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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart av planarbeid med høring 

av planprogram - E6 Ulvsvågskaret - Hamarøy kommune 

Vi viser til varsel om planoppstart datert 27.05.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.    

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

Senioringeniør 

 

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

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:rn@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Innspill- Oppstart med høring av planprogram - Reguleringsplan for E6 
Ulvsvågskaret - Hamarøy 

 
Fylkesmannen viser til varsel om planoppstart oversendt 24.05.19. 
 
Hensikten med er å legge til rette for ombygging av E6 forbi Ulvsvågskaret. Innenfor planområdet 
skal det utredes valg av trasé for vei og tunnel. 
 
Fylkesmannens innspill 
 
Miljø- og naturverdier 
Dagens veitrasé fra Kvannelva og nordvestover går i strekning på ca. 200 meter gjennom en svært 
viktig naturtypelokalitet av gammel boreal løvskog av utformingen «Gammelt ospeholt». Ospetrærne 
har til dels sjeldent store dimensjoner. Markvegetasjonen er ikke spesielt frodig, men lavdekket på 
trærne er svært interessant og varierende. Det fins en rekke sjeldne og kravfulle lavarter og svært 
velutviklet neverlavvegetasjon. En stor del av denne ospelokaliteten er vernet gjennom forskrift av 
15.04.05 om fredning av Kvannskogen naturreservat.  
 
Selv om de mesteparten av lia er vernet bør det like fullt i planleggingen og trasévalget etterstrebes 
minst mulig utvidelse og inngrep utover dagens E6-trasé.  
 
Langs Kvannvatnets sørvestlige del går dagens E6 nær vannkanten. Av hensyn til vannet vil det ikke 
kunne påregnes at eventuell utvidelse eller utbedring skal kunne foretas på østsiden av dagens vei.  
Dette vil også være tilfellet ved flere strekninger langs vannets nordvestlige del.  
 
Det bør vises varsomhet med ytterligere inngrep i myrpartiene mellom Langodden i Kvannvatnet og 
Mellomelva. Videre bør eventuelt. trasévalg med vei i dagen mellom Tjukkskjømningen nord og sør 
legges såpass langt vest at en unngår store inngrep sentralt i våtmarksområdene Langvikmyran og 
Figentjønna. Vi anmoder også om at Krengelmyra i Ulsvåg skjermes. 
 
 
 
Friluftsliv 

annknu
Tekst i maskinskrift
ikke

annknu
Linje  

annknu
Notat
Tilføyd av FMNO i epost 15.8.19



 

En helt klar premiss for det videre planarbeidet vil være å ivareta og ikke legge opp til tiltak som kan 
komme i konflikt med skianlegget og de viktige friluftslivsområdene på Ulvsvågskaret. En tunell fra 
Beritjorddalen og gjennom skaret vil helt klart være å foretrekke.  
 
Landbruk 
Lang veistrekningen er det enkelte områder bestående av dyrka og dyrkbar jord. Disse utgjør hver 
for seg ikke store areal, men totalt vil tiltaket kunne medføre omdisponering av jordbruksressurser. 
Med bakgrunn i dette anbefaler vi i første omgang at det utformes et arealregnskap og oversikt over 
hvor mye jordbruksareal som blir berørt. Videre bør det lages en plan for flytting/mellomlagring av 
god matjord eller andre kompenserende tiltak. Rigg- og anleggsområder bør også tilbakeføres etter 
endt arbeid. Dette bør tydelig inngå i bestemmelser i reguleringsplan. Ut fra uheldig tilfelle tidligere 
påpeker vi Statens vegvesens ansvar for at avbøtende eller kompenserende tiltak blir etterfulgt både 
gjennom avtale mellom Statens vegvesen og entreprenør og oppfølging av denne.  
 
Nasjonal og regional politikk 
Fra dagens regjering og Storting er det en tydelig holdning til at jordvernet skal prioriteres i større 
grad enn tidligere. Nasjonal jordvernstrategi ble i 2015 vedtatt av Stortinget med klare forventninger 
om å redusere omdisponering av dyrket jord og dyrkbar jord. Målet er at årlig omdisponering av 
disse jordbruksressursene ikke skal overstige 4000 dekar. Strategien ble i forbindelse med 
statsbudsjett for 2019 oppdatert og viderefører i stor grad de samme forventingene, i tillegg til to 
nye tiltak.  
 
For Nordland har Fylkesmannen fulgt opp de nasjonale jordvernmål og vedtatt en «Strategisk plan for 
jordvern i Nordland». Denne planen beskriver hvordan forvaltningen, og særlig kommunene, skal 
følge opp jordvernhensynet i arealplanleggingen. I vår strategiske plan har vi som mål at det ikke 
skal omdisponeres mer enn 200 daa dyrka og 200 daa dyrkbar jord i Nordland per år. Helst bør årlig 
omdisponering være lavere enn dette. For å nå disse målene forventer vi at kommunene foretar 
gode faglige vurderinger av alternative arealer særlig ved utforming av større arealplaner som 
kommuneplanens arealdel. Jordvern må også vektes i større grad i alle planprosesser for å unngå 
unødvendig nedbygging. Hvis slike vurderinger blir gjort, er det større sannsynlighet for at 
Fylkesmannen kan akseptere tap av jordressurser i enkelte tilfeller. Manglende alternativutredning 
er derfor et grunnlag for innsigelse.  
 
Reindrift 
Planprogrammet fastslår at det skal gjennomføres en konsekvensutredning for tema reindrift. Dette 
er viktig for å avklare hvordan ulike trasévalg og tunnelalternativer påvirker reindriftsinteressene i 
området. I tillegg til temaene som er beskrevet i planprogrammet, ber vi derfor om at de ulike 
alternativene vektes mot hverandre i lys av mulige konsekvenser for reindrifta.  
 
Det er positivt at opplysningene om reindriftas arealressurser skal kvalitetssikres i samarbeid med 
reinbeitedistriktet. Reinbeitedistriktet vil være en viktig kilde til informasjon for 
konsekvensutredningen av temaet reindrift, da de kjenner detaljene rundt bruken av området best. 
Vi anbefaler direkte kontakt med reindriftsnæringa på et tidlig tidspunkt i planprosessen. Dette gir 
tidlig avklaring av interesser og bedre mulighet for å finne løsninger som fungerer for alle parter.  
 
Flyttleier har et særlig vern etter reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som 
hindrer bruk av flyttleiene. Det er viktig å være oppmerksom på at det er flyttleias funksjon som er 
vernet, og ikke bare et konkret begrenset areal eller terrengformasjon. Konsekvensutredningen må 
avdekke om planforslaget vil hindre muligheten til å flytte med rein og eventuelle nødvendige 



 

avbøtende tiltak. Om flyttleier må permanent eller midlertidig omlegges skal søknad om dette 
sendes til Landbruks- og matdepartementet, via Fylkesmannen i Nordland.  
 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (vedtatt ved kongelig 
resolusjon 14. mai 2019) skriver regjeringen: 
 

Planleggingens oppgave vil være å avveie hensynet til reindriften mot andre samfunnsinteresser. 
En må se på summen av eksisterende og planlagte nye tiltak i området og konsekvensene for 
reindrifta. Ved endringer i arealbruk, er det viktig at reindriftens interesser veies opp mot andre 
samfunnsinteresser og at man søker å komme fram til løsninger som begrenser varig reduksjon av 
arealer og økte forstyrrelser for reindriften. 

 
Om prosessen synliggjør mulige konfliktpunkter med reindriftsinteressene, ber vi om at vegvesenet 
vurdere behovet for en befaring i forkant av at planforslaget sendes på høring. Vi mottar gjerne en 
invitasjon om å være med på en slik befaring. 
 
Støy 
T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging må legges til grunn for 
gjennomføring av planen. I den grad eksisterende enheter med støyfølsom bruk berøres må det 
vurderes om det er behov for tiltak og evt. sikring av at disse blir foretatt gjennom 
rekkefølgebestemmelser. 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre 
kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Sveinung B. Råheim (e.f.) 
fung. fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Ole Christian Skogstad 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Hamarøy kommune    

  Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt v/ Per Isak Labba 
 

mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/


 

Vår dato:  08.08.2019 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

19/11459- 3   

19/85050 

Deres dato:  24.05.2019 

Deres referanse:  18/214112-8 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 00 00  Kultur, miljø og folkehelse 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Plan og miljø 

 8048 Bodø   Håkon Renolen 

    Tlf: 75 65 05 46/ 91193162 

Besøksadresse Moloveien 16   

 

Statens vegvesen 
Postboks 8142 Dep 
 
0033 OSLO 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

Innspill ved oppstart av planarbeid og uttalelse til foreløpig 
planprogram - E6 Ulvsvågskaret. Varsel om kulturminnefaglig befaring   

Statens vegvesen varsler oppstart av planarbeid med høring av planprogram for ny 
vegløsning for Ulvsvågskaret, strekningen fra Kvannelv til Ulvsvåg. Hoveddelen av 
strekningen ligger i Hamarøy kommune, men berører også deler av det som i dag er 
Tysfjord. Etter endringen av kommunegrensene 1. januar 2020 blir hele strekningen 
liggende i den nye Hamarøy/Tysfjord kommune.  
 
Hovedutfordringen for vegtrafikken på strekningen i dag er partiene med bratt stigning 
nord og sør for Ulvsvågskaret. En betydelig del av ny strekning blir derfor lagt i tunnel. 
Forslaget til planprogram skisserer en rekke alternativer for plassering og lengde av 
tunnelløsningen under selve Ulvsvågskaret. I den sørligste delen av planområdet, mellom 
Kvannelv og Sørvika ved Skilvatnet, følger forslagene til trasévalg i stor grad dagens E6. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 
innspill. 

Forholdet til regionale interesser 

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare 
mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og 
viser spesielt til kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap som bl.a. sier: 
 

a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert 
del av arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 
landskapselementer. 
 
b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 
Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging. 
 
c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag 
for å ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets og 
opplevelsesarena. 

 
I kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling heter det bl.a. følgende: 
 

https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
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i) Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang 
mellom ulike transportmidler. 

Planfaglig 

Planarbeidet er ennå på et tidlig stadium der endelig valg av trasé ikke er foretatt. Tvert 
imot Det foreligger en rekke alternativer til trasévalg og spesielt plassering og lengde av 
tunnelene. Dette gjør det vanskelig for fylkeskommunen å komme med svært konkrete 
innspill. Dette vil bli mer aktuelt når det foreligger forslag til reguleringsplaner.  
 
Planprogrammet og konsekvensutredning 
Planprogrammet skal bl.a. påpeke viktige og relevante utredningstemaer for den aktuelle 
strekningen. Et viktig punkt i en utredning for vegbygging i dette området er virkninger på 
landskapsbildet. Dette er da også berørt i foreløpig planprogram. Hoveddelen av 
planområdet ligger innenfor en landskapstype (Småkupert åslandskap med infrastruktur) 
som er forholdsvis sterkt påvirket av inngrep i dag. Like fullt bør planleggingen 
gjennomføres med minst mulig terrenginngrep for øyet. Dette gjelder også anleggsfasen 
der plassering av riggområder og ikke minst deponiområder for tunnelmasse blir viktige 
tema.  
 
Vi viser til at Nordland fylkeskommune har gjennomført prosjektet Landskapskartlegging 
av Nordland og at det foreligger nedlastbare rapporter om dette arbeidet på 
fylkeskommunens nettside.  
 
Planområdet berører i en viss grad områder som er karakterisert som viktige 
friluftsområder. Ikke minst gjelder dette Skilvatnet og Kvannvatnet. I planleggingsarbeidet 
må tiltak vurderes som legger til rette for at allmennhetens bruk av friluftsområdene ikke 
blir påvirket negativt av ny veg, men heller bidrar til økt bruk. Nordland fylkeskommune har 
i samarbeid med regionale friluftsråd utarbeidet en friluftslivskartlegging. Vi ber om at dette 
kunnskapsgrunnlaget legges til grunn for konsekvensutredningen.   
 
En stor del av vegstrekningen som planområdet omfatter går svært nær viktige vassdrag. 
Utredning av tiltak for å hinder uønskede utslipp til ferskvann bør derfor inngå i 
utredningen. Vi viser her til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan 
Mayen. Informasjon og miljømål for berørte vannforekomster finnes på www.vann-nett.no.  
 
Data fra Hjorteviltregisteret viser at det har vært få viltpåkjørsler på strekningen i de 10 
siste årene. De registrerte påkjørslene har i hovedsak skjedd langs Kvannvatnet helt sør i 
planområdet. Vurdering av tiltak for å redusere faren for viltpåkjørsler bør derfor inngå i 
utredningen. 
 
Sentralt i en prosess fram mot valg av trasé for denne viktige vegstrekningen er god 
involvering av berørte myndigheter og lokalbefolkningen. Det siste er alt ivaretatt i form av 
et åpent møte på Ulvsvåg i juni. Slike møter er en god måte å sikre god informasjon 
mellom lokalsamfunnet og Statens vegvesen. I følge foreløpig planprogram tas det sikte 
på flere møter med ulike berørte parter.  
 
Vi ber til sist Statens vegvesen vurdere å be om følgende tema fra KU-forskriftens § 21 
inkluderes tydeligere i KU, evt. i beskrivelsen:  
 -beredskap og ulykkesrisiko 
- reduksjon av klimaendringer og reduksjon av konsekvensene av klimaendringer. 

https://www.nfk.no/tjenester/miljo/landskap/
https://www.nfk.no/tjenester/miljo/landskap/
https://www.nfk.no/tjenester/miljo/friluftsliv/kartlegging-av-friluftsliv/
https://www.nfk.no/_f/p34/i205f0edf-749d-48e4-813d-b9fa05645d3f/regional-plan-for-vannforvaltning-i-vannregion-nordland-og-jan-mayen-2016_2021.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/i205f0edf-749d-48e4-813d-b9fa05645d3f/regional-plan-for-vannforvaltning-i-vannregion-nordland-og-jan-mayen-2016_2021.pdf
http://www.vann-nett.no/
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På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 

 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 
spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur.  

 Fylkeskommunen ber om at tiltak oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer, 
reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser.  

 Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Planleggingen bør vektlegge sikring av 
områder der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko 
for liv og helse.  

 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige 
beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning 
som sikrer god vannkvalitet.  

 
Kulturminnefaglig 
Fylkeskommunen har behov for å gjennomføre arkeologisk registrering i tillegg til det som 
ble gjort i 1994 og 2003, for å oppfylle undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9. Vi 
ber om å få tilsendt bedre kartmateriale som viser aktuelle veglinjer, deponiområder og 
riggområder som ønskes klarert i forhold til arkeologiske kulturminner, slik at vi kan 
utarbeidet planer og budsjett for registreringen. Dersom Statens vegvesen finner det 
hensiktsmessig, kan registreringen vente til antallet alternativer er redusert. 
 
Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Katrine Erikstad 
seksjonsleder for Plan og miljø 
         Håkon Renolen 
         rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Hovedmottakere: 
Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

 
Kopi til:    
Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

 

 

  
 



 

  
 
 
 
Statens vegvesen 
Knutssøn Anne 
Region Nord, Postboks 1403 
8002 BODØ 

 

 

ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

19/2605 - 4 19/22517 18-214112 30.08.2019  

 

Uttalelse vedrørende planprogram for E6 Ulvsvågskaret.  
 
Viser til påminnelse fra dere datert 19.08.2019. Vi beklager at svar fra oss har uteblitt, og takker 
for påminnelsen. Viser også til telefonsamtale med Anne Knutssøn 30.08.2019.  
 
Sametinget kjenner til to registrerte fredede kulturminner i planområdet. De har ID-nummer 
96896 og 96895 i kulturminnedatabasen Askeladden. Vi antar at det kan være flere 
kulturminner i området som ennå ikke er registrert. Sametinget vil derfor befare planområdet, 
men i forståelse med Anne Knutssøn avventer vi med utarbeidelse av budsjett til trasévalget er 
noe mer avklart og bedre kartmateriale foreligger.  
 
 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
Thor-Andreas Basso Sidsel Bakke 
konst. fágajođiheaddji / fagleder ráđđeaddi / rådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Statens vegvesen Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 

 
   

 

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Sidsel Bakke 

Tel: +47 78 47 41 79 

mailto:samediggi@samediggi.no
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Knutssøn Anne

Fra: Idar Sørensen <idar.soerensen@gmail.com>
Sendt: mandag 5. august 2019 10:53
Til: Knutssøn Anne
Emne: Prosjekt E6 Ulvsvågskaret

Viser til informasjonsmøte på Ulvsvåg 20.06.19 ang planarbeid for utbygging tunnnel gjennom Ulvsvågskaret. På 
møtet ble det oppfordret til innspill om bruk av overskuddsmasser i forbindelse med tunellarbeidet. Frist for innspill 
er satt til 10. august i år.  
Jeg representerer Ulvsvåg båtforening som har et båtanlegg i Nausthågen i Ulvsvåg. Båtforeningen er interessert i å 
få tilgang til overskuddsmasser til bygging av en molo på nordvestsiden av Vågen for å dempe mot været fra nord‐ 
nordvest. Dette under forutsetning av at massene inneholder blokker som er såpass grove at de er egnet til utfylling 
i sjø. Vi har vært i dialog med Hamarøy kommune om prosessen videre og hvilke instanser som da må involveres. Vi 
har forsøkt å få kontakt med vegvesenet pr telefon uten å lykke, sannsynligvis på grunn av ferietid. det vi i første 
omgang ønsker å få avklart er om de aktuelle massene kan brukes til vårt formål, og hvis dette er tilfelle bli registrert 
som interessent når prosjektet startes opp. Dersom dette er tilfelle vil vi i samråd med kommunen jobbe videre med 
å konkretisere og planlegge den videre prosessen. Moloprosjektet kan sees i sammenheng med og tilpasses en 
stedsutviklingsplan for Ulvsvåg. Er takknemlig for tilbakemelding. 
 
Med vennlig hilsen 
 
for Ulvsvåg båtforening, Idar Sørensen  (mob 902 77 120) 
 

For å beskytte dine personlige opplysninger hindret Microsoft 
Office automatisk nedlasting av dette bildet fra Internett.

 

Virusfri. www.avast.com  

 









Statens vegvesen 
firmapost-nord@vegvesen.no 
 
 
Ulvsvåg grunneierlag 
nilsbie@gmail.com 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Nils bie Normann, 40 22 65 60 

Sted/dato: 
Ulvsvåg, 03.08.2019 

 

Høringsuttalelse fra Ulvsvåg grunneierlag på planprogram – 
detaljregulering for E6 Ulvsvågskaret 

Viser til informasjonsskriv fra Statens vegvesen datert 24.05 og til informasjonsmøte på 
Ulvsvåg 20.06, hvor det inviteres til innspill på planprogrammet for ovennevnte. 
 
Ulvsvåg grunneierlag er veldig positiv til at planarbeidet for detaljregulering av E6 
Ulvsvågskaret nå starter opp, og ønsker å være en aktiv bidragsyter og part i forbindelse 
endelig valg av trase’, innspill og diskusjoner underveis i planprosessen.  
 
Kort om Ulvsvåg grunneierlag og sentrale aktiviteter og interesser som berører 
planprosessen: 

- Grunneierlaget består av eiendommene 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/14, 9/213, 9/13 og 
9/5. 

- Vi tilbyr småviltjakt i store deler av det skraverte planområdet i samarbeid med 
Skilvassbakk grende- og grunneierlag og jobber i samarbeid med mange andre 
grunneierlag i området, med et større takseringsarbeid av småviltbestanden i 
Hamarøy/Tysfjord. 

- Vi selger fiskekort i en rekke fiskevann innenfor grunneierlagets eiendommer og 
har i samarbeid med Hamarøy jeger- og fiskeforening, jobbet med kultivering av 
Jensvannet. 

- Vi leier i tillegg ut et stort areal til storviltjakt. Området for jakt tilbys i samarbeid 
med Skilvassbakk grende- og grunneierlag. 

 
Vi har følgende konkrete innspill rundt dette: 

- Vi ønsker at mulighetene for jakt, fiske og annen rekreasjon i Ulsvåg området 
ivaretas både i anleggsperioden, og når ny E6 er kommet på plass. 

- Spesielt dette med trekkruter for elg må ivaretas. Dagens E6 og ny trase har en 
rekke krysningspunkter for elgen. Grunneierlaget ønsker å være involvert i 
forbindelse med kartlegging av disse og beskrivelse av mulige sikringstiltak. 

- Vi ønsker at Statens vegvesen er tidlig ute, og etablerer en god dialog med 
berørte grunneiere i forbindelse med grunnerverv og erstatning. 

 
Tunnelløp og trasevalg  
Vi støtter det lengste og mest mulig rette alternativet for ny trase og som munner ut i en 

mailto:firmapost-nord@vegvesen.no


tunell lengst øst i Ulvsvåg (se stiplet blå linje for grafisk fremstilling av anbefalt 
trasevalg).  

 
Dette alternativet mener vi best vil understøtte samfunns- og effektmålene som gjelder 
for planarbeidet. 
 
Dette er for øvrig det samme alternativet som er fremmet av næringslivet på Ulvsvåg og 
Skilvassbakk grende- og grunneierlag. 
 
Alternativet med en trase som følger dagens E6 gjennom store deler av Skilvassbakk og 
munner ut i en tunell på 2330, vil være det dårligste alternativet både for Skilvassbakk 
og Ulvsvåg. Vegens standard og plassering vil i liten grad være tilpasset lokale behov for 
areal og næringsutvikling. For eksempel vil mye av det mulige arealet til bolig, 
næringsliv og annen offentlig tjenestenæring bli avskjært med dette alternativet, ved at 
veien tar mye av arealet i en svingende kurve i selve Ulvsvåg gryta.  
 
Den nye veien må tilpasses stedet med hensyn til terreng, dimensjonering, linjeføring, 
utstyr og utførelse.  Det er også viktig at det er godt tilrettelagt med informasjon om 
opplevelser, tilbud og andre viktige ting i kommunen. 
 
Dagens E6 trase over Ulsvågskaret mener vi bør være åpent med tilkomst både fra 
Skilvassbakk og Ulvsvåg. I tillegg må det avklares hvordan denne veien skal klassifiseres. 
Det er viktig at vedlikeholdet av denne veien (for eksempel brøyting) er på et 
tilstrekkelig nivå.  
 
Innspill til Nåværende og planlagt arealbruk – næring, friluftsliv, annet 
Ulvsvåg grunneierlag refererer til stedsutviklingsplanen for Ulvsvåg datert 21.11.05 for 
ytterligere innspill rundt dette.  
 
Hovedinnholdet i denne planen er like aktuelt i dag som det var den gang. Det er viktig 
at dette ivaretas i den videre detaljreguleringen.  
 
Håndtering/deponering av overskuddsmasser 
Det bør kartlegges hvordan disse massene i størst mulig grad kan gjenbrukes og at man 
dermed tilstreber en miljøvennlig profil i håndteringen. I denne forbindelsen er det 
derfor viktig at man etablerer et samarbeid med lokalt næringsliv, kommunen, lokale 
lag, grunneiere med mer.  
 
Som eksempel på gjenbruk av overskuddsmassene, så vil vi trekke frem mulighetene for 
å kunne bruke disse for å videreutvikle Ulvsvågskaret. Ulvsvågskaret har et stort 



potensiale for å kunne bli et enda bedre anlegg for helårsbruk, både for 
lokalbefolkningen, tilreisende og til bruk i turist sammenheng. Spesielt er det et stort 
uforløst potensiale i sistnevnte kategori. 
 
Det har vært utarbeidet konkrete mulighetsstudier for en videreutvikling av 
Ulvsvågskaret som ski og opplevelsessenter, disse kan kanskje nå i stor grad realiseres 
ved å utnytte og eventuelt videreforedle overskuddsmassene fra veiutbyggingen. 
 
Av konkrete prosjekter kan det trekkes frem utbedringer av parkeringsforhold på 
Ulsvågskaret, utbygging av utsiktsplasser, utbedring av traseer i løypeanlegget 
(vedlikehold av gamle og etablering av nye), slik at disse kan brukes til helårsbruk 
(sykling, turgåing m.m.), utvikling av parkeringsplasser for bobiler o.l.  
 
Her bør man involvere representanter fra grunneierlaget og representanter fra 
idrettslaget, for å lage en konkret plan for bruken av massene. Mulighetene er mange. 
 
 

Med vennlig hilsen 
For Ulvsvåg grunneierlag 
 
 
Nils Bie Normann 
styreleder 

 
 

 
 

  

 



Statens Vegvesen Region Nord                   
Postboks 1403                                                                                                                                                                                           
8002 Bodø 

 

Høringsuttalelse i forbindelse med ny E6 Trase` gjennom Ulvsvågkaret samt tilførselsveier på begge 
sider av Ulvsvågskaret. 

Veitrase`/ Tunnel 

Austre Hamarøy Lokalutvalg har sammen med styret kommet frem til sitt utsagn angående trasevalg 
for Nye E6 gjennom Ulvsvåg via Ulvsvågskaret og videre sørover forbi skillvassbakk. 

Veivalget bør ende på den lengste tunnelen med tanke på støy og miljø hensyn for øvrig bebyggelse. 

Den lengste tunnelen gir Ulvsvåg muligheter også for å etablere nye næringsarealer og jobbe videre 
med utviklingen av bygda som har en positiv utvikling på tilvekst av innbyggere samt nybygging av 
eneboliger.  

Vi oppfordrer også at kommunen kommer på banen og viser engasjement gjennom hele prosessen. 
Det viktigste for oss er at det blir en kontinuerlig åpen dialog med næringslivet og private aktører 
som blir berørt av prosessen. 

Det må en skikkelig plan til med tanke på myke trafikanter/bilister som skal krysse ¨Nye E6¨.             
Her må jo en undergang være ideelt for å sluse trafikk som blir på øvresiden av veien, Ulvsvåg 
Hovedgård og rundt omliggende husstander på den siden. 

 

Bussholdeplass/Døgnhvileplass 

Ny Holdeplass må etableres, kanskje man må tenke å samkjøre bussholdeplass og døgnhvileplass for 
tyngre kjøretøy. Ulvsvåg er jo en møteplass for Busser og ofte bruk som omlastingsplass for tyngre 
kjøretøy. 

Overskuddsmasser fra etablering av tunnel bør komme til gode næringsliv, foreninger samt private 
aktører som stiller seg positiv til å stille med deponiplass. Her må også kommunen være våken da 
med å jobbe med tillatelser både for utfylling og igangsettelse samt utvidelse av eksiterende fylling 

Vi i lokalutvalget kommer til å presse på kommunen for å sørge for at alle involveres. 

Lokalutvalget stiller seg bak og støtter Skillvassbakk grendelag på sitt valg av trase. 

 

 

Leder Austre Hamarøy Lokalutvalg  

Jørgen Hagerup Berntzen 

 



Nnrsk Bomde-
og 5rnåbrukartag
Hamaroy og
Tysf,ord

Kaldvågvegen 33
8z76 Ulvsvåg
Telefon: go66z6zt
E.post: miknu@online.no

Hamarcy den 01.08.2019

Til

Statens Vegvesen
Bodø

Utbygging av landbruksområde og tap av artsmangfold - Ny E6 IJlvsvåg-
Ulvsvågska ret. Innsigelse.

Vi er gjort kjent med at Statens Vegvesen har iverksatt oppstart av planarbeid - planprogram
n1'E6 Ulvsvågskaret.
Sryret rHarnarøy og Tysfiord Bonde og Småbrukarlag har behandlet planforslaget i møte den
30.07.19. og funnet det nødvendig å reagere.
Vi ønsker å rette søkelyset på deler av foreslått trase, der den foreslåtte trases nordlige ende
vil berøre dyrkbar mark som i dag brukes til produksjon av grovfor, det være seg, Gbr. 9ll og
9l2,mellom dagens E6 og havet.

Bonde og Småbrukarlaget er ikke imot at det tilrettelegges for ny E6, men vi reagerer kraftig
på at dette skal gå på bekostning av eksisterende landbruksjord. Deler av matjorden i
Hamarøy blir nå bygget ned, i strid med nasjonal jordvernstrategi. Planområdet omfatter
fulldyrket og overflatedyrket mark, samt produktiv skog.

Det er sannsynlig at matjorda blir fragmentert og ytterligere nedbygd i framtida iHamarøy,
som følge av utbyggingspress. Det er viktig at nødvendige ressurser benyttes for å finne gode

løsninger som begrenser og aller helst fierner de ulempene en slik utbygging vil medføre. Vi
mener at det er fullt mulig å endre på traseen i området, eventuelt med tunnel ut til Sørkil
området for å unngå dyrkbar mark. Det er videre sannsynlig at det i området må etableres et

stort kryss eller rundkjøring mot gamle E6 i dette området, slik at hastigheten i området også

må være lav, og derved mindre behov for en maksimal rett trase.

Bonde og Småbrukarlaget avd. HamarØy og Tysfiord håper med dette atvåtr innsigelse tas til
følge i den videre prosess og at den endelige traseen legges utenfor dyrket og dyrkbare

landbruksarealer.

Med hilsen
Styret i Hamarø1'og Tysfiord Bonde og Småbrukarlag
\J - \/ ll
åpÅ1,^-Ktt|a/fu--

JQ{r-Karstein Hansen



      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontaktinformasjon: foreningens e-postadresse: nordland@jordvern.no tlf nr 22 94 47 32 

Styreleder Solveig Utvik 99 41 71 
Følg oss på facebook: fb.me/jordvernnordland 

 

  

 
 
 
 
 
 

     Statens vegvesen      10.08.2019 
Postboks 1403 
8002 Bodø 
 
 
 
 
Innspill til plan om ny E6 over Ulvsvågskaret 
 
Vi ser at Statens Vegvesen har iverksatt oppstart av planarbeid - planprogram 
av E6 Ulvsvågskaret. Foreningen Jordvern Nordland ser det som svært uheldig 
at disse planene går ut over dyrkede arealer i Hamarøy. Den foreslått trase vil 
berøre dyrkbar mark som i dag brukes til produksjon av grovfor, Gnr/brnr. 9/1 
og 9/2, mellom dagens E6 og havet. Planområdet omfatter fulldyrket og 
overflatedyrket mark, samt produktiv skog. 
 
Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For 
å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, 
kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer (jmf 
www.regjeringen.no).  
 
Vi ber Statens Vegvesen se på alternative løsninger, for å sikre 
landbruksareal for fremtidige generasjoner. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Jordvern Nordland 
 
 
v/Solveig Utvik 
 
 
 
  

NORDLAND  

http://www.regjeringen.no/
http://www.regjeringen.no/


Fra: Magnor Olsen <magnor.olsen@signalbox.no> 
Sendt: 4. august 2019 14:54 
Til: Firmapost-nord; Svein Roger Skoglund 
Emne: Høring Ulvsvågskaret 
 

            HØRING NY VEI TUNNEL ULVSVÅGSKARET. 
 

Vi i Yrkestrafikkforbundet støtter forslaget om at den legste tunnelen blir bygd, det ser ut 

som det beste alternativet. Overskuddmassen som ikke blir benyttet til ny vei må kunne 

brukes på å utbedre R81 på smale partier, samt videre føring av E6 nordover. 

 

For Yrkestrafikkforbundet Region Nordland 

Magnor Olsen 

Leder avd 47 Hamarøy 

95055709 

  



Fra: Aslak Finvik <afinvik@online.no> 
Sendt: 14. juni 2019 10:47 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Fwd: VS: MMS - innspill  Planprogram for E6 - Ulvsvågskaret 
 
  
  

  

-------- Opprinnelig melding -------- 

Emne: VS: MMS - innspill Planprogram for E6 - Ulvsvågskaret 

Dato: 14.06.2019 10:41 

Fra: Aslak Finvik <aslak.finvik@politiet.no> 

Til: "'Aslak Finvik'" <afinvik@online.no> 
  

  

  

  

Viser til annonsering fra Statens vegvesen av 28.5.19 hvor dere ber om innspill til planprosessen – ny E6 gjennom Ulvsvågskaret. 

  

Jeg tillater meg å be om at mitt forslag jfr. Vedlagte bilde utredes.  

  

Forslag: 

Inngang med ny E6 i området "Richardsvingen" på dagens E-6. Ny vei frem til foten av Middagsfjellet, tunnel gjennom fjellet og ny E6 fra 
Mølnvatnet og til Grimsosen ved dagens Fv 81. Herfra oppgraderes Fv 81 til ny E6 inn mot Ulvsvåg. 

  

Virkning: E6 vil bli ca 1 km kortere enn i dag. Det vil bli en tunnel på ca 1,6 km og veistrekningen vil imøtekomme dagens problemer for 
tungtrafikk. 

  

Ulvsvåg sentrum: Den infrastruktur med bensinstasjon, butikk og gjestgiveri er ikke mere enn man må forvente langs  E6.  

  

Ulemper: Det vil bli en 60 km/t sone gjennom Ulvsvåg som netto vil bli ca 300 m lengre enn i dag. Det vil også bli noe ulempe for 4-5 
eiendommer langs dagens Fv 81 som vil få større trafikkbelastning. 

  

Gevinst: 1. Kortere  vegstrekning enn i dag.  

            2. Billigere alternativ enn alternativet med to tunneler med utgang i svingen nord for Ulvsvåg.  

               3. Mindre behov for drift og vedlikehold av tilførselsveier. 

  

Massebalanse: I den grad det vil bli overskuddsmasser fra prosjektet kan disse benyttes til utbedring av følgende områder. 

1.    "Eriksensvingene " på E6 sør i Skillvassbakk. 

2.    Langvika – E6 sør for Skillvassbakk 

3.    Breddeutbedring på dagens trase i Skillvassbakk (om nødvendig) 

I nord: 

1.    Ny vei fra tunnel og til Grimsosen med utbedring av dagens fv. 81 fra Grimsosen til krysset i Ulvsvåg. 

2.    I den grad det er masser til overs kan overskytende benyttes til utbedring av svingene på dagens fv. 81 mellom Jørgenvik og 

Postnesavkjøret. (Heståsen). 

  

  

  

Mvh. 

  



Aslak Finvik 

  

  

 

  

  

           

  



1

Knutssøn Anne

Fra: Tor Sverre Eriksen <t-sverik@online.no>
Sendt: søndag 16. juni 2019 11:33
Til: Knutssøn Anne
Emne: Plan arbeid E6 Ulsvågskaret
Vedlegg: DSC_0415.JPG

 
Hei! 
Viser til samtale angående planprogram‐ E6 Ulsvågskaret.  Eiendommen min 78/15 får vannet til huset fra en brønn 
som ligger i det området som er med som en del av planprogram‐ E6. Sender med et bilde av kartet hvor jeg har 
merket av sånn cirka hvor brønnen min er. 
 
Hilsen: Tor Sverre Eriksen 
 
 
Sendt fra E‐post for Windows 10 
 





From: Leif Christensen <Leif.Christensen@nordsaltenkraft.no> 
Sent: 31. juli 2019 11:14 
To: Firmapost-nord 
Subject: Innspill til E6 Ulvsvåg 
Attachments: forslag planavgrensning med flyfoto_22mai2018.pdf; forslag 

planavgrensning_22mai2018.pdf; oppstartsreferat_22mai2018.pdf; 
tidbruk og framdrift i plansaker.pdf 

 
Hei, jeg sender kart over et byggefelt jeg har tenkt å få regulert. Prosessen med reguleringsplan går i 
gang når jeg får finansieringen på planarbeidet på plass.  
Etter det jeg tenker vil jeg legge ut 20-30 tomter for salg når reguleringsplanen er ferdig.  
 
Så da ønsker jeg en godt dimensjonert undergang på E6 i tilknytning til T krysset dere planlegger. Den 
må være slik at man kan i fremtiden kan komme seg på denne siden av E6 med store lastebiler, da 
jeg har grustak, og vil i fremtiden ha inn skogsmaskiner i plantefelt.  
 
 
Ved spørsmål ring 95997399.  
 
Hilsen Leif Christian Christensen  
Grunneier 9/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Målestokk 1:3000   

22.05.2018

forslag til plangrense detaljplan

Ulvsvåg hovedgård



Svar til forprosjekt E6 Ulvsvågskaret 

 

Irene Hunstad, grunneier for eiendom 60/2 Tjukkskjømningen. 

Eiendommen brukes både som hytteområde, jakt- og fiske, og produksjonsskog.  

Forvalter på vegne av Irene Hunstad, er Idar O. Hunstad Eiendom AS.  

 

 

Generelt om Tjukkskjømningen. Rikt naturområde med elg, skogsfugl, multemyrer og fisk som røye 

og ørret. Fossekallen (Norges nasjonalfugl) har også tilholdssted langs elven fra Kvannvatnet til 

Skilvatnet.  

Ut over vår eiendom ønsker vi lokalsamfunnet i Skilvassbakk bevart. Det planlagte trasevalget forbi 

Skilvassbakk er trolig lagt over brønn for stort sett alle gårdsbrukene i området. Skilvassbakk er et 

sårbart lokalmiljø som bør tas vare på. Traseen bør derfor legges utenfor Skilvassbakk.  

Det er generelt viktig for oss at tilgangen til vår eiendom opprettholdes på en forsvarlig og praktisk 

måte. Vi er pliktig å drive skog på eiendommen, og må derfor ha tilgang for skogsmaskiner. I tillegg 

skal det være avkjøringer til hyttene i området og den planlagte utvidelsen av hytteområdet. Dagens 

natur og friluftsmiljø må bevares, og bærområdene, spesielt må tas hensyn til multeområdene da 

disse er sensitive til endringer på myrene.  

Ut over det generelle hensynet til eiendommen er det syv forhold vi ønsker å spesifisere. På grunnlag 

av disse forholdene er det bare en trase vi ønsker over vår eiendom. Alle syv punkter med 

foretrukket tunellinnslag er markert på vedlagte kart.  

 

1. Avkjøring fra E6 mot Irene Hunstads eiendom.  

For å komme til hytter og driftsområder på eiendom 60/2 ønsker vi at dagens E6 langs 

Langvika opprettholdes som lokal veg med forsvarlig tilkobling til ny E6.  

 

2. Bevaring av elv fra Kvannvatnet mot Skilvatnet med og spesielt hensyn til fisk og fossekall.  

Elv mellom Kvannvatnet og Skilvatnet er en viktig trase for fisk i vannene. Det er ført en 

forsvarlig forvaltning av fiskestammen i området, og denne må bevares under ny E6. Vi 

ønsker en bro over elven som opprettholder elvens kvaliteter. Langs denne elven trives 

Fossekvalven. Dette er en viktig fugl som må tas hensyn til.  

 

3. Opprettholdelse og tilgang til kjøreveg mot Kvannvatnet 

For tilgang til hytter og planlagte hytter ved Kvannvatnet og Kjerringvatnet, så vel som drift 

av skog i området, må vi ha opprettholdt avkjøring og traktor-kjøreveg som vist på kart. 

Denne vegen er i konflikt med tunellinnslaget. Vi håper på dialog om hvordan dette kan 

løses.  

 

 



 

4. Undergang eller trygg og tilfredsstillende avkjøring for kjøreveg og skogsdrift mellom 

Skilvatnet og Nertørpelvatnet.  

Vi har drift på skogen fra Tjukkstjømningen og Langvikmyran. Det er også planlagt oppsett av 

hytter ved Tørpelvantnet. Vi ønsker undergang som tilknyter Langvika til Nertørpelvatnet 

over Langvikmyran. Denne undergangen må være dimensjonert for driftsmaskiner og bil. 

Alternativt må det etableres en tygg avkjøring både mot Langvika og Tørpelvatnet.  

 

5. Hensyn til lokal badeplass i Langvika.  

Langvika er en viktig strand for Skilvatnet. Dette er en strand som benyttes til utsett av båter 

for å komme frem til hyttene på vannet. I tillegg er stranden er vakker og populær badeplass 

for lokale. På vinteren er det årlig isfiske utenfor stranden. Denne må bevares under både 

utbygging av E6 og gjennom trasévalg. Vi ønsker derfor ikke E6 lagt i samme trase som 

dagens E6 langs Langvika. Det er heller ikke aktuelt å lage skjæring i stedet for tunell fra 

Kvannvatnet til Skilvatnet da dette ødelegger for naturkvalitetene i området.  

 

6. Tunellutslag på nordsiden av Tjukkskjømningen 

Tunellutslaget nord for Tjukkskjømningen bør legges som avmerket på kart. Dette er et bratt 

område med myr i forkant. De andre alternativene forringer natur- og skogsmiljøet i 

nærheten. Vi mener derfor dette alternativet er mest skånsomt.  

 

7. Kjøreveg fra Skilvassbakk mot øvre Tørpelvatnet 

Fra bedehuset i Bakkan går det en kjøreveg opp til Tørpelvatnet. Dette er eneste veien opp til 

skogsområdene på nordsiden at Tjukkskjømningen. Denne må opprettholdes på best mulig 

måte.  

Siden det er planlagt hyttefelt ved Tørpelvatnet kan tunellmasser deponeres som kjøreveg mellom 

langvika og Tørpelvatnet. Slik deponi må avklares i detalj mellom prosjektet og grunneier, og kan 

deponeres med spengtstein med et lag pukk på toppen.  

Til slutt. For arealer av 60/2 som inngår i ny E6 skal disse erstattes etter eiendommens verdi og de 

ulemper som påføres vår eiendom. Vi håper på en konstruktiv dialog med prosjektet.  

 

Mvh 

Roar og Irene Hunstad 

Idar O. Hunstad eiendom AS 

93412031 

 













From: Johan Kokaas <jkokaas@gmail.com> 
Sent: 9. august 2019 01:35 
To: Firmapost-nord 
Subject: Planarbeid E6 Ulvsvågsskaret 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 
Bodø 9.82019 
 
Adkomst til hytte på Langodden, Kvannvannet, Hamarøy kommune. .Eiendommen gnr.81, bnr. 7 har 
fått følgende adresse av Hamarøy kommune: Hamarøyveien 4635. 
 
Viser til skriv av 24.5.2019, jnr. 18/214112-8 og telefonsamtale med Anne Knutssøn den 19.6.2019. 
Følgende kan opplyses: 
Hytten ble bygget i 1947 av vår bestefar Johan Kokaas, Kjøpsvik. 
Siden har hytten vært eid og brukt regelmessig av familien. 
De nåværende eierne er Johan Marius Kokaas og Anna Marie Kokaas, begge Bodø. 
Avkjørselen ved Langodden som gir tilgang til hytten, har vært benyttet siden hytten ble bygget i 
1947. 
Først som sykkelhenstilling, oppsatt sykkelskur og senere til hensetting av biler. 
Hytten blir i dag benyttet av 6 voksne og 2 barn.  
Alle de seks voksne har egne biler som benytter den nevnte plassen. 
Da vi også har en del besøk på hytten, blir plassen også benyttet av disse. 
Plassen har også enkelte ganger blitt brøytet om vinteren. 
Vi ber derfor om at vi får beholde nevnte avkjørsel da dette vil lette vår adkomst til hytten. 
 
Med vennlig hilsen  
 
For Johan Marius Kokaas og Anna Marie Kokaas 
 
Johan Kokaas 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


1

Knutssøn Anne

Fra: Einar Sissener <einar.sissener@thordahl.no>
Sendt: mandag 12. august 2019 14:55
Til: Firmapost-nord
Emne: Høring av planprogram for E6 Ulvsvågskaret.

Til Statens vegvesen, Region nord.  
 
Undertegnede er eier av gbnr 80/ og 81/1 i Hamarøy kommune og berøres av planvarslet for E6 Ulvsvågskaret.  
På strekningen Kvannelva ‐ Mellombekken er jeg grunneier på begge sider av E6. 
 
Jeg legger til grunn at eventuelle justeringer av E6 på strekningen Kvannelva ‐ Mellombekken vil skje i et ubetydelig 
omfang og innenfor nåværende veibredde.  
Jeg forutsetter videre at nåværende avkjørsler kan beholdes og at det tas hensyn til eiendommens behov for 
tilknytning til E6 når det gjelder næringsmessig drift av skog og utmark. 
 
Når det gjelder deponiområder for overskuddsmasser antar jeg at min eiendom ikke vil bli berørt av dette.  
Hvis dette likevel skulle være aktuelt, forutsetter jeg at jeg blir kontaktet i planleggingsfasen slik at eventuelle 
deponier kan bli plassert på en slik måte at verken næringsvirksomhet eller naturverdier blir negativt påvirket. 
 
 
Vennlig hilsen 
Einar A. Sissener 
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