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1 Sammendrag 
Forslag til detaljreguleringsplan for kontrollstasjon Stormyra er utarbeidet av Norconsult AS på vegne 
av Statens vegvesen, i samarbeid med Narvik kommune. 
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av kontrollstasjon for kjøretøy på 
Stormyra.  
 
Narvik kommune har vurdert at planen utløser krav til konsekvensutredning. Det er utarbeidet et 
planprogram (vedtatt 19.05.16) og konsekvensutredning for reindrift og landbruk (jf. kap 7).  
 
 

2 Innledning 
Forslag til detaljreguleringsplan for kontrollstasjon Stormyra er utarbeidet av Norconsult AS på vegne 
av Statens vegvesen i samarbeid med Narvik kommune, med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3-7. 
Norconsult er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk vedtak 
om utlegging til offentlig ettersyn. 
 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i avisa Fremover 
og på Narvik kommunes hjemmesider 10.02.16. Offentlige instanser, grunneiere og andre berørte ble 
varslet via brev datert 09.02.16. 
 
Planforslaget består av følgende deler: 
Plankart datert 14. februar 2017 
Situasjonsplan datert 14. februar 2017 
Reguleringsbestemmelser datert 14. februar 2017 
Planbeskrivelse datert 14. februar 2017 
SOSI-fil 
 
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 20.03.17 – 05.05.17 på 
følgende steder: 
 

- Avisa Fremover 
- Narvik kommune, Rådhuset, 8514 Narvik 
- Internett: www.narvik.kommune.no  
- Statens vegvesen Region nord, Narvik kontorsted, Rombaksveien 47, 8517 Narvik 
- Internettsiden til Statens vegvesen for prosjektet er: www.vegvesen.no/e6ks 

 
Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om at planforslaget legges ut til offentlig 
ettersyn. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. 
 
Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendes innen 05.05.2017 til: 
 
Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, epost firmapost-nord@vegvesen.no   
 
Kontaktperson i Statens vegvesen: Thore Jensen, tlf 917 93 391, e-post: thore.jensen@vegvesen.no  
 
 
 

http://www.narvik.kommune.no/
mailto:firmapost%E2%80%90nord@vegvesen.no
mailto:thore.jensen@vegvesen.no
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Norconsult, i samarbeid med Statens vegvesen, vil lage en oppsummering av innkomne merknader, 
og foretar eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen for endelig vedtak. 
 
Kommunens endelige vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan- og bygningslovens   
§ 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
 
Eventuell klage stilles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
 
Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget: 
 

Navn Firma Fagansvar 
Thore Jensen Statens vegvesen Planleggingsleder 
Gøran Antonsen Norconsult AS Sivilingeniør/arealplanlegger 
Anne Elisabeth Evensen Narvik Kommune Fagansvarlig plan- og byggesak 

  



Planbeskrivelse - Detaljregulering for kontrollstasjon Stormyra 
 
 

5 
 

3 Hva er en detaljregulering 
Formålet med en reguleringsplan er å fastsette i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen 
skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for 
gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen 
tilfeller (lik denne), vil en reguleringsplan også omfatte en konsekvensutredning. 
 
Reguleringsplanens innhold  
En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde 
ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. 
Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen en tekstlig planbeskrivelse 
(ikke juridisk bindende). 
 
I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av 
ekspropriasjonsgrunnlaget. 
 
Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte med 
supplerende tegninger. 
 
Behandling av reguleringsplan 
Normalt planlegger Statens vegvesen etter PBL § 3-7 jf. §12-8. Dette gir Statens vegvesen mulighet til 
å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandling i kommunestyret.  
 
Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere 
og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Videre utarbeides det et planforslag som 
legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en 
merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen til 
kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en 
reguleringsplan.  
 
Dersom planen omfatter konsekvensutredning (lik denne), skal det først utarbeides et planprogram 
som legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet fastsettes av ansvarlig myndighet (normalt 
kommunen) etter merknadsbehandling. Det utarbeides så et planforslag med konsekvensutredning 
som legges ut til offentlig ettersyn. Merknadsbehandling og eventuelt endring av planen foretas før 
planforslaget oversendes kommunen for endelig sluttbehandling. Planmyndigheten (kommunen) skal 
ved behandlingen ta hensyn til konsekvensutredningen og uttalelsene til planen. 
 
Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser ikke blir 
tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke fører fram skal 
planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om 
innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves. 
 
Kommunen kunngjør planvedtaket. 
 
Klage på vedtatt reguleringsplan 
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Klima- og miljøverndepartementet etter pbl § 12-12 
Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert fra departementet til fylkesmannen.  
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4 Bakgrunn for planforslaget 

4.1 Planområdet 
Områdeavgrensing for planarbeidet fremgår av kartutsnitt nedenfor, der stiplet svart linje angir 
planområdet, og skraveringen angir tomten der tiltaket skal etableres. Det skraverte området er pr. i 
dag fylt ut med grus- og steinmasser fra tunellarbeidet lenger sørvest.  
 

 
Figur 1. Oversikt over planområdet (stiplet linje) og tomt for planlagt kontrollstasjon (skravert område). 
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4.2 Bakgrunn for planarbeidet 
Prosjektet har sin bakgrunn i beslutning i regionledermøte7/2014, datert 02.07.2014 om etablering 
kontrollstasjon i området. 
 

4.3 Målsettinger for planforslaget 
Målsettingen for dette tiltaket på Stormyra er å legge til rette for en kontrollstasjon for kjøretøy, som 
derigjennom kan bidra til sikrere trafikk langs vegene. 
 
Effektmål 
Etablere kontrollplass for kjøretøy i krysset E6 / E10, Stormyra. 
Redusere antall ulykker og øke opplevelsen av trygghet. 
Forbedre trafikksikkerheten. 
 
Resultatmål 
Legge til rette for kontroll av kjøretøy. 
Skape forutsigbarhet i areal-, veg- og transportplanlegging 
 
Planforslaget har følgende målsettinger: 
• Godkjent detaljreguleringsplan slik at kontrollstasjon kan etableres i området. 
• Kontrollstasjonen ønskes etablert i tilknytning til en allerede etablert avkjørsel på E6.  
• Kontrollstasjonen vil primært ha funksjon som kontrollstasjon for kjøretøy, og anses som en viktig 

del av trafikksikkerhetsarbeidet til Statens vegvesen. 
 

4.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
I henhold til Plan- og bygningsloven, § 4-2, skal det i planbeskrivelsen for reguleringsplaner som kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 
konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn. En reguleringsplan med 
konsekvensutredning inneholder en skriftlig framstilling med beskrivelse av tiltak, utfordringer, 
kostnader og konsekvenser.  
 
Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte 
parter og interesserte kan komme med merknader. Planen sendes også til statlige og 
fylkeskommunale instanser til uttalelse.  
 
Reguleringsplanen er det formelle grunnlaget for å få tillatelse til å bygge. Loven fastlegger at det skal 
foreligge godkjent reguleringsplan til grunn for alle større bygge- og anleggstiltak. En reguleringsplan 
er et arealplankart med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser som fastlegger bruk og vern i 
bestemte områder, og som gir grunnlag for avklaring av hvilke bygge- og anleggstiltak som kan 
gjennomføres i planområdet (se også § 12-, Plan – og bygningsloven). 
 
På bakgrunn av tiltaket og vurderinger gjort av Narvik kommune i etterkant av avholdt 
oppstartsmøte, skal reguleringen gjøres med konsekvensutredning i samsvar med Statens vegvesens 
håndbok V712 «Konsekvensanalyser», for temaene landbruk og reindrift.  
 
Konklusjonen av konsekvensutredningen er sammenfattet i kapittel 7. Rapporten i sin helhet legges 
ved planforslaget som eget bilag. 
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4.5 Rammer og premisser for planarbeidet 

Kommuneplanens arealdel 
 

 
Figur 2. Utsnitt kommuneplan 
 
Kommuneplanens arealdel 2017-2028, ble vedtatt 02.02.2017 i Narvik bystyre, sak 005/17, 2.gangs 
behandling med merknadsbehandling. Planen erstatter kommunedelplan for Narvikhalvøya fra 2011, 
kommunedelplan for kystsonen stadfestet i departementet i 2014 og kommuneplanens arealdel fra 
2005.  
 
Kommunedelplan 
Kommunedelplan E6 Ornes-Stormyra, vedtatt 21.03.2006 (vedtatt trasé for ny E6).   
 
 
Reguleringsplan og planstatus i området 
Planområdet omfatter deler av reguleringsplan for E6 Ornes-Stormyra, vedtatt 29.05.2008 og 
23.02.2012 (plan-id 2012009). I denne er planområdet avsatt til trafikkformål (offentlig kjøreveg, 
annen veggrunn - tekniske arealer/grøntareal og kollektivholdeplass), LNFRN – «naturformål» og 
hensynssone/faresone høyspenningsanlegg. Området grenser delvis mot reguleringsplan under 
utarbeidelse for E6/E10 Stormyra – Bjerkvik. 
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Figur 3. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for E6 Ornes-Stormyra. 
 
 
Andre rammer og føringer 
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 
at tiltaket ikke er i strid med disse. Noen relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 
planforslaget er listet opp nedenfor: 

- Fylkesplan for Nordland 2013-2025  

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

- Naturmangfoldloven (2012) 

- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

- Kommunedelplan for energi- og klima for Narvik kommune 25.09.2009 (under revidering) 
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
De nasjonale forventninger etter Plan- og bygningslovens § 6-1 ble for første gang fastsatt av 
Regjeringen 24.6.2011. Forventningene skal følges opp i planleggingen etter Plan- og bygningsloven 
og legges til grunn for Statens deltaking i planleggingen. Følgende forventninger er spesielt sentrale 
for dette planarbeidet, og sikrer at ulike særlover også må tas med i det videre utredningsarbeidet: 
 

• Regjeringen forventer at areal- og transportplanleggingen samordnes slik at behovet for 
transport reduseres og grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer styrkes. 
Planlegging av sykkel- og gangveier vektlegges.  

• Planleggingen bidrar til å unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, 
kulturlandskap og dyrka mark, og inngrep i viktige kulturminner og kulturmiljø. Prosjekter 
med stor negativ konsekvens for naturmangfold bør i utgangspunktet ikke gjennomføres, og 
nye traséer bør der det er mulig legges utenfor biologisk viktige områder og truet natur 

• Klimagassutslipp, luftforurensning og støy reduseres og forebygges, og at det tas hensyn til 
klimaendringer i planlegging av ny infrastruktur 

• Infrastruktur for kollektivtrafikken, gang- og sykkelvegnett og utbyggingsmønster vurderes i 
sammenheng for å øke tilgjengeligheten for alle brukere, og at planleggingen bidrar til et 
sammenhengende og universelt utformet gangnett 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2013) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og 
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 
 
I retningslinjen er følgende er av spesiell interesse for prosjektet: 
 
 
4.6 Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges i 
planleggingen. 
4.7 I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, 
viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. Kulturminner og 
kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
I Plan- og bygningslovens § 2, tredje ledd, presiseres barns rettigheter i planleggingen. Bestemmelsen 
om medvirkning er en selvstendig bestemmelse som viderefører informasjons- og 
medvirkningsbestemmelsene i tidligere lov, men som også styrker disse reglene på flere viktige 
punkter. Barns interesser i planleggingen skal ivaretas av planlegger, og tas inn i planforslagets 
planbeskrivelse.  
 
Nasjonal transportplan (NTP 2014-2023) 
Prosjektet er i tråd med målsetning i NTP, og bestilling fra Regionledermøte 07/2014.  
 
I NTP 2014-2023 er det fastsatt følgende hovedmål for transportpolitikken: 

- Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i 
næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret 

- En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren 

- Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å 
oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet 

- Et transportsystem som er universelt utformet 
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Regional plan – Klimautfordringer i Nordland 2011-2020 
I fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer punkt 8.6 slås det fast at arealforvaltningen i Nordland 
skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og stryke tilpasningsevnen 
til et endret klima. I den forbindelse er det utarbeidet en Regional plan- Klimautfordringer i Nordland 
2011-2020. Dette omhandler bl.a. fastsetting av byggegrenser, kartlegging av faresoner, 
tilrettelegging for miljøvennlige energiløsninger, og bruk av blå-grønn infrastruktur for å forebygge 
flomødeleggelser og overvannsproblemer. 
 
Statens vegvesens arkitekturstrategi 
Planarbeidet forholder seg til Statens vegvesens arkitekturstrategi, der vegvesenet forplikter seg til å 
bruke god arkitektonisk kvalitet som ett av virkemidlene for å skape helhetlige og framtidsrettede 
løsninger. 
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Beliggenhet 
Planområdet er lokalisert på Øyjord i Narvik kommune – i krysset mellom E6 Hålogalandsbrua og 
eksisterende E6/E10 via Rombaksbotn, se kartutsnitt nedenfor.   
 

 
Figur 4. Oversiktskart over planområdets beliggenhet. 
 

5.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er under bygging med ny E6 fra sørvest og omlegging av dagens E6/E10 fra øst. Det er 
etablert en bussholdeplass og en mindre parkeringsplass for personbiler i nordlige deler av 
planområdet langs dagens E6. Deler av planområdet er brukt som deponi for grus- og steinmasser og 
er planert. Underliggende grunn og området nordvest for planområdet består i hovedsak av 
myrområder omkranset av tett løv/granskog.  
 
Øyjord er i stor grad ubebygd med innslag av spredt boligbebyggelse. Nærmeste bolighus ligger ca. 
400 meter sørøst for planområdet i retning Leirvik.  
 

 
Figur 5. Planområdet sett i fra øst ved eksisterende E6 og påbegynt vegarm mot den nye rundkjøringen i 
nordvest. Bildet er tatt på befaring i mai 2015. Gøran Antonsen, Norconsult AS.  
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Figur 6. Planområdet sett ifra nord ved ny rundkjøring. Bildet er tatt på befaring i mai 2015. Gøran Antonsen, 
Norconsult AS. 
 

 
Figur 7. Planområdet sett ifra den sørøstlige enden av planert/fylt del av planområdet. Bildet er tatt på befaring 
i mai 2015. Gøran Antonsen, Norconsult AS. 
 

5.3 Trafikkforhold 
Planområdet ligger i møtepunktet mellom ny E6 fra Hålogalandsbrua i sørvest og omleggingen av den 
gamle E6 Leirvik fra øst. Opprinnelig var dette tenkt som et T-kryss, men overgang til rundkjøring gjør 
det nødvendig med justeringer av gjeldende reguleringsplan. Veganleggene, inkludert ny rundkjøring, 
er under bygging på reguleringstidspunktet og prosjektering foregår derfor parallelt med 
reguleringsprosessen.  
 
I nordlige deler av planområdet langs gamle E6 Leirvik er det etablert et busstopp med snuplass og 
en mindre parkeringsplass for personbiler. 
 

5.4 Teknisk infrastruktur 
Det er ingen kommunale vann- og avløpsanlegg i området og utbygging av VA-anlegg er ikke med i 
kommunens hovedplaner for VA. 
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Det løper en 132kv-linje nord-sør gjennom planområdet som eies av Statnett AS.  Det er ellers flere 
lokale linjer i området.  Disse eies av Narvik Energinett AS.  
 

5.5 Landskapsbilde 
Planområdet ligger i et flatt myrområde omkranset av et småkupert skoglandskap.  Myrområdet er 
grøftet / dyrket i sør. Myrområdet ligger cirka 35 moh. Vest for området finner vi et område med 
mange gårdsbruk (Seines). Tomten for planlagt kontrollstasjon er fylt opp med grusmasser fra 
tunellbyggingen i sørvest.  
 

5.6 Nærmiljø/friluftsliv 
Det er ikke kjent at planområdet brukes direkte til rekreasjon/friluftsliv. Fjellområdet nordøst for 
planområdet er opplyst at benyttes en del til friluftsliv (fiskevann). Det opplyses om at det foregår en 
del parkering langs dagens veier i og utenfor planområdet i forhold til utfart til disse områdene. Ved 
dette tiltaket vil det være mulig å parkere på parkeringsplassen som tenkes etablert ved busslommen 
inne i planområdet.    
 

5.7 Naturmangfold 
Det er ikke registrert viktige eller truede naturverdier i planområdet. I myrområdet vest for 
planområdet er rødlistearten rundstarr (karplanteart) registrert. Dette er en plante som vokser på 
våt myr i nordlige deler av landet. Arten er karakterisert som art av særlig stor forvaltningsinteresse.  
 
Området vest for planområdet (Seines) ut mot Herjangsfjorden, er karakterisert som et svært viktig/ 
viktig naturområde. Tiltaket berører ikke dette naturområdet. 
 

5.8 Kulturminner og kulturell verdi 
I forbindelse med ny trase for E6 ble det gjennomført arkeologiske registreringer i området i 2007. 
Det er ingen kjente og registrerte kulturminner i området. Det er heller ikke verneverdige bygninger, 
SEFRAK-bygg etc.   
 

5.9 Naturressurser 
Planområdet er registrert som område med dyrkbar jord og beiteland for sau og rein. Av hensyn til 
potensielle interessekonflikter, særlig med hensyn til landbruk og reindrift, ble disse temaene i 
bestemt konsekvensutredet (jf. kap. 4.4 og planprogrammet). Vurderingene fra 
konsekvensutredningen er sammenfattet i kapittel 7. Rapporten i sin helhet legges ved planforslaget.  
Planområdet er ellers registrert som område med lavbonitets skog/impediment og har ingen kjente 
naturressurser av verdi (pukk, grus el.).  
 

5.10 Grunnforhold 

I forbindelse med prosjekt reguleringsplan for E6 mellom Ornes og Stormyra ble det utført 
grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger, se rapport Geoteknikk E6-42: 
Narvik N- Bjerkvik XE10. Parsell: Ornes-Stormyra nr. 2010001731-
037.  Grunnundersøkelsen viste at løsmassene under et øvre topplag av torvmasser, for en 
stor del bestod av bløte leirmasser med typiske udrenert, direkte skjærstyrkeverdier på 
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mellom 15 og 30 kPA. I ett av borehullene ble det registret kvikkleire i dybde fra ca. 5 til 10 
m under terrenget. Det ble også registrert kvikkleire i en prøveserie ett stykke øst for 
planområdet.  
De registrerte torvtykkelsene ligger på mellom 0.2 og 2.2 m. Det ble stedvis registrert 
fastere masser sannsynligvis bestående av grus eller sand ned mot bergoverflaten. 
 
Planområdet er fylt ut med grus- og steinmasser fra tunnelbyggingen lenger sørvest og er 
fylt opp i en rekkefølge iht. geoteknisk beskrivning. Avvik i oppfyllingsprosedyren ble 
avdekket underveis i arbeidet og ble korrigert med stabiliserende tiltak, konf. notat 
Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd, ref. 2010001731-245. 
 
Gjeldende reguleringsplan for området forutsetter at etter endt deponering så skal området 
tilbakeføres som jordbruksareal. Denne forutsetninger er nå endret, da det er besluttet at 
det skal etableres en kontrollstasjon her for større kjøretøy. Det er igangsatt nærmere 
avklaring av dette; at området har tilstrekkelig sikkerhet ifht potensiale for kvikkleireskred. 
Denne avklaringen vil være klar før reguleringsplan blir endelig vedtatt. Det vil bli opprettet 
en dialog med NVE og denne klareringen vil bli forevist dem særskilt før planen fremmes for 
sluttbehandling.  

Området ligger ellers langt fra/berører ikke sjø- og vassdrag og er ikke et potensielt 
fareområde for stein-, jord eller snøskred.  

 

6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 
 

6.1 Planlagt arealbruk 
På reguleringstidspunktet er ny E6 og utbedring av eksisterende E6 under opparbeiding, mens 
bussholdeplassen og den offentlige parkeringsplassen er ferdig etablert. Området for den planlagte 
kontrollstasjonen er fylt ut/planert med grusmasser og skal asfalteres. Dette området skal benyttes 
av Statens vegvesen for kontroll av kjøretøy, egenkontroll for brukere og forvaltning/godkjenning av 
mindre kjøretøy (importbiler, godkjenning ombygging av biler, mv.). Det skal etableres en vekt for 
veiing av kjøretøy som vil bli nedfelt i asfalten. 
 
For å sikre at de offentlige funksjonene holdes atskilt fra kontrollområdet, skal det etableres fysisk 
skjerming i form av vegetasjon/gjerde som hindrer innsyn og fungerer som en barriere mellom 
funksjonene.  
 
Det er benyttet modulvogntog som dimensjonerende kjøretøy for kontroll, inn- og utkjøring av 
kontrollområdet og parkering. 
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Reguleringsformål 
 

 
Figur 8. Plankart for detaljreguleringsplan E6 Kontrollstasjon Stormyra, datert 14.02.17,             Norconsult AS 
 
Området reguleres med følgende hensynssoner, jf. plan- og bygningslovens § 12-6: 

- a.3 Faresoner 
o Høyspenningsanlegg (trafo) 

 
Området reguleres til følgende arealformål, jf. plan- og bygningsloven § 12-5: 

- § 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg  
o Energianlegg 

- § 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
o Kjøreveg 
o Veg 
o Annen veggrunn – tekniske anlegg 
o Annen veggrunn – grøntareal 
o Kollektivholdeplass 
o Parkering 
o Kontrollstasjon (samferdselsanlegg kombinert med andre angitte hovedformål) 

- § 12-5 nr. 3 Grønnstruktur 
o Grønnstruktur 
o Vegetasjonsskjerm 

- § 12-5, nr. 4 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift. 
o LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet på gårdens ressursgrunnlag 
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6.2 Nærmere beskrivelse av planlagt tiltak 

Byggehøyde/utnyttelsesgrad 
Planområdet vil stort sett framstå som det er i dag, men må utvides noe og vil bli asfaltert og 
forskjønnet med beplantning. Det skal bygges en kontrollstasjon og en vekt for kontrollveiing 
innenfor området avsatt til kontrollstasjon.  Kontrollstasjonen vil bli ca. 30m lang og 10 m høy.  
 
Byggegrense 
Byggegrensen er sammenfallende med formålsgrensen.  
 
Vekt for kontroll av kjøretøy 
Det skal plasseres en nedfelt elektronisk vektinstallasjon i trafikkarealet. Det har vært et ønske fra 
brukerne at denne plasseres på en måte som gir enklest mulig framkommelighet i forhold til veiing 
og kontroll. Mulig plassering og størrelse er vist på vedlagte situasjonsplan datert 14.02.17.  
 
Parkering 
I gjeldene reguleringsplan er det regulert inn en bussholdeplass og en mindre offentlig 
parkeringsplass for personbiler. Disse er etablert og vil bli videreført i ny reguleringsplan for området. 
Det legges utover dette ikke opp til ytterliggere parkering for allmennheten, noe som blant annet 
begrunnes ut fra HMS-hensyn. Området for utøvelse av kontroller bør i minst mulig grad forstyrres av 
publikum og andre elementer. 
 
Innenfor kontrollområdet skal det etableres parkeringsplasser for personbil og større kjøretøy 
(dimensjonert for modulvogntog), samt ekstra oppstillingsplasser for øvrige kontroller og biler med 
kjøreforbud. Området vil bli underlagt strenge parkeringsbestemmelser mot langtidsparkering og det 
vil bli søkt om kameraovervåkning av området. Det er også tenkt etablert skilt i området som sikrer 
at dette ivaretas. Planlagt parkeringsløsning er vist på situasjonsplanen.  
 
Framkommelighet 
I situasjonsplan som følger planforslaget er det benyttet sporingsverktøy for modulvogntog for å 
kontrollere plassbehovet og mulig plassering av kontrollbygg, vekt og parkering.  
 
Sporingene som er gjort viser at det vil være uproblematisk for et modulvogntog å kjøre inn og ut av 
området med eller uten å anvende vekt og/eller besøke kontrollstasjonen.  
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Figur 9. Utsnitt fra situasjonsplanen med sporinger for modulvogntog. Norconsult AS. 
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Skjermingstiltak 
Det skal etableres fysisk skjerming i form av en 1 meter høy terrengvoll mellom kontrollområdet i sør 
og bussholdeplassen i nord. Vollen planlegges vegetert med lyngvegetasjon, nye løvtrær og tettere 
bartrær som furu. Det er ønskelig å benytte mest mulig stedlig vegetasjon og beplantning. 
Beplantningen vil bidra til å hindre innsyn fra parkeringsområdet og bussholdeplassen til 
kontrollområdet. Rundt bussholdeplassen planlegges det innslag av stein, helst store steiner sprengt 
ut eller naturlige fra omgivelsene.  
 
Området rundt kontrollstasjonen vil bli spredt beplantet med trær slik at området fremstår naturlig 
skjermet i landskapet. Det er satt av 10 meter grønnstruktur for dette.  
 

  
Figur 10. Utsnitt fra situasjonsplan med vegetasjonsskjerm rundt bussholdeplassen. 
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Utforming bygg – Illustrasjoner 
Nedenfor vises illustrasjoner av tenkt utforming for kontrollstasjonen. Illustrasjonene er hentet fra en 
tilsvarende kontrollstasjon i Kvenvikmoen i Alta kommune og det understrekes at den endelige 
utformingen kan bli annerledes.  
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7 Konsekvensutredning for reindrift og landbruk 
 
Viser til redegjørelse av tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredninger, jf. kap 4.4. 
 
Nedenfor sammenfattes vurderingene som er gjort i konsekvensutredningen for reindrift og landbruk 
i forbindelse med planarbeidet. Rapporten i sin helhet legges ved planforslaget som eget bilag. 
 
 

7.1. Vurdering reindrift 

Gielas reinbeitedistrikt 
Planområdet ligger i Gielas Reinbeitedistrikt og er karakterisert som et vinterbeite (seinvinterland – 
intensivt brukt).  Andre årstidsbeiter i Gielas er lokalisert lenger nord i distriktet.  Områdene på 
Øyjord består for en stor del av myr.  Myrområder er gode beiteområder for rein.     
 
Gielas reinbeitedistrikt omfatter arealer både i Troms og Nordland fylke, og i Norrbottens lãn i 
Sverige.  På norsk side omfatter Gielas arealer i Narvik, Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu 
kommuner.  Området strekker seg fra Rombaksfjorden i sør og til Salangen og Bardu i nord.   
 
Gielas reinbeitedistrikt dekker et areal på 1.700 km2.  Fastsatt reintall er 2.400.  Reintall pr 1. april 
2014 var 1.540.  Antall siida-andeler er 4.    
 

 
Figur 11. Vinterbeite på Øyjord og i områdene omkring. Kilde: skogoglandskap.no 
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Trekkleier og flyttleier 
Det er registrert to trekkleier som krysser nåværende E6/E10 like nord og vest for tiltaksområdet.  
Trekkleier for rein er naturlige drag i terrenget som småflokker av reinen bruker i naturlig trekk 
mellom beiteområder mv. Trekkleier er avmerket på kartet nedenfor med svart, heltrukken strek. 
Det er ikke registrert flyttleier som berøres av tiltaket.  
 

 
Figur 12. Trekkleier (heltrukne svarte linjer) og flyttleier (gul farge) på Øyjord og i områdene omkring. Kilde: 
skogoglandskap.no 
 
 
Vurdering av verdi, omfang og konsekvens 
Pr. i dag er tiltakstomten alt vesentlig en steinfylling (kap 1.1.1.) som har liten verdi for reindriften.   
Ut fra dagens verdi, anser vi at planområdet har liten / middels verdi for reindriften.   
 
Tiltaket har begrenset størrelse og krever ca. 15 daa areal. Vi vurderer at tiltaket gir ingen endring for 
reindrifta, og at omfanget er intet.   
 
Konsekvensen av dette tiltaket vurderes samlet sett som ubetydelig for reindrift.  
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Vi illustrerer dette slik:  

 
Figur 13. Omfang og konsekvens av tiltaket reindrift. 
 
 

7.2 Vurdering landbruk, beite og skogbruk 

Jordbruk 
Hele Stormyra (planområdet) er karakterisert som dyrkbar jord, men er pr dags dato disponert til en 
steinfylling. Jordbruket i regionen er inne i en endringsprosess med betydelig reduksjon i antall aktive 
bruk og jordbruksareal i aktiv drift. En oversikt over dyrket jord og dyrkbar jord er vist på 
kartutsnittet under.  
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Figur 14. Dyrket jord og dyrkbart areal på Øyjord. Kilde: skogoglandskap.no 
 
 
Skogbruk 
I følge landbruksstatistikk ligger planområdet i et område med uproduktiv skog / lavbonitetsskog.  
 

 
Figur 15. Skogressurser på Øyjord fordelt på skogsbonitet.  Kilde: skogoglandskap.no 
 
 
Beite 
Det er i regionen 6 bruksenheter som driver med sau, og en bruksenhet som driver med kombinert 
sau/melkeproduksjon.  I følge NIBIO (Kilden.no) slippes det >500 lam pr år i området, og det beiter 0-
25 sau pr km2 i området (laveste kategori).  
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Vurdering av verdi, omfang og konsekvens 
Ut i fra at regionen har store arealer med dyrket mark som er ute av aktiv drift, og at det aktuelle 
arealet for dette tiltaket er disponert til en steinfylling, vurderes planområdet å ha liten verdi for 
landbruk. 
 
Områdets beiteverdi vurderes ut fra områdets nåværende tilstand og at et begrenset antall sau 
beiter i området. 
 
Områdets verdi for skogbruk vurderes ut fra skogens bonitet og at selve tiltakstomta allerede er 
omdisponert.   
 
Tiltaket har begrenset størrelse og krever ca. 15 daa areal.  Dette arealet er i dag alt vesentlig en 
steinfylling.   Vi vurderer at tiltaket gir ingen endring for jordbruk, beitebruk og skogbruk, og at 
omfanget er intet.   
 
Konsekvensen av dette tiltaket vurderes samlet sett som ubetydelig for jordbruk, beite og skogbruk. 
 
Vi illustrerer dette slik:  

 
Figur 16. Omfang og konsekvens av tiltaket for jordbruk, beite og skogbruk. 
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8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

8.1 Framkommelighet 
Veganleggene i området er under bygging og er delvis gjennomført på reguleringstidspunktet. 
Hensikten med planen er å sørge for at reguleringen tilpasser seg veganlegget og vil i seg ikke føre til 
endret framkommelighet for noen.  
 

• Området skal reguleres strengt hva angår parkering og bruk utover det som følger av 
kontrollaktivitetene. Langtidsparkering blir forbudt. Det planlegges også skilting av området 
for å sikre at dette ivaretas. 

• Kontrollstasjonen skal ikke ha noen hvileplassfunksjon for tungtransportnæringen.  
• Kontrollstasjonen skal være åpen for kontrollveiing (egenveiing av kjøretøy/vogntog) når 

kontrollstasjonen ikke er betjent. 
• Det vil bli søkt om tillatelse til å etablere kameraovervåkning av området for å motvirke at 

uønsket aktivitet ikke foregår.  
• Det vil etableres gode renovasjonsordninger som skal hindre en uønsket forsøpling av så vel 

kontrollplassen som områdene rundt denne. 
• Det vil bli regulert inn en voll for å kunne skjerme for innsyn til kontrollstasjonen.  

 

8.2 Samfunnsmessige forhold 
Hensikten med tiltaket er å kunne utøve kontroll på kjøretøy i ordnede former. Statens vegvesen har 
behov for å etablere en kontrollstasjon som har en strategisk beliggenhet til trafikken både på 
gammel og ny E6, noe plasseringen på Stormyra vil gi ved at den ligger i knutepunktet mellom trafikk 
til/fra nord, sør og øst (mot Sverige). I tillegg er det behov for å etablere et anlegg som gir et 
kvalitativt godt tilbud på forvaltningskontroller (godkjenning av kjøretøy hvor det ut fra 
kontrollomfang må gjennomføres i en kontrollhall), til lokalbefolkningen.  
 
Kontrollstasjonen er et viktig ledd i Statens vegvesen sitt trafikksikkerhetsarbeid og kan bidra til å 
forhindre potensielle ulykker med de samfunnsøkonomiske besparelser dette vil gi.  
 
Etter at kontrollstasjonen er bygd vil ikke området kunne benyttes til langtidsparkering.  
 

8.3 Avlastning veg 
Veganlegg i området er under bygging og er redegjort for i prosjekteringen. Planlagt kontrollstasjon 
medfører ingen endringer på disse vegene.  
 

8.4 Naboer 
Planområdet har ingen nærliggende boliger som vil berøres av tiltaket (>400 m). Planforslaget vil ikke 
medføre støy eller endrede avkjørsler for disse. 
 

8.5 Barns og unges interesser 
Området for kontrollstasjonen skal ikke tilrettelegges for barn og unge og ligger ikke i nærheten av 
eksisterende boligfelt. Det antas derfor at barn ikke vil oppholde seg i området uten tilsyn fra 
foreldre/voksne.  
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Skjerming mellom parkeringsplassen/busstoppet og kontrollstasjonen vil fungere som en barriere 
som hindrer innsyn og ferdsel inn i området for kontrollstasjonen.  

8.6 Gang- og sykkeltrafikk 
Området planlegges ikke tilrettelagt for gang- og sykkeltrafikk og medfører ingen endringer for gang- 
og sykkeltrafikken i området. 
 

8.7 Kollektivtrafikk 
Etablert busstopp reguleres i planen. Planforslaget medfører ingen endringer for kollektivtrafikken i 
området. 
 

8.8 Teknisk infrastruktur 
Vannforsyningen for kontrollstasjonen vil baseres på grunnvann/fjellbrønn (brønn er under 
uttesting). Prosjektering av tiltakets strømforsyning, vannforsyning og avløpsanlegg skal gjøres i 
planfasen og vil oversendes Narvik kommune for godkjenning. 
 

8.9 Landskap 
Planområdet er ubebygd, tilnærmet flatt og ligger relativt åpent i landskapet. Den nye bebyggelsen 
vil derfor bli et godt synlig element som vil endre stedskarakteren i området.  
  
For å begrense de visuelle konsekvensene i landskapet, har en landskapsarkitekt sett på mulige 
skjermingstiltak for området. Det planlegges å benytte mest mulig stedlig/lokal vegetasjon 
(lyng/fjellbjørk) slik at kontrollområdet fremstår naturlig skjermet i omgivelsene. Mellom 
kontrollområdet og bussholdeplassen skal det etableres en terrengvoll (1 meter høy) med tettere 
vegetasjon (lyng/fjellfuru) for å hindre innsyn.  
 
De planlagte tiltakene vurderes som tilstrekkelig i forhold til tiltaket og vil forhindre at 
kontrollstasjonen fremstår dominerende i landskapet.  
 

8.10 Nærmiljø/friluftsliv 
Parkeringsplassene som anlegges nord i planområdet kan benyttes til utfartsparkering og parkering 
for turgåere. Tiltaket medfører ellers ingen endring for bruk av nærmiljø/friluftsliv.  
 

8.11 Naturmangfold 
Det er gjort en samlet vurdering opp mot Naturmangfoldlovens kap II § 4 - § 14 og funnet at tiltaket 
ikke er i strid med Naturmangfoldlovens bestemmelser. Vi har sjekket tiltaksområdet mot 
tilgjengelige naturdatabaser og ikke funnet forekomster som kan trues/ødelegges av tiltaket. Det er 
ikke registrert utvalgte naturtyper i forbindelse med planområdet.  
 
Tiltaksområdet ligger ellers i et område som er sterkt preget av menneskelig virksomhet, 
infrastruktur og generelt høy aktivitet. Oppføringen av bygninger og infrastruktur må følge de til 
enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og vurderes å ivareta hensynet til naturmiljøet. 
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8.12 Kulturminner og kulturell verdi 
Ingen registrerte. Generell aktsomhet for kulturminner medtas i bestemmelsene. 
 

8.13 Naturressurser 
Konsekvensutredningen viser at tiltaket vil ha ubetydelig konsekvens for jordbruk og reindrift (jf. kap. 
7). 
 

8.14 Støy  
Tiltaket vurderes som lite støygenererende. Det er ingen nærliggende naboer som vil påvirkes av støy 
fra tiltaket.  
 

8.15 Massehåndtering 
Forslag til tiltak i reguleringsplanen fører ikke til stor massehåndtering. Det vil bli noe 
massehåndtering i forbindelse med fundamentering og grunnarbeidet til tiltaket. Vi anser dette som 
så lite at det kan håndteres lokalt. 
 

8.16 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare for 
utglidning? 

 Se kap. 5.10 i Planbeskrivelsen. 

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Hele Øyjordområdet er registrert med 
moderat til lav risiko for radon. Fra 
1.7.2010 er det lovpålagt krav om 
radonsperre i alle nye bygninger hvor 
det oppholder seg mennesker.  

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre 
en risiko for området? 

 Ingen særskilt risiko.  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  



Planbeskrivelse - Detaljregulering for kontrollstasjon Stormyra 
 
 

30 
 

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

 Ingen særskilt risiko. 

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske felt 
fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i forbindelse 
med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og kjørende 
innenfor området? 

 Området er i liten grad tilrettelagt for 
gående og syklende.  Brukes ikke til 
skoleveg/barnehage, nærmiljøanlegg 
mv. 

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x Det er ikke anlagt fortau. Av- og 
påstigende passasjerer må gå langs 
veien.  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

x Skal beregnes. 

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x  

Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x  
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9 Gjennomføring av forslag til plan 

9.1 Framdrift og finansiering 
Statens vegvesen har en intensjon om å komme i gang med bygging av kontrollstasjonen så snart 
vedtatt reguleringsplan foreligger. Målet er å ha en ferdig vedtatt reguleringsplan i løpet av første 
halvdel av inneværende år (2017).  
 
Kontrollstasjonen Stormyra er nevnt i Statens vegvesens handlingsprogram for Nasjonal 
transportplan. Finansiering for kontrollstasjonen foreligger så fremst reguleringsplanens fremdrift 
holdes. Dersom planen ikke blir vedtatt er det fare for at finansieringen bortfaller eller skyves ut i tid, 
noe som vil ha stor betydning for Statens vegvesens mulighet til å kunne tilby forvaltningskontroller i 
Narvik.  
 

9.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen 
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan 
disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøtema i 
forhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og 
en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R760 ”Styring av 
utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt” setter krav om at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på 
alle prosjekt. 
 
Særskilte miljøutfordringer for kontrollstasjon Stormyra er: 

• Uhell under bygging 
 
I tabellen nedenfor er det opplistet spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-
plan. 
 

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser) x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger  Sannsynligheten for terror anses som 
liten.  

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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Tabell Innspill til YM-plan: 
Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy Nei 
Vibrasjoner Nei 
Luftforurensning Nei 
Forurensning av jord og vann Ved uhell under oppføring av bygg 
Landskap Nei 
Nærmiljø og friluftsliv Nei 
Naturmiljø Nei 
Vassdrag og Strandsone Nei 
Kulturminne og kulturmiljø Nei 
Naturressurser Nei 
Energiforbruk Nei 
Materialvalg og avfallshåndtering Under bygging av kontrollstasjonen 
Flere tema? Nei 
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10 Sammendrag av innspill (høring av planprogram og varsel om 
oppstart av planarbeid) 
 
Oppstart av planarbeid for detaljregulering av kontrollstasjon Stormyra ble varslet samtidig som 
høring for forslag til planprogram og ble lagt til offentlig ettersyn/sendt ut på høring i 6 uker med 
høringsfrist 29.03.16. Ved høringsfristens utløp var det innkommet 7 høringsuttalelser fra;   

• Narvik kommune ved fagansvarlig parkering 
• Fylkesmannen i Nordland, landbruk- og reindriftsavdelinga 
• Sametinget 
• Nordland Fylkeskommune 
• NVE 
• Felles innspill fra grunneierne av gnr. 23 bnr. 1, 2 (fnr.34), 22 og 23. 
• Innspill fra grunneier av gnr. 24 bnr. 4. 

Innspillene er oppsummert og kommentert i tabellen nedenfor. Det angis i tabellen hvorvidt 
innspillet sorterer som innspill til varsel om planoppstart/planfaglig innspill eller til planprogrammet. 
Høringsuttalelsene i sin helhet fremgår av vedlegg, samt justert planprogram som følge av denne 
merknadsbehandlingen. 
 
 

Uttalepart, dato 
for uttalelse 
 

Merknader og innspill Type innspill Oppfølging av merknader og 
innspill 

Narvik kommune 
ved fagansvarlig 
parkering, i e-post 
datert 10.02.2016 
 

Stiller spørsmål om 
muligheten for etablering av 
parkeringsplass for 
personbiler i området, såkalt 
«park and ride».  
 

Planfaglig I gjeldene reguleringsplan for 
området er det regulert inn en 
bussholdeplass og en mindre 
parkeringsplass for personbiler i 
tilknytning til denne. Dette vil bli 
videreført i ny reguleringsplan for 
området. 
Parkering utover dette legges det 
ikke opp til noe som bl.a begrunnes 
ut fra HMS- hensyn. Området for 
utøvelse av kontroller bør i minst 
mulig grad forstyrres av 
publikum/andre elementer.  

Fylkesmannen i 
Nordland, 
landbruk- og 
reindrifts-
avdelinga, i e-post 
datert 17.02.2016 
 

Påpeker at det ikke er sendt 
ut høringsdokumenter til 
aktuelt reinbeitedistrikt 
(Geilas). 
 

Planoppstart 
 

Reinbeitedistriktet ved Johan 
Anders Eira fikk tilsendt 
høringsmaterialet i e-post datert 
18.02.16. Det er ikke mottatt 
innspill til det oversendte. 
 

 Det orienteres videre om at 
det er fem reinbeitedistrikt i 
nordre Nordland som 
tilhører Troms 
reinbeiteområde, deriblant 
Geilas. Fylkesmannen i 
Troms må derfor i tillegg til 
Fylkesmannen i Nordland 

Planoppstart 
 

Fylkesmannen i Troms er 
tilskrevet/varslet i eget skriv. 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for kontrollstasjon Stormyra 
 
 

34 
 

høres. Det er Fylkesmannen i 
Troms som vil samordne et 
innspill sammen med 
Fylkesmannen i Nordland. 
Fylkesmannen i Troms som 
vil samordne et innspill 
sammen med Fylkesmannen 
i Nordland. 
 

Sametinget, i brev 
datert 11.02.2016 
 

Ingen spesielle merknader. 
Minner om 
aktsomhetsplikten, jfr. Lov 
om kulturminner § 8. 
 

Planfaglig 
 

Det medtas egen bestemmelse 
vedrørende aktsomhetsplikten. 
 

Nordland 
fylkeskommune, i 
brev datert 
30.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVE, i brev datert 
17.03.2016 
 
 
 

Innspillet til 
fylkeskommunen er inndelt i 
planfaglig innspill og innspill 
til forslag til planprogram. 
 
Planfaglig 
Viser til Fylkesplan for 
Nordland kap.8 Arealpolitikk 
i Nordland og de mål for 
arealpolitikken som er satt 
der for inneværende 
periode. De ber spesielt at 
det vurderes i hvilken grad 
følgende tema er relevante 
for planarbeidet: 
-Naturressurser, 
kulturminner og landskap. 
-Klima og klimatilpasning, 
det vises til Regional plan- 
Klimautfordringer i Nordland 
2011-2020. 
 
 
 
 
 
Planprogram 
I planprogrammets 
opplisting av rammer og 
premisser for planarbeidet, 
ber de om at Regional plan- 
Klimautfordringer i Nordland 
2011-2020 medtas i 
opplistingen. 
Orienterer om 
nettsted/databaser hvor 

 
 
 
 
Planfaglig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planfaglig 

 
 
 
 
Naturressurser; reindrift og 
landbruk er utredet iht. 
metodikken beskrevet i håndbok 
V712. Kulturminner og landskap er 
andre viktige tema og disse vil bli 
omtalt/beskrevet i 
planbeskrivelsen. 
Området ligger langt fra/berører 
ikke sjø- og vassdrag slik at 
byggegrenser/lavest tillatte 
byggehøyder ikke er aktuelt å 
fastsette i forhold til 
havnivåstigning, stormflo, flom, 
etc. Området er heller ikke angitt 
som et potensielt fareområde for 
stein- og snøskred.  Området består 
av hav- og fjordavsetning, noe som 
kan indikere ustabile 
grunnforhold/potensiale for 
kvikkleire. Området er geoteknisk 
utsjekket av Statens vegvesen ifbm. 
deres godkjente utfyllingsarbeider i 
området (deponering av 
steinmasser fra tunnelarbeidene). 
 
Planprogrammets kapittel 5.0 
oppdateres med Regional plan- 
Klimautfordringer i Nordland 2011-
2020. 
 
Statens vegvesen og planlegger er 
kjent med nettstedene og 
databasene som det henvises til. 
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kunnskapsgrunnlag kan 
innhentes for ulike tema. 
Det bes om at det innhentes 
informasjon om 
karakteriseringen (risiko og 
påvirkningsanalyse) for 
vannforekomstene som kan 
bli berørt av reguleringsplan. 
Det bes om at temaene som 
er opplistet i vedlegg IV pkt 
b) i Forskrift om 
konsekvensutredning 
gjennomgås. Det må 
foreligge en begrunnelse for 
tema som ikke besluttes 
utredet. 
 
Orienterer om potensialet 
for dårlige 
grunnforhold/kvikkleire da 
området er registrert å bestå 
av et tykt dekke av hav- og 
fjordavsetning. 
Gjør oppmerksom på at det 
går en kraftlinje nord-sør 
gjennom planområdet som 
må hensyntas.  
Opplyser at planområdet 
ikke berører er vassdrag eller 
skredfarlig område. 

Disse er sjekket ut og vil bli henvist 
til i det videre planarbeid. 
www.vann-nett.no/saksbehandler 
er sjekket ut for området. Det 
fremgår intet spesielt i denne som 
bør hensyntas i det videre 
planarbeid. 
 
Temaene er gjennomgått og 
vurdert. De fleste er omtalt og 
begrunnet i planprogrammet. 
 
 
 
Det vises til tidligere kommentar 
vedrørende grunnforhold. 
 
Statens vegvesen og planlegger er 
kjent med denne kraftlinjen som vil 
bli ivaretatt ved at det reguleres inn 
en faresone rundt/langs denne. 
 
 
 
 

Felles innspill fra 
grunneierne av 
gnr. 23 bnr. 1, 2 
(fnr.34), 22 og 23, 
i brev datert 
13.03.2016. 

Grunneierne har sendt et 
felles innspill for 
planprogrammene E6 
Stormyra-Bjerkvik og E6 
Kontrollstasjon Stormyra.  
Det fremmes en del innspill 
knyttet til adkomst, vann og 
eiendomsgrenser i 
tilknytning til gnr. 23 bnr. 1, 
samt innspill om 
kollektivløsninger 
(busslomme) på vegen 
Stormyra-Bjerkvik. 

Planfaglig 
 

Innspillene gjelder for en stor del 
planarbeidet E6 Stormyra- Bjerkvik 
og vil bli ivaretatt i det 
planarbeidet. 

Innspill fra 
grunneier av gnr. 
24 bnr. 4, i e-post 
datert 29.03.16 

Grunneier viser til tidligere 
inngått avtale i forbindelse 
med avståelse av grunn til 
E6. I samme avtale er det 
spesifisert at deponiområdet 
på gnr. 24 bnr. 4 skal være 
klargjort til såing av ny eng 
når byggeperioden er over 

Planfaglig 
 

Det er avdekket at det er behov for 
mer areal til å sikre nødvendig 
manøvrerbart areal for 
modulvogntog til kontrollstasjon, 
parkering for ansatte ved stasjonen 
og behov for areal til framtidig 
utvidelse av bygning for 
kontrollvirksomhet. 

http://www.vann-nett.no/saksbehandler
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(2017). Han gjør 
oppmerksom på at deler av 
dette arealet nå er tatt med i 
planavgrensningen for ny 
regulering. 

 
 

 
 

11 Grunnerverv 
Vedtatt reguleringsplan er et juridisk dokument som danner grunnlag for erverv av nødvendig grunn 
og rettigheter for å gjennomføre planen. Dersom det ikke oppnås frivillige avtaler, kan grunn og 
rettigheter erverves ved ekspropriasjon (tvungen avståelse). Ekspropriasjon kan vedtas av 
kommunen i medhold av plan og bygningslovens §16-2, eller av Statens vegvesen i medhold av 
Veglovens §50. Erstatning for grunn og rettigheter ved tvungen avståelse blir fastlagt ved rettslig 
skjønn. 
 
Areal som erverves til vegformål skal normalt følge formålsgrensene i reguleringskartet. Av ulike 
årsaker kan det være praktisk og nødvendig at de nye eiendomsgrensene avviker noe fra 
formålsgrensene i planen. Arealbehovet kan bli mindre enn formålsgrensene viser, eksempelvis kan 
skråningsutslagene bli mindre enn antatt. Eventuelt areal som ikke blir brukt til vegformål vil ikke bli 
ervervet, og skal gå tilbake til opprinnelig formål. 
 
Området som reguleres er kun delvis ervervet av Statens vegvesen og planen innebærer dermed noe 
grunnerverv. Statens vegvesen er i dialog med berørte grunneiere og vil avklare detaljene rundt 
grunnervervet med disse.  



Trygt fram sammen

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

vegvesen.no
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