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Vedlagte dokument:  
 

1 Planbeskrivelse E6 Olsborg-Heia, delstrekning 3 Skardelva - Heia_Myre rev 28.09.17 
2 VEDLEGG 2 bestemmelser delstrekning 3 Skardelva-Heia_Myre_rev 28.09.17 
3 VEDLEGG 1 Plankart delstrekning 3 Skardelva - Heia/Myre 

 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  
Refereres ikke 
 
Saksopplysninger: 
Forslag til detaljregulering for delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre i er utarbeidet av Statens 
vegvesen med hjemmel i Plan og bygningsloven § 3‐7. Arbeidet er utført i samarbeid med 
Målselv og Balsfjord kommune. Statens vegvesen var ansvarlig for saksbehandlingen fram til 
oversendelse til kommunen for politisk vedtak. 
 
Hensikten med planarbeidet er å utbedre vegen for bedre framkommelighet særlig for 
næringstrafikk, og å forbedre trafikksikkerheten på strekningen.  
 
Forslaget til detaljreguleringsplan legger til rette for breddeutvidelse og justering av veglinja. Det 
reguleres for fullkanaliserte kryss til fv. 857 (Øverbygd), fv. 296 (Sagelvvatn) og Heia rasteplass. 
Det tilrettelegges for samlokalisering av hovedrasteplass på Heia og bussholdeplass (med 
omstigning til Øverbygd).  
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Planforslaget består av plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser, ROS analyser og vedlegg 
som temarapporter og påkrevde utredninger for tema naturmiljø og reindrift. Planbeskrivelsen 
har til sammen 12 vedlegg, som også inkluderer planbestemmelser og plankart.  
 
På grunn av størrelsen på mange av dokumentene i vedleggene er vedlegg 3 til og med 12 ikke 
lagt ved denne saken, men er tilgjengelig dersom noen skulle ha ønske om å lese dem.  
 
Planområdet: 
Delstrekning 3 begynner ved Skardelva bru og strekker seg til Heia/Myre. Delstrekningen er ca. 
9 km lang. Dagens veg oppfyller stedvis ikke vegnormalenes krav og har dårlig kurvatur og smal 
vegbredde noen steder. Det er også en del farlig sideterreng som ujevne fjellskjæringer. Dette 
kan utgjøre en fare ved utforkjøringsulykker. Veg- og siktforhold skal utbedres i henhold til krav 
i håndbok N100. 
 
 

 
Figur 1: De tre delstrekningene. 
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Figur 2: E6 med rød linje. Svart linje viser varslet plangrense. Noen steder reguleres det ikke helt ut til ytre plangrense. 
 

 
Saksgang: 
Dato           Hendelse  
22.05.2014 Oppstartsmåte med Målselv og Balsfjord kommune. 
14.06.2014 Varsel om oppstart 
21.08.2014 Folkemøte i Takelvdalen ved varslet oppstart 
04.03.2015 Informasjonsmøte med Målselv kommune og reindriftsnæringa 
13.03.2015 Møte med fylkesmannen angående vurdering av 

konsekvensutredning 
03.02.2016 Varsel om utvidelse av planområdet 
31.03.2016 Informasjonsmøte med Målselv og Balsfjord kommune 
02.03.2016 og 24.06.2016 Møte med forsvarsbygg 
25.08.2016 ROS analyse med Målselv og Balsfjord kommune 
04.03.2015 og 05.09.2016 Møte med reindriftsnæringa 
26.11.2016 Befaring med Statnett på Heia 
07.04.2017-31.05.2017 Høring og offentlig ettersyn 
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20.04.2017 Folkemøte (under offentlig ettersyn) i Takelvdalen grendehus  
13.06.2017 Møte med kommunene angående merknad fra Mattilsynet 

 
Merknader: 
Forslag til detaljreguleringen lå ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.04.2017 – 
31.05.2017. 
Det kom inn 11 merknader til det offentlige ettersynet. Alle merknadene er presentert og 
kommentert i planbeskrivelsen, kapittel 11.  Det fremgår også av kommentarene hva som evt. er 
gjort i forhold til merknaden. 
 
Vurdering: 
Planen legger til rette for oppgradering og utbedring av Heia som hovedrasteplass, samtidig som 
bussholdeplass samlokaliseres med rasteplassen. Med fullkanaliserte kryss til Øverbygd og 
Sagelvvatn, samt utbedring av belysning, vurderes planen som meget positiv sett fra et 
trafikksikkerhetsmessig perspektiv. 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Balsfjord kommune godkjenner detaljreguleringsplan for E6 Olsborg – Heia, delstrekning 
3 Skardelva-Heia/Myre, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, datert 
28.09.17.  

 
Behandling i Formannskapet - 17.01.2018: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Tilrådning fra Formannskapet - 17.01.2018: 
 

Balsfjord kommune godkjenner detaljreguleringsplan for E6 Olsborg – Heia, 
delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre, med planbeskrivelse, plankart og 
planbestemmelser, datert 28.09.17.  
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Behandling i Kommunestyret - 21.02.2018: 
 
Tilrådning fra formannskapet enstemmig vedtatt 
 
Vedtak fra Kommunestyret - 21.02.2018: 
 

Balsfjord kommune godkjenner detaljreguleringsplan for E6 Olsborg – Heia, 
delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre, med planbeskrivelse, plankart og 
planbestemmelser, datert 28.09.17.  
 
 

Rett utskrift 
 
Mette Toftaker 
Møtesekretær 
 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 


