Veivesenet er konsultasjonspliktig statlig myndighet  med 
hensyn til samiske interesser også i reguleringsfasen. Sametinget ber med bakgrunn i dette om 
konsultasjon med Statens Veivesen i tilknytning til reguleringsplanen og videre avklaring for 
hensynet til samiske interesser.  
Vi minner også om at konsultasjonsplikten til Veivesenet også omfatter reindriften. Sametinget 
ber om at berørte reinbeitedistrikt Duokta og Stajggo Habmer tilbys konsultasjoner før endelig 
vedtak av reguleringsplan. 
Sametinget imøtekommer konsultasjoner om reguleringsplanen. Dette med utgangspunkt i 
tilrådningen for reguleringsplan  som skal legges frem for kommunestyret. 
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Henvisnig lovverk og veiledere 
Det samiske naturgrunnlaget for samfunn, kultur og næringslutøvelse skal sikres i planlegginga 
jamfør §3-1 i PBL. Dette følger også av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 
27. 
 
Miljøverndepartementets lovkommentar for PBL §3-1 bokstav c forklarer planmyndighetens plikt til å 
utrede samla belastning på distriktsnivå for å sikre det samiske naturgrunnlaget som er lovparagrafens 
formål: Det er en særlig oppgave for planleggingen å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv (bokstav c). Loven gjelder for hele landet og for hele befolkningen uten 
hensyn til etnisk bakgrunn og tilknytning. Det er likevel grunn til å framheve vern av naturgrunnlaget for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv særskilt. Samisk kultur og livsstil har alltid vært sterkt 
knyttet til naturen, til dels sårbar natur, og er derfor avhengig av god ressursforvaltning. Ved planlegging 
og saksforberedelse er det viktig å ta hensyn til tidligere inngrep i samme område. Reindriften er en 
samisk næring og en viktig del av det materielle grunnlaget for samisk kultur. Der hvor 
reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte 
reinbeitedistriktet vurderes. Loven regulerer ikke de kollektive eller individuelle rettigheter som samer og 
andre har opparbeidet ved hevd eller alders tids bruk. 
 
 
 
4. Forholdet til samiske kulturminner og kulturmiljø 
 
De indre delene av Sørfold, som de aktuelle vegtraseene berører, er fra gammelt av et samisk 
bosettingsområde. Etter hvert har innflyttere med norsk identitet og fornorskingsprosessene 
medført at det samiske ikke lengre er særlig synlig og mange steder er også bevisstheten om 
den samiske delen av historien fortrengt. Området er preget av samisk aktivitet i flere 
tidsperioder og knyttet til flere former for levesett, både nomadisk og sedentært. I dag knyttes 
gjerne den samiske bruken av utredningsområdet til dagens reindrift og på den måten den 
ekstensive reindriftas kulturlandskap, men med den samiske bruken av området strekker seg 
lang tilbake i tid og det kulturhistoriske materialet representerer flere tidsepoker, 
næringstilpasninger og bosetningsmønstre.   
 
Det er Sametingets ansvar som forvaltningsinstans for samiske kulturminner og kulturmiljø å 
vurdere behovene i forhold til KU og § 9-undersøkelser etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.). I vår vurdering av prosjektet, da planprogrammet var på offentlig høring i 
2015, la vi til grunn at det planlegges omfattende tiltak i områder med kjente samiske 
kulturminner og kulturmiljø. Flere områder har også stort potensial for funn av hittil ikke 
registrerte samiske kulturminner. Prosjektet medførte både behov for kontrollregistrering av 
kjente kulturminner, samt nyregistrering i områder som var utilstrekkelig undersøkt. 
Oppsummert kan vi si at vi hadde utilstrekkelig oversikt over konfliktpotensialet og det var behov 
for § 9-undersøkelser av hele vegstrekningen og av samtlige anbefalte traseer i forslaget til 
planprogram.  
 
Sametingets §9 – undersøkelse av vegtraseene ble gjennomført i perioden 08.06 – 10.07.2015. 
Det ble registrert 26 kulturminner, hvorav 16 automatisk fredete samiske kulturminner. Alle 
registreringene er lagt inn i Askeladden.  
 
Statens vegvesen har utarbeidet en egen rapport om konsekvensene av den planlagte 
utbyggingen av Ny E6 Megården - Mørsvikbotn hva gjelder temaet kulturmiljø og kulturminner 
inkludert samiske kulturminner. Registreringene fra Sametingets §9-undersøkelse er innarbeidet 
i denne rappporten.  
 
Utredningen gir en grei beskrivelse av området og en god oversikt over registrerte kulturminner 
og kulturmiljøer i og i tilknytning til det berørte området og hvordan de vil bli berørt av tiltaket. 
Rapportens konklusjon er at tiltaket direkte berører 1 automatisk fredet samisk kulturminne, k.m 
10.3 (i rapporten). Dette kulturminnet, en steinsetting (barns lek) ligger i veitraseen og vil bli 
ødelagt. Sametinget forutsetter at det nevnte kulturminnet vil bli gjenstand for en 
dispensasjonsbehandling etter kulturminnelovens bestemmelser. De resterende registrerte 
samiske kulturminnene vil ikke bli direkte berørt av tiltaket.  
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Sametinget mener på bakgrunn av dette at konsekvensutredningsrapporten 
Konsekvensutredning kulturmiljøer E6 Megården – Mørsvikbotn, kan godkjennes.  
 
Sametinget er tilfreds med at aktsomhets- og meldeplikten i henhold til kml. § 8.2 er ivaretatt 
gjennom reguleringsbestemmelsenes § 2.4 (Kulturminner). Vi forutsetter at dette pålegg 
formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 

uttalelse fra Nordland fylkeskommune - Kulturminner i Nordland. 

 
 
 
Varrudagáj /Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Una Elstad 
Fágajođiheaddji /Fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
 
 
 
 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune Kulturminner i Nordland 8048 BODØ 
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Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering med 
konsekvensutredning for ny E6 Megården-Mørsvikbotn i Sørfold kommune: 
endelig marinarkeologisk uttalelse 

Vi viser til ovennevnte oversendt Tromsø Museum til vurdering angående kulturminner under vann. Etter 

kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i 

Nord-Norge nord for Rana kommune.  

 

Tromsø Museum utført befaring av planlagte tiltaksområdene i sjø i forbindelse med detaljregulering for E6 

Megården – Mørsvikbotn i juli 2015 uten påvisning av automatisk vernete kulturminner eller funn av 

kulturhistorisk interesse innenfor de undersøkte områdene. Vi hadde heller ingen merknader til justering av 

plangrensene med endring av tiltak i sjø med ny bru over Tørrfjorden og kryssing noe lenger inn samt 

avklaring av lokalisering for to sjødeponier i Mørsvikfjorden. I vårt uttalelse av 17.02.2016 til 

sjødeponiløsning hadde vi ingen merknader.  

 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 

kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum varsles jfr. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 

forsker 

– 

stephen.wickler@uit.no 

77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering med 
konsekvensutredning for ny E 6 Megården - Mørsvikbotn - Sørfold kommune   

Saken gjelder offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for ny parsell av E6 i Sørfold kommune, 
strekningen Megården-Mørsvikbotn. Fylkeskommunen ga innspill til planene i brev av 17. juni 
2015, 11. april 2016 og 13. juni 2016, senest i forbindelse med endring av trasé over Tørrfjorden. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 
 
Planfaglig 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk/interesser slik det blant 
annet fremkommer i de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland. 
Utover de innspill vi har kommet med tidligere i saken, har Fylkeskommunen kun følgende 
planfaglige merknader: 
 
Forholdet til elg/elgpåkjørsler 
Nordland fylkeskommune er regional forvaltningsmyndighet for høstbart vilt, herunder elg. I lys av 
det høye antallet elgpåkjørsler langs dagens strekning, er vi bekymret for den samlede virkningen 
av planforslaget med anleggsperiode og driftsfase. Etter vårt skjønn burde utredning av 
konsekvenser for naturmangfold, spesifikt elg, og ROS-analysen om viltpåkjørsler i større grad 
forstås i sammenheng med hverandre. Elgen er en tallrik art som til dels bruker store områder, og 
selv om økte barriereeffekter og forstyrrelser i leveområdene ikke nødvendigvis har «store nok» 
konsekvenser i henhold til naturmangfoldlovens bestemmelser til at det fordrer avbøtende tiltak, 
kan slike påvirkninger ha betydning for omfanget av viltulykker. På bakgrunn av dette ber vi 
Sørfold kommune vurdere å kreve en tilleggsutredning hvor arealbeslag av, og aktivitet i, kjente 
leveområder og trekkveier for elg i anleggs- og driftsperioden i større grad ses i sammenheng med 
elgpåkjørsler på strekningen og konsekvenser av slike.  
 
Vi har forståelse for at det i ROS-analysen er konkludert med at det er lite aktuelt å etablere 
viltgjerder som følge av den større barrierevirkningen slike tiltak gir. Vi anser imidlertid at det bør 
være et mål å unngå at omfanget av elgpåkjørsler på strekningen øker som følge av planleggingen. 
Nordland fylkeskommune er også bekymret for at eventuelle viltulykker kan blir mer alvorlige når 
fartsgrensen økes fra 80 til 90 km/t. Vi ber derfor om at det fastsettes konkrete planer om vurdering 
av tiltak i driftsfasen gjennom planbeskrivelsen. Det må også vurderes om det er hensiktsmessig å 
fastsette bestemmelser om skogrydding langs strekningen, samt eventuelle avbøtende tiltak i 
anleggsfasen.  
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Viltfaglig uttalelse: Mathea Nybakke, tlf. 75 65 05 97 
 
 
Kulturminnefaglig 
Krigsminner 
Den tyske Polarjernbanen var under bygging med slavearbeidskraft mellom Fauske og Drag 1943-
1945. Reguleringsplanforslaget for E6 Megården – Mørsvikbotn er i berøring med viktige jernbane-
relaterte krigsminner på tre steder: 
 

• Kalvik krigsfangeleir 
• Sovjetisk inskripsjon i fjæra ved Berrflåget 
• Megården krigsfangeleir 

 
Kalvik krigsfangeleir er et krigsminne av nasjonal interesse og internasjonal verdi. Store deler av 
leirområdet er fortsatt godt lesbart, og leiren er godt dokumentert gjennom foto og nedtegnelser som 
den tyske soldaten Johannes Martin Hennig gjorde under krigen. Planforslaget innebærer at vestlige 
del av Kalvik-leiren blir fjernet av ny E6-trasé, mens nordlige del blir fjernet av ny adkomstveg til 
Kalvik-gårdene.  
 
I fjæra ved Berrflåget fins en inskripsjon på russisk som i oversettelse lyder: Det omkom 11 
mennesker. 21. juni 1945 besøkte vi stedet hvor våre kamerater ble skutt 12. juni 1944. Evig minne 
til våre venner. De 11 sovjetiske krigsfangene ble skutt etter et mytteri under transport mellom 
Kalvik-leiren og arbeidsstedet. Minnestedet har internasjonal verdi, og det er viktig å sikre det bedre 
tilgang enn det har i dag. 
 
Selve fangeleiren ved Megården ligger på østsida av E6 og blir ikke direkte berørt av regulerings-
planen. Muren etter ei tysk brakke som skal ha vært tilknyttet fangeleiren, må fjernes i forbindelse 
med tilrettelegging for fortsatt bruk av dagens bru mot Megården. 
 
Det har vært befaring og flere møter mellom Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen for å 
finne fram til en omforent løsning på hvordan krigsminnene skal ivaretas gjennom planen.  
 
Fylkeskommunen har forståelse for at det fins sterke anleggstekniske grunner for å bruke den 
gjenværende delen av krigsfangeleiren i Kalvika til anleggs- og riggområde. Dette restområdet vil 
ha sterkt redusert opplevelses- og kildeverdi som følge av den nye vegen. Etter en samlet vurdering 
finner fylkeskommunen å kunne akseptere foreslått vegløsning samt nytt riggområde i fangeleir-
området på følgende vilkår: 
 

1. Fangeleiren i Kalvika dokumenteres gjennom arkeologiske metoder og historiske kilder. 
Statens vegvesen dekker kostnadene innenfor avtalt ramme. 
 

2. For å sikre bedre adgang til minnestedet ved Berrflåget etableres en større parkeringslomme 
(SPA3). Buss skal også kunne parkere ved atkomstvegen. Det tas inn en ny bestemmelse om 
at ny atkomstveg skal etableres ned til minnestedet. Detaljplanleggingen av denne skal skje i 
dialog med Nordland fylkeskommune som regional kulturminnemyndighet i forbindelse 
med utarbeidelse av byggeplan/konkurransegrunnlag. Det utarbeides ny tilrettelegging ved 
minnestedet.  
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3. Det utarbeides informasjonstiltak på rasteplassen om blant annet krigshistorien langs vegen. 
Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune vil samarbeide om slike informasjonstiltak. 
 

4. Krigsminnet som går tapt ved Megården, dokumenteres gjennom dronefotografering, 
oppmåling etc. 

 
5. Det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at anleggsarbeidet i Kalvika og på sørsida av brua 

mot Megården ikke kan igangsettes før nødvendig dokumentasjon/undersøkelser av berørte 
krigsminner er gjennomført og klarert av Nordland fylkeskommune. 
 

6. Minnesstedet ved Berrflåget sikres med gummimatter og sperregjerde i anleggsperioden. 
Fangeleiren ved Megården sikres med sperregjerde. 

 
Nordland fylkeskommune tar sikte på å gjennomføre undersøkelsene i Kalvika og Megården i 2017. 
Det vises for øvrig til referat fra møte mellom fylkeskommunen og vegvesenet 09.09.2016. 
 
Kvernsteinsbrudd 
I anleggs- og riggområdet merket # 73 i plankartet fins det spor etter tidligere kvernsteins-
produksjon. Dette gjelder to mindre uttakssteder (Askeladden id 221282 og 221283) samt to 
kvernsteinsemner (Askeladden id 221277 og 221280). Kulturminnene er yngre enn 1537 og er ikke 
automatisk fredet. Fylkeskommunen vurderer dem likevel som viktige nyere tids kulturminner. Vi 
ber om at korrigert geometri blir lagt inn i plankartet og at det tas inn en rekkefølgebestemmelse om 
at kvernsteinsbrudd og kvernsteinsemner skal sikres i anleggsfasen. Sikringen av 
kvernsteinsemnene kan skje ved at disse flyttes til siden om de ligger i traséen for anleggsvegen. 
 
Automatisk fredete arkeologiske kulturminner 
Det er gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet i 2015 og 2016, uten at det er påvist 
konflikt mellom foreslått arealdisponering og automatisk fredete kulturminner som 
fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for. Alle fornminner er imidlertid ikke registrert. 
Fylkeskommunen er derfor tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter 
kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.  
 
Faktura for §9-registreringene som er gjennomført i 2016, vil bli ettersendt. 
 
Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 476 69 062. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Katrine Erikstad 
seksjonsleder, plan og miljø 
       Håkon Renolen 
       rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Hovedmottakere: 
Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ 

 
Kopi til:    
Martinus Hauglid    
Remi Andorsen    
Riksantikvaren Postboks 8196, Dep 0034 OSLO 
Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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Samordnet uttalelse -Reguleringsplan - Ny E6 Megården-
Mørsvikbotn - Sørfold

Vi viser til oversendelse av 30.06.2016. Videre vises det til gjennomført dialogmøte med 
Sørfold kommune/Statens vegvesen og Fylkesmannen i Nordland 14.09.2016, hvor 
konfliktområder ble diskutert og ny samordningsfrist ble avtalt.

Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å
samordne uttalelser og innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Til denne 
plan foreligger det uttalelser fra Fiskeridirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE), Kystverket og Fylkesmannen i Nordland. 

Den samordnede uttalelsen bygger på mal beskrevet i Rutinebeskrivelse for effektive 
avklaringer i arealplanleggingen, og inndelt i Innsigelser, Planfaglige mangler og Planfaglige 
råd. Det foreligger ikke noe samordningsbehov i denne saken og det vises derfor til 
fagetatenes uttalelser. Deler av disse som utgjør innsigelser, planfaglige mangler eller råd er 
også gjengitt her.

PLANFAGLIGE MANGLER

Deler av Fylkesmannens uttalelse gjengis her.

Fylkesmannen:

Alternativvurdering og avbøtende tiltak
Fylkesmannen i Nordland har stor forståelse for nødvendigheten og samfunnsnytten av 
tiltaket. Vi finner imidlertid grunn til å påpeke planfaglige mangler i vurderingen av 
deponiområder. 

Flere av foreslåtte deponiområder er etter vår vurdering i strid med regionale og nasjonale 
interesser. Det burde derfor etter vårt syn i større grad vært gjort rede for hvilke alternative 
lokaliseringer som er vurdert, og hvorfor man ikke har valgt alternative lokaliseringer, for å 
unngå slik konflikt. 
Når det gjelder plikten til å vurdere alternativer vises det bl.a. til KU-forskriftens § 7, 3. ledd 
som fastslår følgende:
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Konsekvensutredningen skal redegjøre for vurderte alternativer, og i nødvendig grad omfatte 
utredning av relevante og realistiske alternativer, herunder alternativ lokalisering. Anbefalt 
alternativ skal begrunnes.

En viktig intensjon bak EU-direktivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EC), som 
ligger til grunn for forskriften, er nettopp å sikre at ulike alternativer blir vurdert. 
Reglene utleder riktignok ikke noen alminnelig plikt til å utrede alternativ lokalisering for 
vegtraseen i sin helhet, gitt avklaringene gjort i utsilingsfasen, men slik vi ser det må plikten 
likevel gjelde for deponeringsområdene ettersom det ikke er gjort tilsvarende vurderinger av 
disse.

Plikten til å foreta alternativvurdering fremgår også direkte av naturmangfoldloven § 12. Av 
denne følger det at for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det blant 
annet tas utgangspunkt i lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende 
og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 
resultater.

Slik Fylkesmannen ser det gir ikke den ettersendte orienteringen, om prosess rundt avklaring 
av deponiområder, en tilstrekkelig redegjørelse på dette punkt. Dette gjelder særlig
alternativvurderingen til de foreslåtte deponiene i Nordfjorden og Kvanntomoen sett fra et 
miljøfaglig perspektiv og deponiene i Bonådalen fra et reindriftsfaglig perspektiv. Slik 
Fylkesmannen ser det er også forholdet rundt karts- og grotteforekomster i Bonådalen til dels 
mangelfullt utredet. 

Når det gjelder deponiområdet i Nordfjorden og Kvanntomoen vises det særlig til at 
Fylkesmannen ved KVU og oppstart anmodet om at inngrep her burde unngås av hensyn til 
naturverdiene. Ettersom flere av de opprinnelige ni potensielle deponiområdene tidlig ble 
valgt bort på grunn av grunnforhold, burde det etter vårt syn vært sett på andre reelle 
alternativer til de her to aktuelle deponiområdene. Utredningen av alternativer synes i dette 
tilfellet å ha vært ensidig og ufullstendig utført. Vi bemerker at bruk av planprogram og 
konsekvensutredning til å utrede og avklare alternativer og konsekvenser av disse vil særlig 
være aktuelt ved planlegging av store utbyggingstiltak, hvor spørsmålet om lokalisering er 
uavklart. Fylkesmannen mener at det ut fra hensynet til en forsvarlig saksbehandling i dette 
tilfellet burde vært pålagt tiltakshaver å utrede alternative lokaliseringsmuligheter for de 
forannevnte konfliktfylte deponiområdene, herunder deponering i tilknytning til dagens 
deponiområde på Andkil, Kråktuva- Øvermarka- Bukkhola (like nord for Gyltvikvatnet), Aksla 
mot Lillevasslia og Hamran-Flogan for å nevne noen.

Det kan heller ikke etter vårt syn utelukkes at en konsekvensutredning av ytterligere 
alternative områder/erstatning for bl.a. Nordfjorden og Kvanntomoen, vil kunne virke 
bestemmende på utfallet av reguleringssaken.

Etter vår vurdering er det ikke i tilstrekkelig grad redegjort for alternative deponiområder som 
potensiell erstatning for deponiområdene i Nordfjorden og Kvanntomoen, dog med unntak av 
sjødeponiene. Det er imidlertid uttrykt fra Statens vegvesens side at man helst vil unngå 
benyttelsen av sjødeponering. 

Konsekvensutredningen for reindrift beskriver på sin side konsekvensene for reindrifta tydelig 
og godt. Utredningen slår fast at planen vil medføre mange og store negative konsekvenser 
for reindrifta – særlig i anleggsfasen, men også enkelte steder i driftsfasen. Det er viktig at 
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det finnes tilstrekkelig gode avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene. 
Utredningen foreslår derfor en rekke slike avbøtende tiltak. En svakhet med utredningen er 
imidlertid at den ikke konkluderer med hvilke avbøtende tiltak som anbefales gjennomført, 
men bare skisserer hvilke som kan gjennomføres.

Det er derfor utfordrende å ta stilling til planforslaget slik det foreligger, fordi det ikke 
fremkommer i planforslaget i hvilken grad alternativer til foreslått konfliktfylt arealbruk er 
vurdert. For flere tiltak er det dessuten i KU foreslått å finne alternativ lokalisering for deponi 
som er i konflikt med reindriftas flyttlei, eventuelt ha bestemmelser som sier noe om 
rekkefølge på bruken av deponi. Forslagene står også i planbeskrivelsen, uten at de er 
drøftet, eller at man har konkludert med hvilke avbøtende tiltak som skal gjennomføres eller 
ikke. Etter dialogmøte med Statens vegvesen 14. september , slo Vegvesenet imidlertid fast 
at ingen av foreslåtte tiltak i KU og planbeskrivelsen for Bonådalen i anleggsfasen vil bli 
gjennomført. Det vil bli anleggsarbeid i hele planområdet kontinuerlig i 4-6 år – i etterkant er 
dette korrigert til 3-4år. Det vil derfor være vanskelig å ha rein i området – både på beite og i 
forbindelse med flytting. Vegvesenet og Stajggo-Hábmer reinbeitedistrikt har en felles 
forståelse for at hele Bonådalen blir stengt for reindrifta i anleggsperioden, og at partene skal 
løse dette ved avbøtende tiltak. Slike løsninger kan være fornuftig, men det må være en del 
av planprosessen. Vi viser til detaljregulering av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal kommune der 
vegvesen og reinbeitedistrikt fikk på plass en prossessavtale som begge parter kunne enes 
om, før planen ble vedtatt. Dette skaper forutsigbarhet for begge parter. Vi forventer at 
Vegvesenet også nå får på plass en prosessavtale med reinbeitedistriktene før planen 
vedtas. 

Særlig om verdiene i deponiområde Nordfjorden
Det framgår av planen at det skal reguleres deponi i Nordfjorden i området like øst for 
Nordfjordtunnelen og på sørsida av fylkesveg 617. Det her aktuelle deponiområdet vil berøre 
brakkvannsdeltaet Laksåga danner ved utløpet i Nordfjorden. Aktive marine deltaer 
(brakkvannsdeltaer) er oppført som sårbar på Norsk rødliste for naturtyper 2011. Avsetning 
av flate sand- og grusbanker er de viktigste karakteristikkene. Brakkvannsdeltaene er ved 
siden av brakkvannspollene noen av de biologisk mest høyproduktive områdene vi har i 
landet.

Denne naturtypeforekomsten er tidligere (Elven et al.1988) vurdert som en forholdsvis unik 
lokalitet som ikke eller i liten grad er beskrevet fra andre steder i landet. Med grunnlag i 
Miljøfaglig Utredning AS’ vurdering i 2014 har området middels vekt på tilstand, middels/høy 
vekt på utforming og som del av verdifullt landskap. Samlet sett har Gaarder et al. 2015 gitt 
dette området verdien viktig (B-verdi). Lokaliteten har tidligere fått verdien svært viktig (A-
verdi). I forhold til tidligere avgrensing er partiene med avstengt strandeng og mudderfjøre på 
sørsiden av vegen inkludert, siden det tross alt verdifulle miljøer og arter også her (Gaarder 
et al. 2015). Det er dette området som vil bli utfylt, og dermed direkte negativt berørt. Den 
delen av deltalokaliteten som er vernet som Laksågaosen naturreservat vil ikke bli berørt av 
det planlagte deponiområdet.  

Selv om vannutskiftingen i det avgrenset gruntområdet er sterkt påvirket av veifyllingen, er 
det fortsatt store verdier tilknyttet området. Dette området har dessuten forbedringspotensial 
dersom det legges til rette for en bedre og mer normal vannutskiftning i evja på innsiden av 
vegen. Fylkesmannen er ut fra naturverdiene klar på at utfylling her er uheldig og lite 
ønskelig. Vi etterlyser en begrunnelse fra SVV om hvorfor de velger å foreslå etablering av et 
deponiområde i en sårbar og viktig naturtype. 
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Særlig om verdiene i deponiområde Kvanntomoen 
Deponiområdet på Kvanntomoen blir liggende innenfor en kvartærgeologisk interessant 
lokalitet som består av breelv- og bresjøavsetninger, dreneringspass og randmorenetrinn. 
Det her aktuelle breelvdeltaet (figur 1) viser tydelig isavsmeltingsforløpet i siste del av istida, 
og slike glasifluviale iskontaktavsetninger kan være gode indikatorer på marin grense 
ettersom de ofte ble avsatt i overgangen mellom breen og fjorden eller der breelver munnet 
ut i fjorden. Lokaliteten er i liten grad berørt, med unntak av et mindre løsmasseuttak i nordre 
del av selve breelvdeltaet, og er godt egnet til ekskursjon. Området er løsmassefattig og har 
få randavsetninger, noe som tilsier høy verneverdi (Fjellstad, A. og Møller, J. 1987). 

Figur 1. Rød skravur angir ca. utbredelsen av breelvdeltaet, mens blått polygon angir 
kvartærgeologiforekomstens totale omfang ved Kvarv. 

Denne breelvavsetningen er av høy faglig verdi og av stor regional betydning og bør 
skjermes mot inngrep. Dette ble også spilt inn herfra inn ved oppstart, men vi registrerer at 
vår anmodning på dette punkt ikke er imøtekommet ved at et stort deponinområde er 
innregulert i selve breelvdeltaet på Kvanntomoen. Vi kan ikke se hva som er grunnlaget for at 
SVV her har valgt å se bort fra vår faglige tilrådning.

Vedrørende planbestemmelsene:

 § 3.3.1.
      Avsettelse av formål i henhold til § 11-7 nr. bokstav a omfatter areal for landbruk, natur 

og friluftsliv og reindrift der det bare er tillatt å oppføre bygninger eller iverksette anlegg 
eller andre tiltak som er nødvendige for drift av næringsmessig landbruk. Eventuelle 
søknadspliktige tiltak, utover nødvendige driftsbygninger, vil ikke kunne tillates i slike 
rene LNF(R)-områder. Foreslått bestemmelse i bokstav b, d, e og f vil potensielt 
komme i strid med arealformålet, og en slik bestemmelse vil ikke kunne hjemles i pbl. 
Man kan altså ikke innføre spredt bebyggelse kun gjennom bestemmelsen. Det er ikke 
grunnlag for å angi en slik bestemmelse generelt for rene LNF(R)-områder. Vi ber derfor 
om at disse bestemmelsene blir tatt ut. Dersom eksisterende bebyggelse skal kunne 
gjenoppbygges i tilfelle brann e.l., utvides mv. må det arealet legges ut som
byggeområde, alternativt som LNFR spredt utbygging i plankartet for området eller for de 
aktuelle tomtene, jf. pbl § 11-7 annet ledd nr. 5 b. For siste tilfellet må det i
bestemmelsen presiseres at det med spredt utbygging kun menes eksisterende 
bebyggelse. 
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 §§ 3.3.2a og 3.3.3a: 
I planbestemmelsene står det at det godkjennes spredt utbygging dersom det er 
avklart i overordnet plan. En reguleringsplan skal følge opp overordnet plan og vil gå 
foran overordnet plan innenfor planområdet. Dersom man ønsker utbygging, må det 
tas stilling til omfang og plassering i reguleringsplanen, og da som rene 
byggeområder. Bestemmelsen slik den står er uklar, vi ber derfor at bestemmelsen 
tas ut og områdene settes til rent LNFR-formål.

PLANFAGLIGE RÅD

Etter Fylkesmannens syn faller uttalelsen til Fiskeridirektoratet inn i denne kategori. Deler av 
Fylkesmannens uttalelse gjengis også her.

Fiskeridirektoratet:

Det er her gjort følgende vurdering av henholdsvis Nordfjorden, Sørfolda og Mørsvikfjorden 
sjødeponi og konsekvenser for fiskeriinteresser;

Deponering av masser i sjø vil få betydning for lokale fiskerier, men Fiskeridirektoratet legger 
til grunn at konsekvensene vil være størst når arbeidet blir gjennomført og at virkningen av 
deponeringen vil avta med tiden.  Fiskeridirektoratet region Nordland har stor forståelse for 
nødvendigheten av at tiltaket med utbedring av E6 blir gjennomført og at deponering av 
masser også er nødvendig i tilknytning til dette. Ny og bedre E6 vil selvsagt også komme alt 
næringsliv til gode; også fiskeri og akvakultur. Fiskeridirektoratet region Nordland anmoder 
om at deponering i sjø, så langt det er praktisk mulig, blir gjort i perioder utenom gytetid; 
spesielt for torsk. 

Se for øvrig vedlagt brev for kommentarer til enkeltområdene.

NVE:
Planområdet berører flere vassdrag. Det må tas hensyn til vassdragsmiljø, inkludert fisk, i det 
videre planarbeidet. Det er også viktig at krysninger (bruer, kulverter eller stikkrenner) 
planlegges på en slik måte at både sikkerhet og miljø ivaretas. Kantsonen langs vassdrag er 
gitt særskilt beskyttelse i vannressursloven § 11, og det er naturlig at bestemmelsen ligger til 
grunn for planleggingen.

Det er ingen varig verna vassdrag innenfor planområdet. Ny veitrase ligger stort sett i 
forbindelse med eksisterende E6-trasee eller gammel E6-trasee, altså lite gjennom helt 
urørte områder. Vi forutsetter likevel at inngrep gjøres så skånsomt som mulig. Ved kryssing 
av vassdrag bør brukonstruksjoner fortrinnsvis benyttes fremfor kulvertløsninger. Vi synes 
derfor det er positivt at det i planbeskrivelsen er nevnt at det bør vurderes om flere bekker på 
strekningen skal krysses på bru og ikke legges i rør under vegen.

Vi forutsetter at midlertidige tiltak i utbyggingsfasen også utredes og kartfestes, som for 
eksempel midlertidige kryssinger av vassdrag og massedeponier.
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Fylkesmannens miljøvernfaglige råd:

Karts- og grotter
Berggrunnen i de aktuelle delene av Sørfold er ganske variert. De store fjellområdene er
dominert av granittisk gneis, men med forekomster av kalkrike årer i form av kalkspatmarmor
og kalkspatførende glimmerskifer. I disse områdene vil en kunne forvente rikere og mer 
krevende vegetasjon. Deler av den planlagt traséen for ny E6 og tilhørende deponiområder 
vil kunne komme i berøring med karst- og grotteforekomster, og da spesielt i områdene 
Aspfjord og Bonå. Tjoarvekrájgge, som er Norges lengste og nest dypeste grotte, vil neppe 
bli berørt av traséen gjennom Bonnådalen. 

I følge ettersendt befaringsrapport med tanke på grotter utført av Norsk grotteforbund ble det 
registrert 211 objekter, hvorav 199 trolige karstobjekter. Av disse er 61 vurdert med 
potensiale. Vegtrasé, deponier og anleggsområder berører 34 forekomster. Videre anbefaler
grotteforbundet at 33 objekter undersøkes nærmere. 

Fylkesmannen anmoder om at avbøtende tiltak, ofte i form av avgrensninger av deponi, 
gjennomføres i henhold til beskrivelsen i grotterapportens kap. 5.2. For objekter som blir 
berørt av selve traséen, bør det i reguleringsplanbestemmelsene stilles krav til 
miljøoppfølgingsprogram forut eller under anleggsfasen med sikte på å dokumentere verdier 
her og klargjøre de faktiske virkningene av tiltaket på karst- og grotteforekomster. I tillegg vil 
en slik undersøkelse danne grunnlaget for vurderingen om det finnes reelle avbøtende tiltak.
En slik planbestemmelse vil kunne hjemles i pbl. § 12-3 nr. 12. Bestemmelsen gir hjemmel til 
å stille krav om nærmere undersøkelser før eller i forbindelse med gjennomføring av planen, 
og er knyttet til overvåkning og klargjøring av de faktiske virkningene av planen.

Etter Fylkesmannens vurdering er det sannsynlig at konsekvensene for karst- og grotter er 
forholdsvis store og negative, men kunnskapsgrunnlaget, jf. nml. § 8 er for mangelfull til å ta 
stilling til dette tema slik det foreligger nå.

Kryssingen av Tørrfjordelvpollen 
Det må påregnes noe utfylling i forbindelse med kryssingen av Tørrfjordelvpollen. Dette vil 
berøre gruntvannsområdet og den svært viktige forekomsten av naturtypen 
«Brakkvannspoller», jf. BN00016360, og da særskilt på den sørlige bredden. Selv om tiltaket, 
som ligger ca. 60 meter oppstrøms dagens bru, vil føre til tap av areal innenfor naturtypen, er 
det likevel ikke grunn til å tro den svært viktige brakkvannspollen som sådan vil bli negativt
påvirket i stor grad. Ferskvannstilførselen vil ikke bli påvirket, mens tidevannsutskiftningene 
og strømforholdene sannsynligvis i marginal grad vil bli forandret av utfyllingene og 
brufundamentene. For Fylkesmannens vedkommende er det vesentlig at utfylling og 
fundamenteringen holdes på et så lavt nivå som mulig. Dette for å unngå innvirkninger på 
dette viktige produktive systemet. I anleggsfasen vil en forvente økt tilførsel av sedimenter, 
noe som igjen vil kunne resultere i noe mindre produksjon. Det bør stilles vilkår som 
minimerer avrenning fra anleggsområdene. 

Landskap
Fylkesmannen er i det vesentligste enig i verdivurderingene og konsekvensene i Asplan 
Viaks landskapsrapport. Når det gjelder kryssingen av Leirfjorden vurderer vi konsekvensen 
å være undervurdert.



Side 7 av 12

Sjødeponi
Det er planlagt to deponeringsområder i sjø i hhv. Mørsvikfjorden og Sørfolda. Vi bemerker 
at deponering i sjø er et utfordrende og omstridt tema. Fylkesmannen har svært begrenset 
kunnskap om verdiene innenfor de aktuelle deponiområdene og fjordene, og 
konsekvensutredningen framskaffer i liten grad ny og relevant informasjon om de her 
aktuelle områdene. Manglende kunnskap om verdier i fjordsystemene gjør det vanskelig med 
en god og beslutningsrelevant vurdering. Grundige forundersøkelser er i så måte viktig for å 
kunne si om et område egner seg som sjødeponi, og for å kunne stille riktige krav i en 
tillatelse etter forurensningsforskriften kap. 22.

Begge sjødeponiene (D21 og D22) vil ligge på dypt vann (ca. kote -350 til -500) og vil i liten 
grad påvirke strømforholdene. Deponiområdenes dybde er fordelaktig med tanke på at 
overskuddsmassene blir liggende områder hvor det sannsynliges er lite oksygen og stabil 
pH-verdi. I saltvann klumper partiklene seg sammen til større enheter som raskt faller til 
bunns. Deponeringen vil kunne endre substratet på havbunnen på deponeringsområdene, 
noe som igjen vil kunne endre bunndyrfaunaen. Tilførselen av finpartikulært materiale som 
oppstår under deponering av steinmaterialet vil fordele seg i vannsøylen, og både 
torskelarver og filtrerende organismer som kaldtvannskoraller er følsomme for belasting med 
slike fine og spisse partikler (svevestoffer).

Det er først og fremst anleggsperioden som vil ha negativ virkning på gytefeltene for 
kysttorsk, samt på potensielle korallrev i området. I hvilken grad steinmassene som skal 
deponeres danner finpartikulært materiale uten spisse kanter vil være avhengig av
bergarten. Harde bergarter som granitt og gneis vil sannsynligvis i hovedsakelig bestå av 
store steinblokker ved sprengning, mens deponering av mykere bergarter vil kunne generere 
finere fraksjoner.  

Fylkesmannen savner på dette grunnlag en mer inngående konsekvensutredning av 
deponiområdene, noe vi også har påpekt viktigheten av ved oppstart.  Det burde etter vårt 
syn vært innhentet bunnprøver fra flere stasjoner i de aktuelle områdene for analyse med 
tanke på polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-16), finstoff (sedimentstørrelse < 
63µm), totalt organisk karbon (TOC) og bløtbunnsfauna. 

Det er videre viktig at eventuell utfylling skjer med rene masser, herunder at man unngår 
plastforsøpling fra sprengsteinmassene i deponiområdene. 

Fylkesmannens reindriftsfaglige råd:

Hensynssoner
Det er positivt at viktige reindriftsinteresser er synliggjort og beskyttet ved hjelp av 
hensynssoner i plankartet. Så vidt vi kan se, er det ikke lagt inn hensynssone reindrift der 
hvor flyttleia går over planlagt deponiområde i Kvandalen. Vi ber om at det legges inn 
hensynssoner i plankartet som synliggjør alle flyttleiene som planen berører.

Flyttlei
Som Fylkesmannen har påpekt underveis i planprosessen, er stenging av flyttlei ikke tillat –
verken i driftsfase eller i anleggsfase. Vi gjør oppmerksom på reindriftslovens § 22 annet 
ledd der det framkommer følgende:
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«Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av flytteleiog i 
åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge 
av omlegging av flyttlei eller åpning av ny flyttlei erstattes etter skjønn ved jordskifteretten, hvis 
enighet ikke oppnås. Kongen kan bestemme at også fastlegging i detalj av den nye flyttleien 
skal overlates til skjønnet.»

Bestemmelsen omfatter også midlertidig stenging av flyttlei, f.eks. der flyttingen blir hindret i
en anleggsperiode. Dersom tiltakshaver kommer til enighet med reinbeitedistriktet om
hvordan flyttingen skal foregå i anleggsperioden, eller andre tiltak som gjør at flyttleia ikke
trenger å benyttes i anleggsperioden, er det etter praksis ikke nødvendig med
landbruks- og matdepartementets godkjenning. At det foreligger avtale med 
reinbeitedistriktet må i så fall fremgå i forbindelse med saksbehandling av planforslaget.

Dersom det ikke oppnås enighet med reinbeitedistriktet, må tiltakshaver derimot fremlegge
ensidig forslag til hvordan flyttingen med rein skal foregå i anleggsperioden. En slik
omlegging må godkjennes av departementet. Søknad om midlertidig omlegging sendes da
via Fylkesmannen, som foretar en reindriftsfaglig vurdering av den foreslåtte løsning, før
saken går videre til departementet for eventuell godkjenning.

Vi minner om at anleggsarbeid eller tiltak som ikke er godkjent av departement og er i strid 
med reindriftslovens § 22, kan bli stoppet med hjemmel i reindriftsloven.

Flyttlei ved Megården
Reindrifta har flyttlei som krysser E6 like sør for Tørrfjordelva. Ny E6-trasé over Tørrfjordelva 
vil medføre et betydelig arealbeslag i tillegg til eksisterende E6 som fortsatt skal fungere som 
adkomst videre vestover mot Buvika. Det blir et større kryss med bussholdeplasser, samt 
gammel E6 paralelt med ny E6. Det er allerede i dag utfordrende å flytte med rein i dette 
området på grunn av bebyggelse og infrastruktur – men ikke minst på grunn av sikkerhet 
både for rein, reineere og billister. I tillegg til mer infrastruktur  i området, vil økt hastighet på 
ny E6 (90 km/t) ytterlig gjøre flytting med rein vanskeligere og farligere. For å redusere faren 
for påkjørsler foreslås det i planbeskrivelsen som avbøtende tiltak at hastigheten reduseres 
til 70 km/t i vinterperioder da det beiter rein i området. Fylkesmannen mener periodevis 
reduksjon i farten ikke er ideelt, og vi er ikke trygg på at dette vil fungere i praksis. 
Planbeskrivelsen burde ha drøftet fordeler og ulemper ved å beholde fartsgrensa som i dag 
på denne strekningen opp mot periodevis hastighet som foreslått i KU. Selv om det ikke er 
anledning til å fastsette planbestemmelser for hastighetsbegrensninger i reguleringsplan (jf. 
veileder «Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven»), burde Vegvesenet 
kunne avklare disse forhold i planprosessen siden fartsgrense sammen med inngrep er 
vesentlig i forhold til konsekvenser for flyttlei. Det er uheldig å foreslå avbøtende tiltak i 
høringsforslaget som først skal avgjøres etter at planen er vedtatt. Vegvesenet viser til at E6 
sørover mot Fauske også vil bli utbedret i fremtiden med sannsynlig fartsgrense på 90 km/t. 
Også sørover mot Fauske er det mange flyttleier og viktige reindriftsinteresser, og hva som 
blir løsningene her i en fremtidig plan for å ivareta reindriftsinteressene, kan vi ikke 
forskuttere nå. Derfor mener vi at trafikksikkerhet og fartsgrense burde ha vært vurdert 
uavhengig av fremtidig plan sørover mot Fauske.  

Det er i plankartet lagt inn en smal hensynssone for å ivareta flyttleia over veien. Men, vest 
for hensynssonen er det lagt opp til spredt boligbygging (LSB). Fylkesmannen mener 
hensynssonen må utvides, og arealformål LSB på vestsiden innenfor hensynssonen må 
endres fra LSB til LNFR for å sikre flyttleien mot oppføring av bygg og andre uheldige tiltak 
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som ytterligere kan hindre flytting med rein i området. Vi vurderer at disse endringene trolig 
er uproblematiske siden det her uansett er uaktuelt med spredt bebyggelse: samme arealet 
har hensynssone «kvikkleire» og arealet avsatt til LSB er dyrka mark (i planbestemmelsene 
til kommuneplanens arealdel §1.4 d heter det at «Bygging skal ikke foregå på dyrka mark 
eller dyrkbar mark…»).  

I dialogmøte med Vegvesen og Sørfold kommune, ble det avklart at det legges inn 
hensynssone i tråd med Fylkesmannens forslag og at området får formålet LNFR, og vi 
forutsetter derfor at plankartet blir endret i tråd med dette.

Figur 1 Planforslag til venstre hvor hensynssone reindrift er markert med rød firkant. Til høyre Fylkesmannens forslag 
til utvidet hensynssone reindrift, hvor det underliggende formålet er LNFR på begge sider av E6.

Flyttleier i deponiområder ved Hauglisætra og Rasmusmyra
Reindrifta har flyttlei som krysser fylkesveien ved Haugsæthaugen og ved Rasmusmyra. 
Begge disse stedene har vegvesenet planlagt å deponere masser. Det betyr at disse 
flyttleiene blir stengt i anleggsperioden. I plankartet er det lagt hensynssone reindrift over 
deponiene som skal beskytte flyttleiene i driftsperioden. Med bakgrunn i at flyttleiene her blir 
endret i form av terreng-endringer som følge av massedeponi, samt at flyttleiene stenges i en 
anleggsperiode på 4-6 år, mener vi at det må sendes inn søknad om omlegging av flyttlei i 
dette området. Først med en slik søknad kan Fylkesmannen og departementet ta stilling til 
om hensynet til redindriftas flyttlei er tilstrekkelig ivaretatt. Planbeskrivelsen gir ikke en god 
nok beskrivelse av hvordan situasjonen vil bli verken i anleggsfasen eller i driftsfasen.

Flyttlei i deponi sør for Eiavatn
Reindrifta har flyttlei som krysser fylkesveien sør for Eiavatn. Her har også reindrifta et viktig 
anlegg som er sentralt i sesongflyttingen av rein mellom vinterbeitene og sommerbeitene. 
Dyrene både slippes av bilene og samles på bilene fra dette anlegget, og dyra trenger ro og 
arealer for dette. Et massedeponi med tilhørende anleggsvirksomhet vil gi store negative 
konsekvenser for reindrifta. Også her mener vi det må søkes departementet om omlegging 
av flyttlei.

Flyttlei i deponi ved Kvandalen (Tverrelvhaugen)
Her er det lagt inn hensynssone reindrift for at rein skal kunne krysse over E6. Dette 
innebærer slik vi forstår det en omlegging av dagens flytting med rein i området. Dette krever 
søknad for omlegging av flyttlei. Videre er det lagt opp til rasteplass like ved ny tiltenkt flyttlei
– det kan være uheldig med en rasteplass i tilknytning til flyttlei, og vi er usikker på hvilke 
vurderinger Vegvesenet har gjort rundt dette. Dette bør avklares i forbindelse med søknad 
om omlegging av flyttlei. Når det gjelder deponi i Kvandalen, er det som nevnt ikke lagt over 
hensynssone reindrift her.
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Flyttlei i tunnelutløp ved Sildhopen
Her er det planlagt tunnellåpning midt i reindriftas flyttlei. Planforslaget innebærer 
innsnevring av flyttlei, og omlegging av flyttlei over tunneltak. Også her må detaljene i 
forbindelse med flyttleia avklares i forbindelse med søknad om omlegging av flyttlei.

Trafikksikkerhet/reinpåkjørsler:
Ny og forbedret vei med økt hastighet gir større fare for påkjørsel av rein, og ved flytting av 
rein også reindriftsutøvere. I perioder med mye rein i området, for eksempel ved flytting, kan 
skilting av vei med fareskilt for rein være et viktig avbøtende tiltak. Redusert hastighet kan 
også være et godt avbøtende tiltak, særlig ved flytting av rein over fylkesvei. Riktig utforming 
av skjæringer og fyllinger er også med på å redusere faren for påkjørsler. Skjæringer kan
stenge rein inne på veibanen, mens bratte veifyllinger kan medføre at rein ikke er synlig for
bilister før de står på veibanen. Fylkesmannen oppfordrer til dialog mellom Statens vegvesen
og reinbeitedistriktene, slik at faren for reinpåkjørsler reduseres i størst mulig grad.
Fylkesmannen har fra flere reinbeitedistrikt fått tilbakemelding om at reindriftsutøvere som 
ofte krysser vei med rein burde fått tilgang til fareskilt og opplæring i bruk av disse fra 
vegvesenet. Slik det er i dag må de kontakte politi eller vegkontoret for å få bistand ved 
flytting over veg. Dette er kostnads- og tidkrevende både for reineiere og politi/vegkontor. 
Fylkesmannen ber vegvesenet vurdere å gi reineiere tilgang på fareskilt og opplæring i bruk 
av disse – både av hensyn til reineiereines og reinens sikkerhet, men også av hensyn til 
bilistenes sikkerhet.  

Fylkesmannens landbruksfaglige råd:
Ifølge planbeskrivelsen vil planen innebære en betydelig omdisponering av dyrka jord. 
Fylkesmannen ser imidlertid at dette for det meste handler om svært marginale 
jordbruksarealer, og at jordbruksarealer innenfor veiformålet fortsatt vil kunne drives når 
anleggsarbeidet er ferdigstilt. Nye trasevalg med stor bruk av tunneler innebærer også at 
jordbruksarealer langs dagens E6-trase ikke blir berørt av breddeutvidelser og veijusteringer, 
noe som er positivt.

Det er først og fremst ved kryssing av Tørrfjordelva og ved Bånådalen at veitraseen berører 
jordbruksareal i aktiv drift. Fylkesmannen ber derfor Statens vegvesen om å ha spesielt 
fokus på jordvern og landbruksinteressene i disse områdene, og gjerne i dialog med aktiv 
gårdbruker og kommunens landbrukskontor. Små justeringer av planforslaget kan være 
gunstig med tanke på jordvernet.

For øvrig vil det være viktig at det ikke anlegges riggområder (for maskiner/arbeidsbrakker 
m.m.) på jordbruksarealer som er i aktiv drift. Slike riggområder vil føre til jordpakking og gi 
forverret driftsvilkår i etterkant. Det er også viktig at Statens vegvesen har fokus på 
drenering, slik at drenering fra veianlegget ikke fører til forverret grunnvannssituasjon/tilsig 
på jordbruksarealene.

Til konkrete områder:

1. Strekningen Megården/Tørrfjordelva
Særlig strekningen sør for Tørrfjordelva grenser til et større jordbruksområde. Vi ber 
derfor om at anleggsområdet mot jordbruksarealet settes så smalt som mulig, og at 
det ikke legges opp til riggområder på selve jordbruksarealet. Matjordlaget må tas 
vare på og tilbakeføres mot veikant ved anleggsslutt.
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2. Bånådalen
Ved Skjerpa er ny vei foreslått lagt på eksisterende trase mellom myr i vest og et 
jordbruksareal i øst. Her er også en busslomme og avkjørsel mot Myrmo på vestsida 
av elva. Jordbruksarealet øst for veien er et større jordbruksareal og er i aktiv drift. Vi 
ber derfor Staten vegvesen se på linjeprofilen og kryssløsninga for dette området, og 
vurdere om veien kan føres noe mer mot vest og med krysset nord for 
jordbruksarealet, slik at dette spares mest mulig.

Fylkesmannens råd til planbestemmelsene/retningslinjene:

 § 3.3.1 Retningslinjer
§ 3.3.1 Retningslinjer: Fylkesmannen ber om at følgende retningslinje legges til for å 
ivareta viktige reindrifts interesser:

«Nybygg må ikke komme i konflikt med reindriftas flytt- og trekkleier.»

 §§ 3.3.2a og 3.3.3a: LSB/LSF
Fylkesmannen ber om – av hensyn til jordvernet - at det i planbestemmelsene for spredt 
utbygging settes et vilkår om at eventuell nye bygg ikke skal oppføres på jordbruksareal. 
En slik bestemmelse er viktig for å hindre utbygging på dyrka jord.

Fylkesmannen ber også om at følgende planbestemmelse legges til for å ivareta viktige 
reindriftsinteresser: «Spredt utbygging må ikke komme i konflikt med reindriftas flytt- og 
trekkleier.»

 § 3.3.2 Retningslinjer
Under retningslinjer, 2. strekpunkt, står det oppramset hva som regnes som 
tilleggsnæring for stedbunden næring. Fylkesmannen viser til veiledingsheftet 
LandbrukPlus der avgrensning mellom hva som kan regnes som tilleggsnæring og tillatt 
utbygging i LNFR-områder og hva som ikke kan tillates, er definert. Det vil ikke være 
planmessig grunnlag for å tillate oppføring av eksempelvis campingplass i LSB/LSF-
områder uten at omfang og plassering av mer nøyaktig definert og beskrevet.

VIDERE SAKSGANG

De planfaglige mangler er mangler knyttet til lov og forskriftskrav, som er krav som normalt
skulle vært oppfylt ved utarbeidelse av planen og som kan få betydning for planens
gyldighet. Denne type mangler vil avhjelpes ved at påpekt mangel rettes opp i det videre
planarbeidet.

Med hilsen

Tor Sande
underdirektør

Cathrine Hoff Mikalsen
rådgiver
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Kopi til:
Fiskeridirektoratet
Sørfold kommune
NVE
Kystverket

Ole Christian Skogstad (FMNO, Miljøvernavdelinga)
Magne Haukås (FMNO, landbruks- og reindriftsavdelinga)
Aage Sten Holm (FMNO, Landbruks- og reindriftsavdelinga)
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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - detaljregulering med 

konsekvensutredning for ny E6 Megården-Mørsvikbotn - Sørfold 

kommune 

Vi viser offentlig ettersyn datert 30.06.2016, vårt innspill til planoppstart datert 14.07.2015 samt 

telefonsamtale med Bjørn Tore Olsen den 20.09.2016. Nordland fylke er med i forsøk om samordning 

av statlige innsigelser og våre uttalelser skal normalt sendes via fylkesmannen. På grunn av at 

høringsfristen er utløpt sendes uttalelsen direkte til Statens vegvesen, med kopi til fylkesmannen og 

kommunen. Vi beklager sein tilbakemelding. 

NVE er nasjonal forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak som berører vassdrag og 

vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. Direktoratet er derfor høringspart i plansaker hvor 

energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres.  

Detaljreguleringsplanen med alle vedlegg og delrapporter er svært omfattende og NVE har derfor ikke 

hatt mulighet å gå gjennom alle dokumentene i saken. Når det gjelder våre fagområder, da spesielt flom- 

og skredfare, herunder grunnforhold, mener vi disse er tilfredsstillende vurdert og ivaretatt gjennom 

planarbeidet. 

Vassdrag 

Planområdet berører flere vassdrag. Det må tas hensyn til vassdragsmiljø, inkludert fisk, i det videre 

planarbeidet. Det er også viktig at krysninger (bruer, kulverter eller stikkrenner) planlegges på en slik 

måte at både sikkerhet og miljø ivaretas. Kantsonen langs vassdrag er gitt særskilt beskyttelse i 

vannressursloven § 11, og det er naturlig at bestemmelsen ligger til grunn for planleggingen.  

Det er ingen varig verna vassdrag innenfor planområdet. Ny veitrase ligger stort sett i forbindelse med 

eksisterende E6-trasee eller gammel E6-trasee, altså lite gjennom helt urørte områder. Vi forutsetter 

likevel at inngrep gjøres så skånsomt som mulig. Ved kryssing av vassdrag bør brukonstruksjoner 

fortrinnsvis benyttes fremfor kulvertløsninger. Vi synes derfor det er positivt at det i planbeskrivelsen er 

nevnt at det bør vurderes om flere bekker på strekningen skal krysses på bru og ikke legges i rør under 

vegen.  
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Vi forutsetter at midlertidige tiltak i utbyggingsfasen også utredes og kartfestes, som for eksempel 

midlertidige kryssinger av vassdrag og massedeponier. 

Flom- og skredfare 

Skredfarevurderinger med hensyn til steinsprang/steinskred, snøskred/sørpeskred og jord- og flomskred 

er utført langs hele traseen. NVEs aktsomhetskart, i tillegg til detaljkart, ortofoto og befaringer i felt, er 

benyttet som grunnlag. Allerede kjente skredområder og skredhendelser langs dagens vegnett er i tillegg 

tatt med i vurderingene. Plandokumentene viser at skredfarlige områder i størst mulig grad er forsøkt 

unngått, men i den grad vegen er lagt i skredfarlig område eller potensielt skredfarlig område er tiltak 

gitt for å sikre vegen tilfredsstillende i henhold til Statens vegvesen sine risikoakseptkriterier for skred 

på veg. Det foreligger to flomberegningsrapporter.  

NVE mener forholdet til flom- og skredfare er tilfredsstillende vurdert og ivaretatt og har ikke 

ytterligere merknader til dette. 

Grunnforhold 

Det er utført omfattende grunnundersøkelser i tilknytning til reguleringsplanarbeidet, til nå foreligger 16 

forskjellige geotekniske rapporter. Flere områder med dårlig grunn er avdekket og enkelte delrapporter 

er derfor underlagt 3. partskontroll før de kan godkjennes. Områder der det er påvist kvikkleire er avsatt 

som hensynssoner og tilknyttet planbestemmelser som setter vilkår for endring av terreng eller andre 

typer tiltak. 

Ut fra dette mener NVE at hensynet grunnforhold er tilfredsstillende ivaretatt og har ikke ytterligere 

merknader til dette.   

Energianlegg/kraftlinjer 

Planområdet berører eksisterende kraftlinjer flere steder, både lokal-, regional- og sentralnett. NVE 

synes det er positivt at det er gjennomført flere møter med kraftleverandør og netteier. Dette for å 

avklare kraftbehov i anleggs- og driftsfasen samt omlegging av kraftlinjetraseer. 

Oppsummering 

NVE mener hensynet til våre fagområder (flom- og skredfare, herunder grunnforhold, vassdrag og 

energianlegg) er tilfredsstillende vurdert og ivaretatt gjennom planarbeidet. Vi har ikke ytterligere 

merknader til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Megården – Mørsvikbotn. 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

fungerende regionsjef 

Anita Andreassen 

overingeniør 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.   

   
 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland 

Sørfold kommune 



Fra: Kjell Sæterhaug <kjell.saeterhaug@isenergi.no>
Sendt: 4. juli 2016 13:01
Til: Olsen Bjørn Tore; Sjursheim Knut E
Emne: Høring ifm ny E6 Megården - Mørsvikbotn

Hei
Jeg fikk et brev fra dere om dette.

Jeg interesserer meg spesielt for det som skjer i næ rheten av kraftstasjonen vår på Kvarv.

For det første lurer jeg på dimensjonen og slukeevnen på den kulverten som Kvarvelva legges i under ny
E6. Jeg har tidligere gitt informasjon til vegvesenet om dambruddbølgeberegningen som er utført for
Rismålsvatnet dam.

For det andre lurer jeg på om første del av dagens eksisterende traktorvei opp til vår vanntunnel rett
ovenfor kraftstasjonen, blir erstattet av en ny traktorvei fra den nye veien til kraftstasjonen.
Det ser slik ut på reguleringsplankart R003, men s illustrasjonshefte C003 ikke viser dette.

Vennlig hilsen

Kjell Sæterhaug
Daglig leder ISE Produksjon AS

Telefon: +47 416 97 959
E - post: kjell.saeterhaug@isenergi.no
www.isenergi.no

Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e - posten med mindre det er nødvendig

mailto:kjell.saeterhaug@isenergi.no
http://www.isenergi.no/


Fra: Per Reffhaug <preffhau@broadpark.no> 
Sendt: 23. september 2015 17:38 
Til: Firmapost-nord 
Kopi: 'Liv Reffhaug'; Gunnhild og Jakob Voldby Johansen; 'Geir Anders Berg'; 

stejohm@hotmail.com; 'Heidi Johansen' 
Emne: ny e6 Mørsvikbotn 
Vedlegg: Utnyttelse av overskuddsmasse Mørsvikbotn.docx 
 
 



Mørsvikbotn grendelag, 

v/ Per Reffhaug, 8266 Mørsvikbotn 

Statens vegvesen region nord, 

att.: Utbygging av ny E6 Fauske- Mørsvikbotn. 

 

Mørsvikbotn grendelag har sett på mulighetene for å benytte eventuell 

overskuddsmasse til nytte for bygda. Vi ser flere muligheter og vil gjerne bli 

med i den videre planleggingen når planleggerne kommer til dette punktet. Vi 

ser det slik at det ikke skal bli nødvendig å deponere masse i Sildhopvika / 

Skveirvika slik det er antydet. 

Vi ser fram til nyttig samarbeid. 

Dato: 21.september 2015 

 

Med vennlig hilsen Mørsvikbotn grendelag, leder Geir Anders Berg. 



Sørfold Lokalhistorielag 

Postboks 17 

8323 Straumen 

 

 

BERØRTE KRIGSMINNER VED BYGGING AV NY E6 

I forbindelse med reguleringsplanen for ny E6 gjennom Sørfold, ønsker Sørfold 
lokalhistorielag å gjøre oppmerksom på berørte krigsminner langs den foreslåtte traseen. 
 
Ett tilfelle har bemerket seg som særlig uheldig. Ved dagens avkjøring til Øvre Evjen, står det 
en 25 meter lang og ca 2 meter høy steinmur som ble bygget under krigen. Innafor murens 
vegger kan man se tuftene av at det har vært en form for deling i mindre rom. Det kan virke 
som om bygget hadde en grunnflate på ca 150m2. Over muren var det brakke i tre. 
Totalt areal på byggverket ca 300m2. I dette anlegget holdt tyskerne til, i tillegg ble denne 
bygningen benyttet som matlager og muligens bakeri. 

Stedet ansees som et verdifullt minnesmerke over okkupasjonsårenes inngripen i 
lokalmiljøet og et vitnesbyrd over den aktivitet som foregikk i kommunen i krigsårene. Siden 
dette er ett av få steder hvor restene er såpass synlige og tilgjengelige, er det et egnet 
utgangspunkt for framtidig formidling av lokal krigshistorie. 
 
Lokalhistorielaget har som sitt primære ønske at det vurderes justeringer i det foreslåtte 
veikrysset, som kan bevare muren(e) i sin helhet. Med forståelse for tekniske detaljer og 
andre vanskeliggjørende forhold, må alternativet være at Vegvesenet bidrar til en grundig 
dokumentasjon av stedet slik det står i dag og stiller seg villig til å i større grad besørge 
tilstrekkelig informasjon om historiske steder og hendelser ved (flere) egnede steder langs 
den nye E6 ‐ i samarbeid med andre aktører.  
 
 
 
For Sørfold lokalhistorielag 

Ole Henrik Fagerbakk (leder) oh‐fager@hotmail.com (tlf. 901 93 442) 
Gaute Rønnebu (sekretær) glr.fauske@nfk.no (tlf. 918 89 047) 







Marianne Nystad 

Nystadveien 19 

8215 Valnesfjord                                                                                   Valnesfjord den 12.07.2016 

 

 

Ad. Detaljregulering E6 Megården – Mørsvikbotn 

Merknader til 

http://www.vegvesen.no/_attachment/1426116/binary/1119417?fast_title=R009+Stortj%C3%B8nnfl

%C3%A5get%E2%80%93Horndalsvatnet.pdf. 

Merknaden gjelder avkjøring/ adkomst til gårdsnummer 10, bruksnummer 29; hytte i Langheienden, 

Bonå.  

Dagens situasjon er slik at vi har kjerrevei fra biloppstillingsplass ved riksvei og fram til hytte på 

nevnte gårds- og bruksnummer. Vi har i dag muligheter til å parkere tre biler på 

biloppstillingsplassen.  

I detaljplanen er det inntegnet ny oppstillingsplass, da den nåværende vil bli liggende i ny veifylling. 

Det kommer ikke fram av detaljplanen hvorvidt det blir etablert tilsvarende kjerrevei fra ny 

biloppstillingsplass og fram til hytten. 

For å opprettholde likeverdig adkomst til vår hytte, ber min søster Bente Nystad og undertegnede 

om at det anlegges kjerrevei fra planlagt oppstillingsplass langs fyllingsfoten fram til eksisterende 

kjerrevei.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Marianne Nystad 

 

 

http://www.vegvesen.no/_attachment/1426116/binary/1119417?fast_title=R009+Stortj%C3%B8nnfl%C3%A5get%E2%80%93Horndalsvatnet.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/1426116/binary/1119417?fast_title=R009+Stortj%C3%B8nnfl%C3%A5get%E2%80%93Horndalsvatnet.pdf


Fra: Roald Normann <roald.normann@pon-cat.com> 

Sendt: 26. juli 2016 22:04 
Til: Firmapost-nord 
Emne: innspill til ny e6 megård mørsvik 
 
Hei 
 

 
ble bedt om å lage situasjonskart til dere for å tegne inn reise vei for elg , fikk beskjed om at det 

ikke blir gjerding eller vilt overganger.  
 
I tilegg ser jeg at det er tegnet inn en stor parkeringsplass på venstre siden av tunnelen som går 

inn i horndalen ? denne parkeringsplassen er sterkt ønske om at den ikke blir anlagt ,  
 

Den viktigste innfartsåren for elg fra sverige og kobvanet er via horndalsbotten og nettopp over 
her , nå må han først krysse ny e6 og deretter over en stor parkering som mest sansynlig blir 
oofylt med biler 

 
i tilegg lurer jeg på hvordan det blir gjort med tanke på støy sikkering i horndalen til hus og 

hytter? 
 
Mvh 

Roald normann 
Leder i STorvaldet Horndal og mørsvik 

 
 
 

 
Roald Normann 

Senior Service Engineer 
Pon Power AS 

Brobekkveien 54 | 0520 Oslo | Norway |  
F +47 23 17 05 01 | 

M +47 95 70 75 11 | 
E roald.normann@pon-cat.com | 
  

 
The information sent with this e-mail message is intended exclusively for the addressee[s] and 

may contain personal and/or confidential information, protected by professional confidentiality. 
Use of this information by people other than the addressee[s] and use by those who are not 
entitled to peruse this information, is forbidden. If you are not the addressee or are not entitled to 

peruse this information, publication, reproduction, distribution and/or provision of this 
information to third parties is not permitted and you are asked to return this message and to 

destroy the original.. 
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Our general conditions apply to the services we provide in which a restriction of our liability is 

included. On your first request a copy will be sent to you free of charge. 











Kalvik den 07.08.2016 

 

Ny E6 Kalvik i Sørfold 

Gjelder Gårds/Bruksnr 25/1 Kalvik i Sørfold Kommune. 

Adkomst til havet: Ser at det ikke er tegnet inn under/overgang over E6 for å komme seg ned 

til havet eller hytten som min søster eier på Kalvikodden. Er det da mening at man skal 

krysse veien som er 90 sone? Dette er et område som blir mye brukt, og vi krysser veien 

flere ganger daglig. Det vil derfor være det beste om innkjøringen til denne eiendommen 

kom der hvor stien er i dag, og ikke ha felles avkjøring hos naboen. 

Ved å legge innkjøringen der jeg foreslår, vil veien heller ikke komme i konflikt med 

bunkersen som ligger på denne eiendommen. Den er  fra krigen, og derfor viktig for meg å 

bevare.  Bunkersen ligger rett ovenfor garasjen som står nede ved veien.  

Lurer på om det er tatt hensyn til drenering da det i dag kan samles en del vann ovenfor 

gammel fylling til E6. 

 

Forslag til under/overgang 

 

 

 



 



Fra: Eirik Stendal <eirik.stendal@sorfold.kommune.no> 
Sendt: 1. juli 2016 13:38 
Til: tobben evjen 
Kopi: Olsen Bjørn Tore 
Emne: Re: Ny veg Tørrfjordelv 
Vedlegg: Publikasjon1.pdf 
 

Hei 
 
Din eiendom ser ikke ut til å bl direkte berørrt av ny E6 
 
mvh 
 
 
Eirik Stendal  
Avdelingsingeniør Teknisk/Næring  
Sørfold Kommune  
Tel 75 68 53 62  Mob 41 44 92 81 
Hjemmeside  Kart på nett 
 
 
 
 
 

 
Fra: "tobben evjen" <tobbenevjen@hotmail.com> 
Til: "eirik stendal" <eirik.stendal@sorfold.kommune.no> 
Sendt: 1. juli 2016 04:52:16 
Emne: Ny veg Tørrfjordelv 
 

Figur 14. Ny veg fra profil 0 – 400, Tørrfjordelv.  

 

http://www.sorfold.kommune.no/
http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_salten/?knr=1845
mailto:tobbenevjen@hotmail.com
mailto:eirik.stendal@sorfold.kommune.no


 
 
Hei. 
Jeg har hytte i Evjen, og eier tomt der hvor det er tegnet inn avkjøringsvei fra "ny E6" til 
gammel vei og eksisterende bru over Tørrfjorden. 
Har dere tenkt å sprenge dere inn i "knausen/hammar'n" for å få plass til denne veien? 
I såfall, tar dere kontakt med meg eller er det noe jeg bør vite mht dette (om det 
stemmer) 
På forhånd takk ! 
 
Hilsen 
Tobben Evjen 
Øvre Bjørkåsen 71 
8074 Bodø 
 
Sendt fra min iPad 
 
 
--  

 

 



Fra: Eirik Stendal <eirik.stendal@sorfold.kommune.no> 
Sendt: 16. august 2016 13:23 
Til: Firmapost-nord 
Emne: «Detaljregulering E6 Megården–Mørsvikbotn» 
 

Hei 
 
Videresender henvendelse 
 
mvh 
 
Eirik Stendal 
 

 
Fra: "post" <post@sorfold.kommune.no> 
Til: "Eirik Stendal" <est@sorfold.kommune.no> 
Sendt: 16. august 2016 12:44:55 
Emne: VS: Skjemaverdier for skjema Henvendelse fra internett 
 
  
  

Fra: kultur=sorfold.kommune.no@mg.isite.no [mailto:kultur=sorfold.kommune.no@mg.isite.no] På vegne av kultur@sorfold.kommune.no 

Sendt: 15. august 2016 12:12 

Til: post@sorfold.kommune.no 
Emne: Skjemaverdier for skjema Henvendelse fra internett 
  

Skjemaverdier for skjema "Henvendelse fra internett" 

Feltnavn Verdi 

Navn Thor Inge Kristensen 

Epost: post@umbuktafjellstue.no  

Telefon 95195131 

Adresse Svenskveien 1267 

Postnummer 8610 

Poststed Mo i Rana 

Din melding: Har en eiendom i Søfold på gnr. 10, bnr.22 i Bonå. I den forbindelse har jeg brønnen på andre siden av nåværende vei med vannledning under veien og opp til huset. Går ut fra at dette er noe som må sies fra om i forbindelse med ny 

veitrase. Ønsker tilbakemelding om vannledningen blir berørt. mvh Thor Inge Kristensen 
 

  

 
 
--  

 

mailto:post@sorfold.kommune.no
mailto:est@sorfold.kommune.no
mailto:kultur=sorfold.kommune.no@mg.isite.no
mailto:kultur=sorfold.kommune.no@mg.isite.no
mailto:kultur@sorfold.kommune.no
mailto:post@sorfold.kommune.no
mailto:post@umbuktafjellstue.no


 
 
 
Eirik Stendal  
Avdelingsingeniør Teknisk/Næring  
Sørfold Kommune  
Tel 75 68 53 62  Mob 41 44 92 81 

Hjemmeside  Kart på nett 

http://www.sorfold.kommune.no/
http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_salten/?knr=1845
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Olsen Bjørn Tore

Fra: Knutsen, Bjarne Anfinn <bjarne.knutsen@tibnor.com>
Sendt: 22. august 2016 12:51
Til: Olsen Bjørn Tore; Sjursheim Knut E
Emne: Gnr 10, Bnr 20 Bonådalen, Brønn
Vedlegg: Brønn og vannledning Bonå..pdf

AppServerName: sakarkiv.vegvesen.no
DocumentID: 15/200692-136
DocumentIsArchived: -1

Hei. 
Vil bare forsikre meg om at dere har fått med denne brønnen og vannledningen til Gnr 10, Bnr 20  i bonådalen. 
Ser deponiet blir liggende oppå vannledningen og den kommer sansynligvis til å bli ødelagt. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjarne Knutsen 
Salgsrepresentant 
 

 

Tibnor AS 
Sjøgata 86 
8200 Fauske 
 
Tel:    +47 756 00 950 
Fax:   +47 756 00 960 
Mob:  +47 951 16 899 
bjarne.knutsen@tibnor.com 
www.tibnor.no 

 





Fra: Morten Hansen <morten.hansen@sbnett.no> 
Sendt: 23. august 2016 13:23 
Til: Firmapost-nord 
Kopi: h-k-hans@hotmail.com 
Emne: Detaljregulering E6 Megård - Mørsvik 
 

Hei 

 

Dagens situasjon er slik kan man gå på og av nord og sør gående buss i Ytter Kalvik. 

 

Henviser detaljregulering om ny E6 Fra Megård til Mørsvik. 

Jeg har observert at buss stopp i Kalvik ikke blir i Yttre Kalvik men i Inner Kalvik, slik at vi vil 

få ca 3-4 Km og gå til buss stoppet. 

 

Jeg vil med dette påminne at det ikke per dags dato finnes fast-boende i Indre Kalvik. På den 

annen side er fastboende i Yttre Kalvik. Så jeg mener at Buss stoppet må planlegges i Yttre 

Kalvik. 

 

Med Vennligst Hilsen 

 

Morten Andrè Hansen 

 

 







Fra: harald hansen <h-k-hans@online.no> 
Sendt: 29. august 2016 11:07 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Detaljregulering E6 Megården - Mørsvikbotn 
 
Hei. 
Levering av post, henting av søppel i ytre Kalvik. 
Jeg har tidligere uttrykt ønske om at veibiten fra avkjørsel ny E6, til nåværende avkjørsel gamle E6, blir 
brøytet. 
For at post - og søppel - bil skal kunne kjøre av og på nye E6, foreslår jeg at det i tillegg brøytes en 
snuplass utenfor gamle Kalvik tunell. 
Dette vil muligens også være av interesse dersom gamle Kalvik tunell er tenkt benyttet som 
beredskapsvei. 
 
Med vennlig hilsen 
Harald Hansen 
Kalvik 



Fra: harald hansen <h-k-hans@online.no> 
Sendt: 24. august 2016 10:46 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Detaljregulering E6 Megården - Mørsvikbotn 
 
Hei. 
 
Brøyting av gårdsvei: 
Det ble opplyst under informasjonsmøte på Straumen 22. august 2016 at gamle E6 i ytre Kalvik, som er 
planlagt som tilførselsvei til ny E6, ikke vil bli brøytet. 
Jeg kan ikke akseptere at jeg får over dobbelt så lang vei å brøyte som det jeg har i dag. 
Veistrekningen fra avkjørsel ny E6 til nåværende avkjørsel gamle E6 må brøytes. 
 
Tap av havutsikt: 
Ny E6 er planlagt mye høyere i terrenget enn dagens. Dette medfører at store deler av havutsikten fra 
min eiendom går tapt. Dette vil redusere verdien av eiendommen betraktelig. Dette verditapet må 
erstattes. 
 
Med vennlig hilsen 
Harald Hansen 
Kalvik 
8226 Straumen 
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Olsen Bjørn Tore

Fra: Einar Kalvik <einakalv@online.no>
Sendt: 1. september 2016 12:40
Til: Firmapost-nord
Emne: Pkt. 1) :Avkjørsel i Indre Kalvika  fra Nye E 6 til Gr.nr. 25/ B.nr. 4  og Pkt. 2) : Adkomst (sti/-vei) til Utmark i samme område som i 

dag for G.nr./Bnr. 25/4

Til Prosjektansvarlig for Nye E- 6 gjennom Sørfold. 
 
Viser til orientering jeg fikk av Prosjektleder Tor Karlsen under kontordagene på Kobbelv Vertshus 25.08.2016. 
 
Pkt.1. ) 
Avkjørsel til eiendommene 25/4, 25/9 og 25/10 og 25/11.  
Slik avkjørselen er tegnet inn på nåværende utkast ligger avkjørselen ved 25/11 og vil gi en lang avstand til 25/9 og min hytte på 25/4. 
Mitt forslag er at avkjørselen til disse eiendommene legges slik at de gir en tilnærmet lik avstand til eiendom 25/11 og 25/9. 
Begrunnelsen for dette er at på det tidspunktet E-6 er åpnet vil disse fire eiendommene være fritidsboliger og med hensyn til snørydding etc. vil dette bli likt 
fordelt mellom disse to « grupperingene «, (  25/4 min hytte , 25/9 )  og  ( 25/10 , 25/11 ) . 
 
 
Pkt. 2. ) 
 
Adkomst til Utmarka i området like ovenfor der min hytte ligger på  G.nr/ B.nr. 25/4. 
I dag går det en sti/vei opp i terrenget som har vært der fra den tiden stedet ble etablert med gårdsdrift i området, og som benyttes fortsatt i dag. 
På orienteringsmøtet ble jeg kjent med at terrenget ovenfor nye E-6 i dette området skal senkes ca. 2 meter. Dette vil sannsynligvis gjøre så store inngrep i 
terrenget at det påvirker adkomsten negativt. 
Det er derfor viktig at dette blir ivaretatt på en bra  måte. Ber derfor om oppmerksomhet på dette med forberedte tiltak som er nødvendig for en god 
adkomst også her. 
 
Håper at disse to forholdene blir ivaretatt, og at jeg blir kontaktet hvis det skulle være behov for nærmere konkretisering av forholdene som her er påpekt. 
 
Mvh. 
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Einar Kalvik 
Tyttebærveien.12 
8026 Bodø 
mob. 40201897 
Grunneier G.nr./B.nr.  25/4 
 
 
 



Fra: Anders Grytnes <an.grytnes@gmail.com> 
Sendt: 4. september 2016 19:05 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Detaljregulering E6 Megården-Mørsvikbotn 
 

Gjelder bruksnr 5, gårdsnr 25, Kalvik. 

Eiere:Rolf Wold og Wenche Størdal Wold 

Unni Wold Grytnes og Anders Grytnes. 

 
 

1. Kulvert under ny E6 må være så høy at vi kan få opp lastebil med 

kran, brannbil, septikbil for tømming av septiktank og 

maskiner for vedlikehold av vei. Dette er et erfart behov fra 

eksisterende vei. 

 

2. Kulvert må vinterstid sikres mot at snø og slaps fra brøyting av E6 

ikke fyller vår private vei. 

 

3. Vinterstid må vi få brøytet opp avkjøringsvei, gamle E6, da det 

ikke er lovlig å parkere langs ny E6 til vi har brøytet avkjøringen selv. Samtidig med dette bør kulverten brøytes for snø og 

slaps fra ny E6. 

 

4. Privat vei opp til gårdsplass må gå rett fram ved profilering 250, 

mellom ny garasje, ikke inntegnet på kart, og garasje på bruksnr. 22, gårdsnr 25. 

 

 

5. Det må sikres bilvei til gården i anleggsperioden. 

 

6. Busstopp er ikke inntegnet i Kalvika. Hvordan er det tenkt at vi kan bruke buss? 



Fra: Anders Grytnes <an.grytnes@gmail.com> 
Sendt: 6. september 2016 21:33 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Fwd: Detaljregulering E6 Megården-Mørsvikbotn 
 

Det har kommet frem et nytt moment som vi vil ha belyst. Det er ankomst til 

kaianlegg/flytebrygge. I dag er det åpning i autovernet. Hvordan vil dette se ut etter ny E6? 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Anders Grytnes <an.grytnes@gmail.com> 

Date: 2016-09-04 19:13 GMT+02:00 

Subject: Fwd: Detaljregulering E6 Megården-Mørsvikbotn 

To: rolf_wold@hotmail.com 

 

Hei Rolf. 

Dette ble sendt i ettermiddag. Kommer du på noe får vi ettersende. 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Anders Grytnes <an.grytnes@gmail.com> 

Date: 2016-09-04 19:05 GMT+02:00 

Subject: Detaljregulering E6 Megården-Mørsvikbotn 

To: firmapost-nord@vegvesen.no 

 

Gjelder bruksnr 5, gårdsnr 25, Kalvik. 

Eiere:Rolf Wold og Wenche Størdal Wold 

Unni Wold Grytnes og Anders Grytnes. 

 
 

1. Kulvert under ny E6 må være så høy at vi kan få opp lastebil med 

kran, brannbil, septikbil for tømming av septiktank og 

maskiner for vedlikehold av vei. Dette er et erfart behov fra 

eksisterende vei. 

 

2. Kulvert må vinterstid sikres mot at snø og slaps fra brøyting av E6 

ikke fyller vår private vei. 

 

3. Vinterstid må vi få brøytet opp avkjøringsvei, gamle E6, da det 

ikke er lovlig å parkere langs ny E6 til vi har brøytet avkjøringen selv. Samtidig med dette bør kulverten brøytes for snø og 

slaps fra ny E6. 

 

4. Privat vei opp til gårdsplass må gå rett fram ved profilering 250, 

mellom ny garasje, ikke inntegnet på kart, og garasje på bruksnr. 22, gårdsnr 25. 

 

 

5. Det må sikres bilvei til gården i anleggsperioden. 

 

6. Busstopp er ikke inntegnet i Kalvika. Hvordan er det tenkt at vi kan bruke buss? 

mailto:an.grytnes@gmail.com
mailto:rolf_wold@hotmail.com
mailto:an.grytnes@gmail.com
mailto:firmapost-nord@vegvesen.no


 

 







Fra: Anne-Lise Løkken <anneliselo@hotmail.no> 
Sendt: 7. september 2016 23:16 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Detaljregulering E6 Megården - Mørsvikbotn 
 

Ad. Gyltvik. 
Alle gårdsbruk på Gyltvik har felles beiterett for bufe på østsiden av E6. Dette må det tas hensyn 
til i forhold til trygg adkomst for dyrene til beitet.  
Det kan løses ved en undergang på E6 evt. over tunnelinnslag sikret med gjerde. 
 
Når det gjelder felles skogsvei til Øvermarka, skal denne være tilgjengelig i anleggstida. 
 
Ny adkomst E6. 
Det må være tiltak for veistøv iforb. med veibygging ved sagbruk, når det ligger tømmer der. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne-Lise Løkken 



Fra: Svein Pettersen <outlook_7E2814CA7551E7D4@outlook.com> på vegne av 
Svein Pettersen <sveinotto@online.no> 

Sendt: 7. september 2016 14:11 
Til: Firmapost-nord 
Emne: E6 Sørfold 
 
Hei 
Har noen merknader til reguleringsplanen for ny E6 gjennom Sørfold som ligger ute til høring. 
Jeg representerer grunneierne på Kvarv Øvre. Vi ser jo at planen stort sett ser grei ut for bydga her, men 
vil på nytt poengtere at vi har ei hovedvannledning som krysser både ny E6 og ny vei til Aspfjord. 
Formoder at den blir beskyttet og innbygd slik at vi har mulighet eventuell utskifting/reparasjon.  
 
Vi har også en reservevannledning fra gammelt anlegg oppe på Haubakken. Ledningen ligger i dag i veien 
ned fra Haubakken.  
Ettersom det her er planlagt ny og slakere vei opp Haubakken så tenker jeg det er greiest å legge om hele 
denne vannledningen. Det viktigste blir at vi har en mulighet til å komme gjennom ny E6. 
Problemet er at vi vet ikke helt sikkert hvor denne ledningen fra tidlig på 60-tallet er lagt gjennom veien i 
dag. 
 
Ser av reguleringsplanen at det er planlagt store deponier på moene ovenfor Aspfjordtunellen og 

på Haubakken og Kvantomoa. Er meget skeptisk til planene om å anlegge store fyllinger  i disse 

områdene, særlig og ber om at det vurderes andre muligheter der det der mulig å hente ut masse 

til andre veiprosjekter eller til annet bruk.  

 

For grunneierne på Kvarv Øvre 

 

Svein Pettersen 







Trygt fram sammen

Statens vegvesen

Prosjektavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no
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