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§ 1 AVGRENSING 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert 30.06.2016 med nasjonal 
arealplan-ID 18452015002. 

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1 Utforming (plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 1) 
Veg med tilhørende anlegg skal dimensjoneres og bygges etter den til enhver tid gjeldende 
vegnormal.  

Avkjørsler vist i plankartet gjelder for eksisterende forhold. Utvidet bruk tillates ikke uten 
godkjenning fra Statens vegvesen. 

Mindre tilpasning og justering av areal innenfor regulert formål til «samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur» tillates i forbindelse med prosjektering av 
byggeplan/konkurransegrunnlag. 

 
§ 2.2 Støy (plan- og bygningslovens § 12-7 nr, 3) 
Støygrensen er Lden = 55 dBA ved uteplass for boliger og fritidsboliger. Denne grensen 
gjelder også utenfor rom med støyfølsom bruk for boliger.  

For eiendommer som får et støynivå som overskrider de anbefalte støygrensene i T-1442, 
skal det gis tilbud om lokal skjerm og/eller fasadetiltak dersom dette er nødvendig for å 
tilfredsstille kravene til støynivå på uteplass eller kravene til innendørs støynivå. En oversikt 
over hvilke eiendommer dette gjelder framgår av X–tegningene i illustrasjonshefte.  
Støytiltakene skal være ferdigstilt før veganlegget åpnes for trafikk. 

 



§ 2.3 Massedeponier (plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 1) 

Deponering av masser skal skje innen et begrenset tidsrom avgrenset av anleggsperioden 
for veganlegget. Deponering skal skje i anviste områder og deponiene formes slik at de glir 
inn i omkringliggende terreng. Deponiene skal settes i stand etter en godkjent plan.  
 
 

§ 2.4 Kulturminner (plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 6) 
Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre 
aktivitet i området, skal arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Sametinget og 
Nordland fylkeskommune, jf. kulturminneloven § 8 2. ledd. 

 

§ 3 AREALFORMÅL 

§ 3.1 Bebyggelse og anlegg (plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 1) 

§ 3.1.1 Boligbebyggelse 

Eksisterende bygninger i område B kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende 
størrelse og utforming. Eventuell utvidelse av bebyggelse skal tilpasses eksisterende 
bebyggelse i form og materialvalg. Maksimal utnyttelsesgrad, BYA settes til 250 m2. 
Veilovens bestemmelser gjelder mht. byggegrenser gjelder. 

Areal inngår i registrert kvikkleireområde. Nye tiltak må underlegges geotekniske 
vurderinger og forelegges Statens vegvesen. 

§ 3.1.2 Industri  
BI. Utfylling i sjø tillates som en del av vegen. Utnyttelsesgrad fastlegges i reguleringsplan 
som er under utarbeidelse med plan_Id 1845208002. 

§ 3.1.3 Campingplass  
BC. Avstand mellom vogner skal være minimum 3 meter, gjelder også tilbygg/spiker-
/fortelt. Spikertelt/tilbygg skal ikke være lengre eller høyere enn campingvogna/bilen, og 
ikke dypere enn 3 meter. Maks tillatt bebygd areal settes til 15m2. Spikertelt skal være uten 
fast ildsted. 

§ 3.1.4 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  
BBS. Det tillates oppføring av flytebrygge og kaianlegg. Det skal opparbeides en 
parkeringsplass pr. båtplass.  

§ 3.1.5 Uthus, naust, badehus  
BUN. For naust settes maks tillat bebygd areal til (BYA) 40. Maks mønehøyde settes til 4,5 m. 
Mønehøyden måles fra gjennomsnittlig terrengnivå. Naustet skal ha en takvinkel mellom 250 
og 350. Naust skal være uisolert, i en etasje og røstet mot sjøen. Videre skal naust ha saltak 



med matt takdekke, og takvinkel og materialvalg skal tilpasses eventuelt eksisterende 
naustmiljø. Allmennhetens bruk av området skal vektlegges. Bygningen skal ikke ha vindu, 
og ikke innredes til overnatting og beboelse. Bygninger skal ikke benyttes til andre formål 
utover lagring av båt og andre tradisjonelle redskap/utstyr. 

 

§ 3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og 
bygningslovens § 12-5 nr. 2) 

§ 3.2.1 Kjøreveg  
o_SKV1, Formålet omfatter areal til offentlig kjøreveg, herunder vegen kjørebane, 
kollektivholdeplasser, rekkverksrom, trafikkøyer mm. 

f_SKV2, Driftsveg. Eiendommer som har bruksrett til eksisterende avkjørsel fra eksisterende 
E6 mellom p 7700 og 7800 skal fortsatt ha bruksrett.  

SKV3, Atkomstveg/driftsveg. Følgende eiendommer skal ha vegrett på ny privat veg som 
starter ved profil 10610 
- Gnr./bnr. 28/41 
- Gnr./bnr. 28/4 
- I tillegg eventuelt andre med bruksrett til eksisterende avkjørsler mellom profil 10600 og     
profil 10730.  

f_SKV4, f_SKV5, f_SKV6. Følgende eiendommer skal ha vegrett på ny veg:  
- Gnr. 25 bnr.1 
- Gnr. 25 bnr.3 
- Gnr. 25 bnr. 18 
- I tillegg eventuelt andre med bruksrett til eksisterende avkjørsel mellom profil 15410 og 
profil 15510. 

 f_SKV5, Følgende eiendommer skal ha vegrett til privat veg: 
- Gnr. 25 bnr.3 
- Gnr. 25 bnr. 18 

f_SKV6, Følgende eiendommer skal ha vegrett til privat veg: 
- Gnr. 25 bnr.1 

f_SKV7, Eiendommer som har bruksrett til eksisterende avkjørsel fra eksisterende E6 ved p 
16700 skal fortsatt ha bruksrett. 

f_SKV8, Følgende eiendommer skal ha vegrett på ny privat veg som starter mellom profil 
16990 og profil 17100 : 
- Gnr./bnr. 25/4 
- Gnr. /bnr. 25/12 
- Gnr./bnr. 25/14 
- Gnr./bnr. 25/10 
- Gnr./bnr. 25/11 



- Gnr./bnr. 25/4 
- Gnr./bnr. 25/17 
- Gnr./bnr. 25/15 

f_SKV9, Følgende eiendommer skal ha vegrett på ny privat veg som starter ved profil 17700: 
- Gnr./bnr. 25/5 
- Gnr./bnr. 25/22 
- Gnr./bnr. 25/9 
- I tillegg eventuelt andre med bruksrett til eksisterende avkjørsel. 

o_SKV10. Sykkelrute langs E6 og atkomstveg til kulturminne. Traseen kan endres innenfor 
rammen av annen veggrunn. 

SKV11. Eiendommer som har bruksrett til eksisterende avkjørsel fra eksisterende E6 ved p 
20730 skal fortsatt ha bruksrett. 

o_SKV52. Det skal etableres atkomst til østsiden av vegen 

o_SKV53. Det skal etableres traktorvei/driftsvei. 

o_SKV54. Det skal etableres bru over ny E6.  

 

§ 3.2.2 Gang- og/ sykkelveg  
o_SGS50. Det etableres en smalere gang- og sykkelveg for redusert terrengutslag. 

o_SGS51. Det skal etableres gang- og sykkelveg på strekningen.  

 

§ 3.2.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
o_SVT1 og o_SVT50. I annen veggrunn inngår grøfte- og skråningsareal, voller, fyllinger, 
tunnelportaler, tekniske anlegg, snuplasser, oppstillingsplasser, parkeringsplasser og andre 
anlegg som naturlig tilhører ny veg. Mindre endringer i skråningsutslaget innenfor 
planområde tillates. 

o_SVT50. Tverrelva ved profil 28920, veg og bru skal anlegges slik at det ikke blir 
permanent utfylling i elva. I sonen mellom elv og avslutning av vegfylling/brukar skal 
terrenget tilpasses elvekanten og påføres stedegne toppjordmasser slik at en naturlig 
kantsone kan reetableres. I anleggsfase tillates nødvendig bruk av maskiner for utførelse av 
tiltaket. Det skal ikke lagres, drivstoff eller oljeholdige produkter i nærheten av elva. Det skal 
heller ikke lagres masser her i anleggsfasen. 
 
Det skal etableres en parkeringsplass mellom Eiavannet og Horndalsvannet i tilknytning til 
planlagt lysløype. Plassering av parkeringsplass er ikke fastlagt. Reindriften må involveres i 
avklaring av arealbruken. 
 



Sildhopelva ved profil 43940, veg og bru skal anlegges slik at det ikke blir permanent 
utfylling i elva. I sonen mellom elv og avslutning av vegfylling/brukar skal terrenget tilpasses 
elvekanten og påføres stedegne toppjordmasser slik at en naturlig kantsone kan reetableres. 
I anleggsfase tillates nødvendig bruk av maskiner for utførelse av tiltaket. Det skal ikke 
lagres, drivstoff eller oljeholdige produkter i denne sonen. Det skal heller ikke lagres masser 
her i anleggsfasen. 
 

o_SVT2 og o_SVT100. Annen veggrunn, tunnel. Her tillates nødlommer, teknisk bygg samt 
annen nødvendige utrustning og installasjoner som er påkrevd i tunnel. 

o_SVT7. Det skal legges til rette for parkering ved kollektivholdeplass. Antall vurderes i 
seinere planfase. 

 

§ 3.2.4 Annen veggrunn – grøntareal 
o_SVG. Arealet skal ikke skades under vegbyggingen eller ved drift av veganlegget. 

 

§ 3.2.5 Holdeplass/plattform  
o_SH. Det skal legges til rette for plattform ved bussholdeplass. Universell utforming skal 
ivaretas. 

 

§ 3.2.6 Parkering 
o_SPA1, o_SPA3, o_SPA50, o_SPA51, o_SPA52, o_SPA53 og SKV55. Det skal legges til rette 
for parkeringsplasser. Antall vurderes i seinere planfase.  

 

§ 3.2.6 Rasteplass  
o_SR: Det skal etableres mindre rasteplass/parkeringsplass. 

o_SR1. Det skal etableres hovedrasteplass med toalett, sittegrupper og parkeringsplasser 
mm.  

 

§ 3.2.7 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer 
o_SKF1, Kombinert gang- og sykkelveg med atkomstveg til parkering. 

O_SKF2, kombinert gang- og sykkelveg og beredskapsvei. 

 

§ 3.2.8 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)  
o_S. Området kan benyttes til parkering, helikopterlandingsplass. 



 

 

§ 3.3 Landbruks, natur- og friluftsområder samt reindrift samlet eller 
hver for seg (plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 5) 

§ 3.3.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag  
L1, L2, L50  
a) Spredt bolig-, ervervs eller fritidsbebyggelse samt fradeling til slike formål tillates ikke 
med unntak av nye samt utvidelser av bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden 
næringsvirksomhet. 
b) Nybygg og bruksendring av eksisterende bygg på landbrukseiendom kan tillates hvor 
formålet er tilleggsnæring til gården og ikke sjenerer gårdsdriften, og hvor tiltaket ikke 
innebærer fradeling. 
 

Retningslinjer: 
- Ved søknad om gjenoppbygging etter naturkatastrofer må det foretas en risikovurdering 
der plassering vurderes før det gis byggetillatelse. 
- Med tilleggsnæring menes gårdsturisme med utleiehytter og lignende virksomhet som gir 
økonomisk supplement til ordinær gårdsdrift. 
- Nybygg må ikke komme i konflikt med reindriftens trekk- og flyttleier. 

L3. Eiendommer som har bruksrett til eksisterende avkjørsel fra eksisterende E6 ved p 9810 
skal ha bruksrett til a_KV10. 

 

§ 3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
(plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 6) 

§ 3.4.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
V1. Nødvendige brukonstruksjoner og bruvedlikehold tillates. Generelt har området høy 
verdi for flere brukstyper der friluftsliv er prioritert. Andre aktiviteter kan skje fritt så lenge 
de ikke kommer i konflikt med planformålet.  

V50 og V51. Flerbruksområde med høy verdi for flere brukstyper der friluftsliv er prioritert. 
Tiltak og inngrep må ikke være i konflikt med angitte arealformål. 

Retningslinje: 
- Områdene er forbeholdt friluftsliv og etablering av akvakultur skal unngås. Andre 
aktiviteter kan skje fritt så lenge de ikke kommer i konflikt med planformålet. 
- Plan for ankring og fortøyning skal være utformet slik at de ulike interessene ivaretas. 



V53. Utfylling i sjø tillates som en del av vegen. Flerbruksområde med høy verdi for flere 
brukstyper der friluftsliv er prioritert. Tiltak og inngrep må ikke være i konflikt med angitte 
formål. 

V100 og V101. Sjødeponi. Areal for dumping av overskuddsmasser fra veganlegget. Det må 
søkes særskilt om utslippstillatelse til fylkesmannen for sjødeponiene og disse skal anlegges 
i samsvar med tillatelse derfra. Det skal også være dialog med berørte interesser i fasen 
deponiene er i bruk. Aktuelle interesser er lokale Fiskarlag og oppdrettsnæringa. 
 

§ 3.4.2 Fiske 
VF1 og VF2. Nødvendige brukonstruksjoner tillates. Mindre oppfylling av sjøbunn tillates for 
bedre stabilitet på brukonstruksjon over Tørrfjorden. Nødvendig bruvedlikehold tillates. 
Hensynet fiske skal prioriteres.  Områdene er prioritert for fiske. 

Retningslinje: 
Områdene er forbeholdt fiske og etablering av akvakultur skal unngås. Andre aktiviteter kan 
skje fritt så lenge de ikke kommer i konflikt med planformålet. 

 

§ 3.4.3 Akvakultur 
VA. Områdene er prioritert for oppdrett. 

 
§ 4 OMRÅDEBESTEMMELSER 

§ 4.1 Bestemmelsesområde  
#100 og #101. Kulturminne. Anleggsarbeidet i Megården og Kalvika skal ikke igangsettes før 
nødvendig dokumentasjon/undersøkelser av berørte krigsminner er gjennomført og klarert 
med Nordland fylkeskommune. 

#102, #104, #105 og #106. Kulturminne. Før det skjer inngrep i det området som er 
avgrenset skal tiltak avklares med Nordland fylkeskommune. 

#103. Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk gransking 
av de berørte automatisk fredete kulturminner markert i plankartet som 
bestemmelsesområde.  

Det skal tas kontakt med fylkeskommunen og Sametinget i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. Granskingen 
bekostes av tiltakshaver med hjemmel i kulturminneloven §10. 

 

§ 4.2 Anlegg- og riggområde 
#1–#46, #50-#84. Arealer merket med bestemmelsesområde kan i anleggsperioden 



benyttes til anleggs- og riggområde. Det vil si til mellomlagring av masser, materialer, 
maskiner, interimsveger, produksjon av betong og steinmaterialer, kontor og forlegninger 
og lignede som er nødvendig for anleggsdriften. 

Områdene som tas i bruk skal etter endt bruk istandsettes og i størst mulig grad tilbakeføres 
til opprinnelig tilstand, eller tilrettelegges på en måte som ikke strider mot angitt 
arealformål. Midlertidig bygge- og anleggsområde opphører når kommunen har fått skriftlig 
melding om at anlegget eller deler av det er ferdigstilt. 

#10, #14, #46, #65, Midlertidige anleggsveger skal tilbakeføres til natur etter avsluttet bruk 
dersom de ikke skal brukes som atkomst til boliger eller friluftsområder.   
 
#13, #33, #40 og #74 Midlertidig kaiområde, utskiping av masser til sjødeponi. Nødvendige 
midlertidige tiltak tillates. Områdene som tas i bruk skal etter endt bruk istandsettes og i 
størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig tilstand, eller tilrettelegges på en måte som 
ikke strider mot angitt arealformål. 
 
# 15, #21, #26, #43, #45, #53, #54, #55, #58, #62, #64, Deponi, her tillates deponering av 
steinmasser. Områdene som tas i bruk skal etter endt bruk istandsettes og i størst mulig 
grad tilbakeføres til opprinnelig tilstand, eller tilrettelegges på en måte som ikke strider mot 
angitt arealformål.  
 
#21, #43 og #62. Endring av større bekker skal detaljeres i byggeplan, og plan forelegges 
NVE for godkjenning. 
 
#15 Deponiet må anlegges slik at en sikrer seg mot skadelig avrenning til vassdraget. 
 
# 23, Opparbeidelse av driftsveg. Driftsveg tilknyttes parkering. Utbedring av 
driftsvegen/tursti tillates. 
 
#25 Elveforebygging. Økt strømhastighet kan forekomme som følge av vegtiltaket. 
Elveforebygging eventuelt mindre omlegging av elva tillates. 
 
#28 Utslipp tunnelvann samt etablering av nødvendige installasjoner for utslipp tillates. 
 
# 73. I anlegg- og riggområde finnes det spor etter tidligere kvernsteinsproduksjon. Dette 
gjelder to mindre uttakssteder samt to kvernsteinsemner. Kvernsteinsbruddet og 
kvernsteinsemner skal sikres i anleggsfasen. Sikring av kvernssteinsemnene kan skje ved at 
disse flyttes til siden om de ligger i traseen for anleggsvegen. 

Anleggsvegen skal etableres slik at det ikke oppstår skade på registrerte forekomster av 
grotter. 

 



§ 5 SIKRINGSSONER, a.1) 

§ 5.1 Frisikt  
H140_1Frisiktssoner i kryss. Tiltak som hindrer sikt i kryss er ikke tillat. 

 

§ 5.2 Andre sikringssoner 
H190_1, H190_2, H190_4. Geotekniske sikringssoner (motfyllinger, elveforbygninger), areal 
er etablert for å sikre stabil grunn til ny veg. Det er derfor ikke tillatt å utføre endringer av 
terreng uten at vegeier har uttalt seg. Tiltak skal forelegges vegeier. 

H190_3 Geotekniske tiltak for stabilisering av veg tillates. Nødvendig anleggsaktivitet 
tillates. Andre typer av tiltak må godkjennes av vegeier. 

H190_4 Erosjonssikring. Kantsonen til Tørrfjordelva skal erosjonssikres ved plastring med 
stor stein. Erosjonssikringen skal legges slik at den etterligner den naturlige formen på 
elvekanten. Lange, rette strekk skal unngås. Den delen av erosjonssikringsarealet som ligger 
over maks flomvannstand skal påføres de samme toppjordmassene som tas av før 
sikringslaget legges på slik at en sikrer samme vegetasjon som tilgrensende areal. 
  

 

§ 6 FARESONER, a.3) 

§ 6.1 Høyspenningsanlegg  
H370_1, H370_5 Areal avsatt som faresone i plankartet viser sikringssone for kraftledninger. 

  

§ 6.2 Annen fare, kvikkleiresone 
H390_1 §3 Områder med kvikkleire. Det er ikke tillat å gjennomføre endringer av terreng 
eller andre typer tiltak uten at tiltaket er vurdert av vegeier.  

 

§ 7 SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN 

§ 7.1 Hensynssone reindrift  
H520_1 Areal avsatt til hensynssone for reindrift viser flyttlei. Avbøtende tiltak for å sikre 
flyttlei vil være at deler av området tilrettelegges med utslaking av skråninger og uten 
rekkverk. Etter at vegen er bygd er det ikke tillat å gjennomføre tiltak som kan hindre 
reinens trekk.  



Statens vegvesen vil ta initiativ til møte med reinbeitedistriktene for å redusere 
brukskonflikter i anleggsperioden. Rutine for samhandling skal nedfelles i avtale. 
 
Det skal etableres et miljøoppfølgingsprogram som vurderer effekten av vegtiltaket i 
Megården og endring av flyttlei ved nordre tunnelpåhugg i Sildhopentunnelen. Reindriften 
må involveres i arbeidet. 

§ 7.2 Bevaring kulturmiljø 
H570_1 Hensynssonen omfatter kulturmiljø som er særlig sårbare for ytre påvirkning. 
Innenfor hensynssonen kan det ikke igangsettes tiltak som kan skade eller skjemme 
kulturminnene i området, eller på andre måter forringe dets verdi som kulturmiljø. 
Kulturmiljøet skal sikres med sperregjerde og gummimatter e.l., for å forhindre skader i 
anleggsperioden. 
 
Det skal etableres ny turveg/sti ned til minnesmerke ved Berrflågtunnelen. 
Detaljplanleggingen av denne skal skje i dialog med Nordland fylkeskommune. 
 


