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1 Merknadsheftet  
Forslag til detaljregulering for E6 Ulvsvågskaret er utarbeidet av Statens vegvesen jf. plan- og 
bygningsloven § 3-7. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til 
Hamarøy kommune for politisk vedtak. Med hjemmel i § 3-7 la Statens vegvesen planforslaget ut på 
høring og offentlig ettersyn og stod som mottaker av alle innspill som kom inn i høringsperioden.  

Planforslaget lå ute på høring i perioden 11.04.-31.05.2022. Grunneiere, myndigheter og andre 
berørte parter fikk planforslaget tilsendt direkte   

Merknadsheftet er en sammenstilling av alle innspill og merknader som Statens vegvesen mottok i 
forbindelse med høring og offentlig ettersyn. Det fremkommer av Statens vegvesens kommentar til 
hver enkelt merknad hvordan den er behandlet i planforslaget. I siste kapittel av dette 
merknadsheftet er de endringer som er foretatt i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn 
sammenstilt. Samtlige endringer er gjort med grunnlag i innkomne merknader, foruten én oppretting 
av en tegnefeil og én feilnummerering av et masselager i plankartet.  

 

2 Merknadsbehandling 
2.1 Merknader fra sektormyndigheter/offentlige aktører 
2.1.1 Sametinget  
Varsel om høring - Detaljregulering E6 Ulvsvågskaret, Hamarøy kommune. Uttalelse fra 
Sametinget, datert 18.05.2022 
Det vises til e-post fra Statens vegvesen datert 07.04.2022 med høringsfrist 31.05.2022 for å 
komme med merknader til nevnte detaljregulering. Sametinget har merknader knyttet til 
temaene reindrift, og forholdet til kulturminner. 
Reindrift 
Stajggo- Habmer reinbeitedistrikt blir berort av veiutbyggingen, med vinterbeiter og flyttveier i 
området. Vinterbeiter er minimumsbeiter for reindrifta i området. Ifølge konsekvensutredningen 
for reindrift vil alternativ 2 større negative konsekvenser og samlet belastning på driften til berørt 
reinbeitedistrikt. Dette også sett i forhold til andre inngrep i området, som blant annet ny 
høyspentlinjen fra Ulvsvåg -Bognes, hyttefelt etc. KU reindrift viser også til at ved valg av et av 
de øvrige alternativene anses det ikke agi økt samlet belastning. Dette gjelder for driftsfasen, 
under anleggsfasen vil uansett alternativ være negativ belastning. 
Som det bemerkes i KU reindrift vil det være usikkerheter knyttet til vurdering av påvirkning av 
omsøkt tiltak da det er vanskelig a si sikkert hvordan reinen vil reagere på endringer i terrenget. 
Det nevnes også at det vil være vanskelig avurdere effekten av skadereduserende tiltak. 
Sametinget mener det tilsier en viss "føre-var" tilnærming, og det derfor bør velges alternativ 
som gir minst mulig negative konsekvenser for videre drift av reindrifta i området. Valg av 
alternativ bør derfor også vurderes og avgjøres i nær dialog med berørt reinbeitedistrikt for best 
mulig løsning og kunnskap. Sametinget ser positivt på at Statens Vegvesen har så langt i 
planprosessen hatt dialog med berørt reinbeitedistrikt, og at de foreslåtte skadereduserende 
tiltak fra konsekvensutredningen for reindriften i stor grad er tatt inn i planen. 
Et av de forslåtte skadereduserende tiltak som er tatt inn i planen er at det utarbeides rutinger 
for gjensidig informasjon og ansvarsforhold mellom utøvende entreprenør og reindrift. Vi ser at 
det vil være et veldig viktig punkt å ha god dialog og kommunikasjon, under planlegging, 
anleggsfasen, men også videre i driftsfasen. For driftsfasen ser vi at det kan være en fordel å 
planlegge for et oppfølgingsprogram etter at veien er ferdigstilt. I et oppfølgingsprogram kan det 
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blant annet være vurderinger på hvordan tiltaket påvirker reindrifta, så det bør ha en viss 
varighet for å se hvilke effekter tiltaket har og også om skadereduserende tiltakene har effekt. 
Da er det muligheter for ajustere tiltak og finne andre tiltak dersom det er behov for det. Det er 
også nevnt at det kanskje vil være behov for tiltak som gjerder o.l. Vi vil anbefale at slike 
spørsmål om ansvarsforhold, både på vurdering av behov for fremtidige vedlikehold av anlegg 
og utførelsen av vedlikeholdet av gjerder eventuelle andre anlegg tilknyttet veien kommer frem i 
et eventuelt i oppfølgingsprogrammet. 
 
Vi registrerer at det vil være nær dialog med berørt reinbeitedistrikt under hele fra starten i 
prosessen, under anleggsperioden og etter ferdigstillelse. Dette er etter Sametingets syn 
avgjørende for at prosessen og resultatet ivaretar reindriftas bruk av området. 
 
Kulturminner 
Planprogrammet for E6 Ulvsvågskaret ble vedtatt av Hamarøy kommune 31.10.2019. 
Sametinget foretok befaring av nevnte plan i august 2020. I 2003 hadde det allerede blitt 
registrert to automatisk fredete samiske kulturminner i planområdet for nevnte E6 
Ulvsvågskaret. De nevnte kulturminnene er registrert i den nasjonale kulturminnedatabasen 
Askeladden med identifikasjonsnumrene 96895-1 (Beritjorda) og 96896-1 (tradisjonslokalitet 
Sjur-steinen). På bakgrunn av befaringen i august 2020 ga Sametinget i brev datert 16.09.2020 
uttalelse til Statens vegvesen om at det planlagte tiltaket ville komme i direkte konflikt med de to 
kulturminnene som ble registrert i 2003. Det ble for øvrig ikke registrert andre kulturminner i 
området som omfattes av planen. I vårt brev av 16.09.2020 ble det presisert at Sametinget ville 
avvente forslag til reguleringsplaner før vi eventuelt dispensasjonsbehandlet nevnte plan etter 
kulturminneloven § 8 fjerde ledd. 
I konsekvensutredningen for temaet Kulturarv heter det at «Beritjorddalen er et kulturmiljø som, 
i tillegg til syllsteinstufta fra våningshuset, består av kulturlandskap preget av gårdsdrift i 
tidligere eid tid. Kulturminnet blir sterkt berørt av alternativ 2»; dette alternativet har veglinje og 
tunnelpåhugg i direkte konflikt med ødegården Beritjorda. Det heter videre at tiltakets karakter 
og omfang vil medføre ødeleggelse av kulturmiljøet. I planforslaget som nå er lagt ut til høring 
fremkommer det at tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminnet ID 96895-1 (Beritjorda). 
I planbeskrivelsen for E6 Ulvsvågskaret (side 37) står det at tiltaket innebærer veglinje og 
tunnelpåhugg i Beritjorddalen, og er i direkte konflikt med det fredete kulturminnet Beritjorda (ID 
96895-1 ). 
 
Hva gjelder forholdet til kulturminnet med ID 96896-1 (tradisjonslokalitet Sjur-steinen) vil tiltaket 
medføre at veglinje legges i nærområdet nevnte kulturminne. Planlagt tiltak vil likevel være 
såpass langt unna steinen at påvirkningen vurderes som ubetydelig. Tiltaket vil likevel medføre 
endringer i landskapet som kan påvirke opplevelsesverdien til dette kulturminnet. Sametinget 
vurderer det slik at hvis anleggsarbeid skal utføres nær nevnte lokalitet må lokaliteten sikres 
med sperregjerder i anleggsperioden. 
 

Avslutning 

Sametinget har i brev av 16.05.2022 sendt anmodning til Norges arktiske universitetsmuseum 
om faglig tilråding i forbindelse med dispensasjonsbehandling av kulturminne ID 96895-1 
(Beritjorda). Vi gjør derfor Statens vegvesen oppmerksom på at endelig uttalelse fra Sametinget 
hva gjelder kulturminner først vil foreligge når vi har mottatt nevnte faglige tilråding fra Norges 
arktiske universitetsmuseum. Tilrådingen vil bli lagt til grunn for vår endelige uttalelse til planen 
og dispensasjonsspørsmålet 
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Statens vegvesens kommentar:  
Reindrift  

Merknaden tas til orientering. Statsforvalteren har fremmet innsigelse til høringsforslaget for å sikre 
bedre ivaretagelse av reindrifta i endelig plan. De omforente løsninger som innsigelsen har resultert i 
vil også ivareta Sametingets merknad ang. reindrift.  

Kulturminner  

Sametinget mottok tilrådning fra Norges arktiske universitetsmuseum 05.09.22 og sluttet seg til 
denne. Dette ble stadfestet med vedtak om dispensasjon fra kml § 8 oversendt til Statens vegvesen i 
brev datert 06.09.22.  

Vilkårene i dispensasjonsvedtaket er ivaretatt i planbestemmelse 6.1.8 med tilhørende retningslinje.  

 

2.1.2 Direktoratet for mineralforvaltning 
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy 
kommune, datert 25.05.2022 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, 
datert 7. april 2022. 

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, og skal 
bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og 
bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser 
(mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- 
og bygningsloven.Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i 
framtida og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 

Om saken 

Statens vegvesen har i samarbeid med Hamarøy kommune utarbeidet detaljregulering med 
konsekvensutredning for E6 Ulvsvågskaret. Strekningen inngår i konseptvalgutredning (KVU) E6 
Mørsvikbotn-Ballangen, som ble vedtatt av Regjeringen i 2013. Av KVU fremgår det at E6 skal bygges 
ut til vegnormalstandard i dagens korridor, med tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret. 

Uttalelse fra DMF 

Ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin ressursdatabase berører planområdet sand- og 
grusforekomsten Ulvsvåg1. Det bør vurderes om sand- og grusressursene som omfattes av tiltak i 
planområdet er av en slik kvalitet at de kan benyttes som byggeråstoff i prosjektet. 

Overskuddsmasser og masselagring  

Det framgår av planbeskrivelsen at det skal tilrettelegges for flere permanente masselager. DMF 
savner i den sammenhengen en vurdering av mulig utnyttelse av egnede byggeråstoffer før massene 
deponeres permanent. Det bør også tillates midlertidig lagring og prosessering av masser egnet som 
byggeråstoffer. 

Så langt som mulig bør det legges til rette for å utnytte overskuddsmassene i stedet for at de går til 
deponering. I EUs Råvareinitiativ (Raw Materials Initiative – RMI) er bedre ressursutnyttelse, bruk av 
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restmaterialer og gjenvinning definert som en av tre hovedpilarer for en bærekraftig utvikling. Det 
ligger en miljøgevinst i å unngå at overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekt går til unødvendig 
deponering der disse kan brukes til samfunnsnyttige formål. Kort avstand mellom utbyggingsområder 
og ressurser er viktig sett i et bærekraftsperspektiv, da store deler av utslipp i forbindelse med 
masseuttak skjer gjennom transport. 

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på 
www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert 
informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre 
etater. 

 

Statens vegvesens kommentar:  
Merknaden tas til etterretning. Dette vil avklares i forbindelse med byggeplan.  

2.1.3 Statsforvalteren i Nordland 
Uttalelse med innsigelse - detaljreguleringsplan E6 - Ulvsvågskaret -Hamarøy, datert 30.05.2022 
Det vises til oversendelse 07.02.2022 i forbindelse med høring av planforslag, detaljregulering E6 
Ulvsvågskaret. 
Statsforvalteren har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne og avskjære 
innsigelser fra regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. Det er 
ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner. Vi gjør oppmerksom på at disse 
sender sine høringsuttalelser direkte. 
Statsforvalteren fremmer innsigelser til planen av hensyn til reindrift og jordvern. 
 
INNSIGELSER 
1. Statsforvalteren fremmer innsigelse fordi planen ikke i tilstrekkelig grad beskriver 
virkninger og nødvendige avbøtende tiltak for reindriftas flytt- og trekklei der ny E6 trase 
krysser flyttleia mellom Kvannvatnet – Skilvatnet ved Mellomvasselva like sør for den 
sørligste tunellen, jfr. plan- og bygningslovens § 5-4. 
2. Utfra hensynet til jordvern fremmer Statsforvalteren innsigelse til mangelfulle 
bestemmelser for etablering av erstatningsarealer for dyrka jord som går tapt ved ny E6 
trase ved Ulvsvåg hovedgård. 
 
VURDERING OG BEGRUNNELSER 
Innsigelse reindrift (1) 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til planforslaget for å sikre at nødvendige avbøtende tiltak for 
flytt- og trekkleien blir innarbeidet og gjort juridisk bindende i planforslaget før det blir vedtatt. 
Flyttleier har et særlig vern etter reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som 
 
hindrer bruk av flyttleiene. Fordi planforslaget og konsekvensutredningen ikke i tilstrekkelig grad 
beskriver virkninger og nødvendige avbøtende tiltak for reindrifta, mener vi at plan- og 
bygningslovens krav i § 4-2 andre ledd og konsekvensutredningsforskriftens §§ 21 og 23 ikke er 
oppfylt. 
 
Vi mener at foreslåtte trasevalg i praksis vil hindre en rask og sikker flytting av rein over den nye E6- 
traseen. Hvorvidt det er mulig å løse dette med avbøtende tiltak eller ved omlegging av flyttlei må 
vurderes nærmere. 
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Søknad om omlegging av flyttleier 
Uavhengig av løsningen for å avbøte de negative konsekvensene for flyttleia, bør det søkes om 
omlegging av flyttleia til Landbruks- og matdepartementet. Dette krever et vedtak om omlegging fra 
Landbruks- og matdepartementet. I denne saken er det hensiktsmessig at Statens vegvesen søker 
om omlegging. Vi anbefaler imidlertid god dialog med både reinbeitedistriktet og Statsforvalteren 
under utarbeidelse av søknaden. Målet er å sikre at løsningene er kvalitetssikret og vil fungere. 
Søknad om omlegging av flyttleia skal sendes til Landbruks- og matdepartementet, via 
Statsforvalteren i Nordland. Etter at Statsforvalteren har vurdert søknaden, sender vi den til 
departementet for endelig avgjørelse. Vi anbefaler at søknadsprosessen startes så raskt som mulig 
etter at en avgjørelse om løsning er tatt, og gjerne parallelt med at reguleringsplanen ferdigstilles. 
Det bør tas inn i rekkefølgebestemmelsene at reindriftas flyttleie skal være godkjent omlagt før 
anleggsarbeidet på E6 kan starte. 
 
Statsforvalterens forslag til løsning 
Grunnlaget for innsigelsen vil ikke lenger være til stede hvis nødvendige avbøtende tiltak for flytt- og 
trekkleien blir innarbeidet og gjort juridisk bindende i planforslaget. 
 
Innsigelse jordvern (2) 
Det er ved Ulvsvåg at planen får størst virkning for landbruk. Deler av innmark på Ulvsvåg hovedgård 
blir bygd ned som følge av fylling over Vågen. Det er ifølge planbeskrivelsen snakk om ca. 5,7 dekar 
med jordbruksareal med stor verdi og om lag 7,6 dekar med middels verdi. 
Ifølge bestemmelsene i planen kan alle områder som er merket med bestemmelsesområde #  
benyttes til midlertidige rigg- og anleggsområder i anleggsperioden. Det er bestemmelser om at der 
dyrka jord blir bygd ned skal det aktive jordlaget (30 cm) tas vare på og gjenbrukes innenfor #8. Det 
meste av arealet som i reguleringsplanen er angitt som #8 er i Nibio’s arealkart AR5 klassifisert som 
fulldyrka jord av stor verdi.  
 
Det må være en målsetting at jordmassene som må flyttes ved arbeidet med utbedring av veien 
disponeres slik at de gir grunnlag for en langsiktig og god agronomisk- og miljømessig 
jordbruksproduksjon med minst mulig utslipp av klimagasser. 
Jordmasser av dyrkajord må brukes til å etablere erstatningsarealer for jordbruksarealer som går 
tapt ved ny E6 trase gjennom Ulvsvåg hovedgård. For å oppnå dette må matjordmassene brukes til å 
etablere nytt jordbruksareal på areal som er udyrka og som ikke kan dyrkes opp på annen måte. 
Hvis dette ikke er mulig er areal som skal repareres etter skader eller inngrep et alternativ. 
Overflatedyrka areal eller innmarksbeite som kan oppgraderes til fulldyrka jord kan også være et 
alternativ. Det er best hvis man kan unngå mellomlagring av massene, men frakte dem til 
permanent plassering med det samme. Hvis mellomlagring er nødvendig, skal dyrka jord ikke brukes 
for slik mellomlagring. Mellomlagring av jord skal skje i ranker og rankene skal ikke kjøres på. 
Anleggsarbeidene bør utføres under vær- og føreforhold og med metoder som medfører minst 
mulig skade på jord, driftsveier og drensanlegg. Det skal benyttes lettest mulig utstyr, fortrinnsvis 
maskiner med belter og lavt marktrykk. Bulldozere skal aldri brukes på dyrka mark. 
Etter ferdigstillelse av veien må de berørte dyrkaarealene innenfor L1 minst tilfredsstille kravene til 
samme arealtype i klassifikasjonssystemet AR5 som de hadde før tiltaket startet. 
Forhåndskartlegging av mengde og kvalitet på jorda er avgjørende for god disponering av 
jordressursene og bør gjøres i god tid før anleggsarbeidet starter. Når jord skal flyttes er det 
avgjørende at man er nøye med sjiktvis uttak av jorda. Matjordlaget må tas ut meste mulig nøyaktig 
uten at det blir blandet med jord fra dypere lag. 
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Nasjonale og regionale føringer 
Det er et nasjonalt mål at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3 000 dekar, 
og at målet skal være nådd innen 2025. Målet ble fastsatt ved Stortingets behandling av oppdatert 
nasjonal jordvernstrategi i 2021. 
 
Landbruks- og matministeren sendte ut et brev av 01. oktober 2018 der det fremheves at jordvern er 
en nasjonal interesse i kommunenes planlegging. Brevet er et ledd i oppfølgingen av regjeringens 
jordvernstrategi og ble sendt til kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere. Brevet er sentralt 
når statsforvalteren skal vurdere bruk av innsigelse i plansaker som berører jordvern. 
Landbruks- og matministeren og kommunal- og moderniseringsminsteren sendte i januar 
2021 et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern 
og bærekraftsmålene i kommunens arealplanlegging. I brevet understreker statsrådene at jordvern 
er viktig for å nå flere av bærekraftsmålene, herunder bærekraftsmål 2 om sult og matsikkerhet, 
og bærekraftsmål 15 om å motvirke forringelse av matjord. 
Landbruks- og matministeren og kommunal- og distriktsministeren sendte i mars 2022 ut et nytt 
brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvalterembeter om viktigheten av å ta 
vare på matjorda i den kommunale og regionale arealplanlegginga. I brevet tydeliggjør de at 
bevaring av dyrka jord er avgjørende for å ivareta nasjonal og global matsikkerhet. De trekker også 
fram noen sentrale virkemidler i arealplanlegginga, sånn som mer effektiv bruk av arealer som 
allerede er bebygd, tilbakeføring til LNFR av uutnyttede arealer tidligere omdisponert til 
utbyggingsformål og bruk av arealregnskap i oversiktsplanlegginga. 
For Nordland har Statsforvalteren fulgt opp de nasjonale målsettingene 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 150 daa dyrka og 150 daa dyrkbar jord i Nordland per år. Helst bør årlig 
omdisponering være lavere enn dette. 
 
Statsforvalterens forslag til løsning 
Det fastsettes bestemmelser om at det matjordlaget som fjernes ved etablering av ny E6 gjennom 
Ulvsvåg skal tas lagvis ut og danne grunnlag for etablering av nytt jordbruksareal på arealer som i 
dag ikke er klassifisert som fulldyrka areal i AR5. Etter ferdigstillelse av veien må de berørte 
dyrkaarealene innenfor L1 minst tilfredsstille kravene til samme arealtype i klassifikasjonssystemet 
AR5 som de hadde før tiltaket startet. Fulldyrka jord må i minst mulig grad brukes som 
rigganleggsområder. 
 
ØVRIGE MERKNADER FRA STATSFORVALTEREN I NORDLAND 
Naturmiljø 
I området Skjelldalselva (omtalt som delområde NM2 i konsekvensutredningen) vil nytt veianlegg 
medføre tap av lauvskog som i dag fungerer som leveområde for kryptogamer, og da særskilt arter 
knyttet til lungeneversamfunnet. I dette området er der registrert flere lavarter, herunder 
forekomster av ospenålepute (Caliciopsis calicioides (VU)), fossenever (VU), kystdoggnål (NT) og 
olivenfiltlav (NT). Blant annet vil forekomster ospenålepute og dets vertstre gå tapt eller forringes 
som følge av hogst, drenering og sikring av sideterreng langs nye E6. I Norge er arter kjent fra ca. 50 
lokaliteter (345 individ) fra Agder i sør til Hamarøy i nord. Utbredelsen er klyngevis med 
konsentrasjoner knyttet til gamle ospesuksesjoner i Agder og Telemark, indre Sogn, deler av Møre 
og Romsdal og Hamarøy.  
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Også fossenever har en klyngevis fordeling, hvor ytre del av Hamarøy er en av få slike områder i 
Nordland. Kystdoggnål og olivenfiltlav forekommer generelt bare svært spredt i fylket, og dermed få 
forekomster nord for Saltfjellet. 
 
Artenes bestander vurderes å ha hatt en nedgang som har sammenheng med en antatt nedgang i 
gammel skog og spesifikke vertstrær (osp, gråor, bjørk og rogn) pga. hogst, treslagskifte, beiting på 
osp av hjortedyr (som fører til manglende rekruttering) og ulike arealbruksendringer. Det er således 
svært uheldig at ny E6 fører til tap av enkeltforekomster og deler av leveområdet for kryptogamer 
ved Skjelldalselva. 
 
Konsekvensene er for dette området lik for samtlige alternativer. Ut fra områdets store verdi bør det 
i henhold til nml. § 12 etterstrebes veiframføring langs eller så nær dagens E6 som overhodet mulig, 
og samtidig begrense evt. skjæringer og hogst til et absolutt minimum. Av hensyn til forekomster av 
de rødlistede lavartene også på østsiden av dagens E6 (delområde NM3) bør eksisterende E6-anlegg 
fungere som grense for inngrep mot øst.  
 
Alternativ 2 
Alternativ 2 er fremmet som forslag for ny trasé for E6 fra Mellomvasselva til nordsiden av 
Ulvsvågskaret. Dette er det desidert mest konfliktfylte alternativet for de ikke-prissatte temaene 
naturmangfold og landskap, og for friluftslivet samlet sett. Mens variantene under alternativ 1 er de 
som er mest like 0-alternativet, og dermed har lavere påvirkningsgrad på naturmangfold og 
landskap, utgjør alternativ 2 en helt ny veglinje/-trasé. Dette medfører følgelig større arealbeslag og 
nedbygging av mer intakte naturområder. Alternativ 2 vil resultere i vesentlig større inngrep på tvers 
av topografiske strukturer og landskapsrom sør for Ulvsvågskaret, og bidra til å spre de større 
tekniske inngrepene i området. Da spesielt i Langvikområdet og Beritjorddalen. Dette har svært 
negative konsekvensene for naturmangfoldet knyttet til gammel boreal løvskog med ospeutforming. 
Veialternativ 2 vil til forskjell fra delalternativene under alternativ 1 berøre nedre del av myrområdet  
NM 8. Hogst og drenering vil kunne gi direkte og indirekte påvirkning av arealene videre nordøstover 
og forringet dette området noe. NM9 er ifølge konsekvensutredningen en bratt sørvendt skrent i 
Langvika hvor det er registrert gammel boreal løvskog av ospeskogutforming. Etter det som er 
opplyst finnes det her en god del grov osp og også en del stående og liggende død ved. Det er også 
funnet gode forekomster av fossenever (NT). Det er også funnet flere livskraftige arter som pr. i dag 
forekommer relativt spredt i fylket, herunder brun blæreglye, filthinnelav, kystårenever, lodnevrenge 
og kystvrenge. Mye stående død ved og frodig underskog/feltsjikt med innslag av selje og gråor 
danner egnet habitat for dvergspett. Alternativ 2 skjærer midt gjennom dette skogsområdet, og det 
anslås at 30- 40 % av lokaliteten vil gå tapt. I tillegg vil øvrige deler av skogsområdet bli betydelig 
forringet. 
 
Statsforvalteren er ut fra generelle arealøkonomiske prinsipper og de reelle konsekvensene for 
biologisk mangfoldet kritisk til valg av alternativ 2. Vi registrerer at dette er det alternativet har 
høyest kostnad P50 (differanse på ca. 90 millioner angitt i 2020-NOK sammenliknet med alt. 1d) og 
ut fra en samfunnsøkonomisk analyse gir minst mulig negativ netto nytte. Vi er likevel usikre på 
hvordan de de ikke-prissatte virkningenes bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet er vurdert og 
hvilken vekt disse i så fall er tillagt. Ut fra de store negative virkningene for naturmangfoldet, og at 
det i dette tilfellet finnes reelle alternativer for veiframføringen, fraråder Statsforvalteren alternativ 
2. dette alternativet vurderes å komme i konflikt med nasjonalt miljømål om at «Ingen arter og 
naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres». 
Kryssing Mellomvasselva 
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Strekningen i Mellomvasselva mellom dagens E6-bru og Kvannvatnet er det viktigste gyteområdet 
for laks i hele vassdraget. Ny bru over Mellomvasselva er planlagt slik at det ikke skal bli direkte 
inngrep i elva annet enn det som følger av etablering i anleggsfasen da det forventes at en del 
kantvegetasjon må ryddes. Statsforvalteren forventer at skogryddingen begrenses til et absolutt 
minimum.  
 
Krengelmyrene 
Deler av Krengelmyrene blir berørt, og vil gjennom masseutskifting gå tapt og dreneres. Det er 
betydelige ulemper knyttet til klimagassutslipp ved å legge vegen over myrområdet. Ut fra 
klimahensyn bør Statens vegvesen etterstrebe og unngå nedbygging av myr. Nedbygging av myr vil 
resultere i store mengder utslipp av CO2, og samtidig svekke naturens evne til å binde karbon i 
framtiden. Det burde vært gjort mer inngående vurdering av alternativ veilinje som i mindre grad 
berører dette myrpartiet og evt. om et slikt alternativ er realistisk. 
 
VIDERE SAKSGANG 
Innsigelsene medfører at planen ikke kan egen godkjennes av kommunestyret slik den nå foreligger. 
Statsforvalteren anser det som nødvendig med fortsatt dialog mellom Statens vegvesen, 
reinbeitedistriktet og Statsforvalteren om løsninger for reindrifta. Dersom kommunen velger å ikke 
ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter 
plan- og bygningsloven for videre behandling. 
 

Statens vegvesens kommentar 
Innsigelse reindrift  

Statsforvalterens innsigelse er tatt til følge og avbøtende tiltak for reindrifta er utarbeidet etter 
befaring og i dialog med det berørte reinbeitedistriktet Staggjo-Habmer v/ Per Labba. Det er avklart 
at det skal tilrettelegges for reinflytting over tunnel 2.1 ved Mellomvasselv og at dette på sikt blir en 
bedre løsning enn i dag da rein flyttes over E6. Løsningen vil kreve en omlegging av dagens flyttlei jf. 
reindriftsloven § 22 og Statens vegvesen vil igangsette prosess for dette når bevilgninger til 
prosjektet foreligger. Omlegging av flyttlei og etablering av denne er sikret gjennom rekkefølgekrav 
(se under). Plankartet er ikke endret på dette området.  
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Figur 1: Utsnitt av plankartet hvor hensynssone H520 Særlig hensyn reindrift er markert med sort skråstilt skravur. 
 

Følgende bestemmelser er justert/ tatt inn i planforslaget:  

 

5.2.1 H520 Særlig hensyn reindrift  

Hensynssonen angir flyttlei for rein.  Tiltak som er til hinder for reinflytting er ikke tillatt. Ved tvil om 
tiltak kan være til hinder for reindrifta skal det innhentes uttalelse fra det berørte reinbeitedistriktet 
og Statsforvalteren for å komme fram til en omforent løsning. Dette gjelder ikke nødvendige tiltak 
langs veg der dette følger av krav i vegnormalen. Utforming/tilpasning av terreng og veganlegg 
innenfor hensynssonen skal i størst mulig grad ivareta reindriftas interesser i området.   

7 Rekkefølgebestemmelser (§12-7 nr. 10)  

7.1 Før igangsetting  

d)  Flyttlei for rein ved Mellomvasselv – Hensynssone H520  

Som avbøtende tiltak for å opprettholde flyttlei for rein på tvers av E6, skal flyttlei for rein omlegges 
over sørlig tunnelportal for tunnel 2.1. innenfor hensynssonen. Før igangsetting av anleggsarbeid 
innenfor H520 skal dagens flyttlei være godkjent omlagt jf. reindriftsloven § 22 annet ledd. 

7.2 Før veganlegget kan tas i bruk  

b) Flyttlei for rein ved Mellomvasselv – Hensynssone H520  

Opparbeiding av flyttlei for rein over sørlig tunnelportal for tunnel 2.1 skal være ferdigstilt før 
veganlegget kan tas i bruk. 

Innsigelse jordvern  

Statsforvalterens innsigelse er tatt til følge og følgende endringer er gjort i plandokumentene:   

Området i Vågen som er aktuelt for etablering av erstatningsareal etter deponering i Vågen og 
bygging av ny E6 er nå adskilt fra øvrig LNFR i planen, som var angitt L1 i høringsforslaget, og gitt 
benevnelse L2 i plankartet (til høyre for E6 på kartutsnittet under). Bestemmelsesområde #8 er 
beholdt da dette er fulldyrka areal i dag og særskilte bestemmelser er knyttet til dette.  
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Figur 2: Utsnitt av justert plankart hvor området som er aktuelt for etablering av erstatningsareal er angitt som L2. 
 

Følgende bestemmelser er justert/ tatt inn i planforslaget:  

6.1.2 Bestemmelsesområde #D1 (areal for ny E6 og tilhørende annen veggrunn)  

Matjord som blir berørt ved etablering av ny E6 skal tas ut lagvis og danne grunnlag for etablering av 
nytt jordbruksareal på arealer innenfor L2 som i dag ikke er klassifisert som fulldyrka areal jf. NIBIOs 
arealressurskart – AR5. 

6.1.5 Bestemmelsesområde #8 

Det kan kun deponeres masser i området jf. punkt 6.1.1 dersom o_SKV1 føres over området.  

Arealet er forbeholdt deponering av toppjord og undergrunnsmasser fra matjord og skal 
tilrettelegges som erstatningsareal for tapt driftsareal innenfor #D1. Deponiene må tilpasses det 
omkringliggende landskapets former og skala, og ha maksimal helningsgrad 1:4. 

På midlertidig berørt jordbruksareal skal det iverksettes tiltak for å minimere skader som jordpakking 
og grøfteskader. Eventuelle skader som likevel oppstår skal rettes opp slik at arealene bevarer sin 
opprinnelige stand. For avtaking, mellomlagring og utlegging av toppjord skal rådene i veileder 
«Jordmasser – fra problem til ressurs» utgitt av Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO legges til grunn. 
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Øvrige merknader naturmiljø  

1. Statsforvalteren anmerker at det nye veganlegget vil føre til tap av lauvskog som i dag 
fungerer som leveområder for kryptogamer (sopp, lav, mose), heriblant flere arter som er 
definert som truet (VU, EN, CR) eller nær truet (NT). Det trekkes særlig fram ospenålepute, 
fossenever, kystdoggnål og olivenfiltlav. Dette gjelder særlig områdene som i 
konsekvensutredningen omtales som NM2 og NM3. Statsforvalteren påpeker at inngrep i 
NM2 bør avgrenses mest mulig og at NM3 på østsiden av dagens veg bør skjermes helt ved 
at dagens veg blir inngrepsgrense mot øst. 
 
Statens vegvesens kommentar:  
Veglinja som ligger til grunn for høringsplanfroslaget er lagt slik at det skal bli minst mulig 
negativ påvirkning på NM2 (vest for vegen) og NM3 (øst for vegen). 
 
NM2: Når det gjelder areal foreslått regulert til annen veggrunn grønt (o_SVG1) som 
overlapper med NM2 vil det i konkurransegrunnlaget til entreprenør legges inn føringer som 
skal sikre minst mulig inngrep i NM2. Det er på vestsiden beholdt et marginalt anleggsbelte 
som er nødvendig for gjennomføringen av veganlegget. Ovenfor dette anleggsbeltet var det 
ved høring av planen lagt inn en hensynssone for naturmiljø, H560_3. Denne er tatt ut da 
den kom i konflikt med hensynssone for etablert kraftlinje hvor det må må kunne ryddes 
skog.  
 
NM3: Det ligger en faglig vurdering til grunn for at den nye vegen i sin helhet er lagt på 
vestsiden av dagens veg. På denne måten unngås inngrep i urørt naturareal mellom dagens 
veg og Kvannvatnet. Dagens veg skjærer gjennom lokaliteten med mye trua og sårbare 
kryptogamer. Statens vegvesen vil sette krav i konkurransegrunnlaget slik at dagens veg med 
tilhørende skråning og grøft (altså allerede påvirket areal) vil utgjøre østgrensa for 
inngrepene slik at NM3 blir spart i sin helhet. Reguleringsplankartet er justert mtp dette, dvs 
at anleggsbeltet er tatt ut av plankartet slik at det er formålsgrensen mot annen veggrunn 
som blir den faktiske inngrepsgrensa mot vannet, med unntak for et areal rundt stikkrenne 
for Skjelldalselva hvor det må være tilgang for maskinarbeid. Fyllingsfot for veg vil ligge 
innenfor areal regulert til annen veggrunn grønt.  
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Figur 3: Utsnitt av plankart ved høring. 
 

 

Figur 4: Utsnitt av justert plankart hvor bygg- og anleggsområdet mot Kvannvatnet hovedsakelig er 
tatt ut, og kun delvis beholdt ved kulvert for Skjelldalselva. 
 

 
2. Statsforvalteren mener at alternativet som det er fremmet planforslag på, omtalt alternativ 

2, bør forkastes. Dette på grunn av tap av verdifulle arealer for naturmangfold. Det vises til 
nasjonalt miljømål om at «Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truete og 
nær truete arter skal bedres». 

 

Statens vegvesens kommentar:  

Se punkt 4.  
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3. Statsforvalteren peker på vegkryssing av Mellomvasselva og forventer at skogrydding inn 
mot elva/kantsone begrenses til et minimum. 
 
Statens vegvesens kommentar:  
Innenfor reguleringsformål V2 (bruk og vern av sjø og vassdrag) som angir Mellomvasselva i 
plankartet inngår en fem meters kantsone på hver side. Ved høring av planforslaget var V2 
samtidig angitt med bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområde. For å 
sikre juridisk hjemmel for erosjonssikringstiltak nedstrøms (mot øst) for ny bru over 
Mellomvasselv jf. fagrapport hydrologi B117553-HYDR-001 må bestemmelsesområdet for 
midlertidig bygge- og anleggsområde beholdes. Hensynet til kantsonen vil sikres i 
konkurransegrunnlaget til entreprenør slik at bygging av selve brua kan utføres uten at det 
medfører inngrep i elva. Brukar og skråningsutslag vil ligge innenfor areal regulert til annen 
veggrunn grønt (o_SVG).  

 

 
4. Statsforvalteren mener det burde vært gjort mer inngående undersøkelser og vurderinger for 

å finne ei veglinje som i mindre grad berører myrareal. Dette fordi myrarealer er en effektiv 
binder av karbon og at vegbygging gjennom myr frigjør mye CO2. 

 

Statens vegvesens kommentar:  

Myrområdene innenfor planområdet ligger hovedsakelig i Beritjorddalen og Ulvsvåg. For 
alternativ 2 er veglinja lagt slik at vegen mest mulig skal følge en terrengrygg mellom de store 
myrområdene, men tiltaket vil likevel medføre tap av en del myr her. Fra Ulvsvåg og inn 
dalen forbi Trolltjørna var de utredete linjealternativene like. Her er det vanskelig å unngå 
inngrep i myr uten at det går ut over andre interesser som eksempelvis friluftsliv, samt at 
veglinjas kurvatur for 90 km/t gir lite rom for fleksibilitet. Hensynet til myr inngår i 
vurderingen mellom de ulike linjealternativene som er utredet i prosjektet, hvor prissatte og 
ikke-prissatte konsekvenser er vurdert opp mot hverandre.  
 
Tilsvarende vurdering gjelder for inngrep i viktige lokaliteter for naturmangfold i Langvika og 
Beritjorddalen. Statens vegvesen har vurdert alternative veglinjer opp mot valgt veglinje 
(alternativ 2) og vurdert det slik at en potensiell innsparing på mellom 60 og 100 millioner 
NOK veier opp for tapet av naturmangfold som prosjektet vil medføre.  

Annet:  

Bestemmelser til henynssone H560 – Bevaring naturmiljø var uteglemt fra høringsforslaget. Dette 
gjelder H560_1 langs Kvannvatnet, H560_2 mellom E6 og Kvannvatnet naturreservat og H560_3 på 
oversiden/vestsiden av E6. Dette er nå rettet opp og følgende bestemmelse 5.2.2 er tatt inn i planen:  

 

5.2.2 H560 Særlig hensyn naturmiljø  

H560_1 mot Kvannvannet 

Inngrep som skader vegetasjon i kantsonen langs vassdraget, herunder kjøring med maskiner på ikke 
frosset mark, er ikke tillatt.  
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H560_2 mellom E6 og Kvannskogen naturreservat  

Hensynssonen angir buffersone mellom regulert veganlegg og verneområde jf. bestemmelse 4.3.2.  

Området skal i så stor grad som mulig bevares urørt og naturlig vegetasjon skal bevares. Området 
kan ikke benyttes til midlertidig rigg- og anleggsområde.  

H560_3 på oversiden/vestsiden av E6  

Hensynssonen angir områder med naturverdier som skal hensyntas særskilt. Det er ikke tillatt å gjøre 
inngrep eller benytte områdene til aktivitet som kan medføre skade på registrerte naturverdier. 

 

Tilsvar fra Statsforvalteren i Nordland på Statens vegvesens forslag til løsning, datert 29.09.2022 :  

Forutsatt at forslag til justerte plankart og planbestemmelser, slik de framkommer av deres brev 
vedtas, ansees innsigelsene som løst. 

 

2.1.4 Hamarøy kommune  
Høringssvar til detaljregulering E6 Ulsvågskaret  

Kommunedirektørens innstilling  

Forslag til høringsinnspill vedtas som Hamarøy kommune sitt innspill i høringen av planforslag med 
konsekvensutredning utarbeidet av Statens vegvesen for E6-Ulvsvåg.  

Sakens bakgrunn og faktagrunnlag  

Statens vegvesen skal bygge ny E6 gjennom Ulvsvågskaret og har lagt planen ut på 1. gangs høring 
med frist 31. mai 2020.  

Det er inngått avtale mellom nye Hamarøy kommune og Statens vegvesen om overføring av 
planforberedelse til statlig myndighet, her Statens vegvesen, jf. pbl. § 3-7. I plansaken er Hamarøy 
kommune regnet som høringspart, men har også vært direkte involvert underveis i planarbeidet for å 
sikre lokalt tilpassede løsninger. På vegne av Hamarøy kommune har kommuneplanlegger vært 
bidragsyter i planarbeidet og kommunestyret er vedtaksmyndighet.  

I forhold til konsekvensutredningsforskriften har Statens vegvesen som forslagsstiller hatt en 
selvstendig vurderingsplikt mens Hamarøy kommune som planmyndighet har hatt den endelige 
avgjørelsen.  

Hamarøy kommune vedtok i kommunestyremøte den 09.12. 2019 å fastsette planprogrammet for 
E6-Ulvsvåg.   

Høringsinnspill:  

Bakgrunn   

I 2019 og med hjemmel i plan- og bygningslovens §3-7 startet Statens vegvesen i samarbeid med 
Hamarøy og Tysfjord kommuner planarbeid for detaljregulering av E6 Ulvsvågskaret, strekningen 
Kvannelv - Ulvsvåg.   

Strekningen inngår i konseptvalgutredning (KVU) for E6 Mørsvikbotn - Ballangen som ble vedtatt av 
Regjeringen i 2013. Det er bl.a. vedtatt å bygge den ut til normal vegstandard i dagens korridor, med 
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tunell under Ulvsvågskaret. Stigningen opp Ulvsvågskaret er problematisk for tunge kjøretøy og 
vegen er ofte stengt vinterstid pga. berging av tunge kjøretøy. Realisering av E6 Ulvsvågskaret vil gi 
en betydelig mer trafikksikker E6. Fartsgrense 80-90 km/h og kortere veg medfører spart reisetid. 
Kortere veg gir også mindre klimagassutslipp som følge av transport. KVU har også som mål at 
vegutbedringen skal gi god forbindelse for lokalt næringsliv og bidra til å opprettholde 
kundegrunnlag for reiselivsnæringen. 

Konsekvensutredning og planprogram  

Planarbeidet for E6 Ulvsvågskaret omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Det ble derfor 
utarbeidet et planprogram, en plan for prosessen og planleggingen, som ble lagt ut til offentlig 
ettersyn samtidig med varsel om planoppstart, i perioden 1.6 – 10.08.2019.   

Etter høringen ble planprogrammet oppdatert. Tidligere Hamarøy kommune fastsatte 
planprogrammet ved vedtak i kommunestyret den 31.10.2019, som sak 52/19. Tysfjord sendte uttale 
til planprogrammet men mottok ikke revidert planprogram tidsnok til å kunne behandle det i sitt 
siste kommunestyremøte før kommunesammenslåingen den 01.01.2020. Statens vegvesen 
konfererte med fylkesmannen i Nordland (nå statsforvalteren) som bl.a. sa at planprogrammet er et 
prosessuelt vedtak; dvs. ikke et forvaltningsmessig vedtak med virkning for noen berørte parter. Det 
er bare selve reguleringsvedtaket som har slik virkning. Hamarøy kommune kan, men trenger ikke, å 
fastsette planprogrammet på nytt slik at det utvides til også å gjelde for den delen av kommunen 
som mangler vedtak.  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ombygging av E6 over Ulvsvågskaret gjennom å 
avklare valg av veilinje med tunell mellom Kvannelv og Ulvsvåg og detaljregulere denne. Herunder 
avklare arealbruk for ny E6 i Ulvsvåg sentrum, samt utrede konsekvenser og innarbeide eventuelle 
avbøtende tiltak i planen. Reguleringen skal også ta hensyn til nærings- og boligarealer og 
kollektivholdeplass i Ulvsvåg.   

Innenfor planområdet skal alternativer utredes så langt som nødvendig for å velge ett av dem for 
detaljregulering. Belutningsgrunnlag for trasèvalg vil, i tillegg til konsekvensutredningen, bl.a. være 
innkomne innspill, resultat av undersøkelser, kost/nyttevurderinger og måloppnåelse.  

En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. Reguleringen 
skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel, 
kommunedelplan eller områderegulering.  

Med i hovedformålet med planen er også det å utrede konsekvenser og innarbeide evt. avbøtende 
tiltak i planen. Grunnlaget for å foreslå avbøtende tiltak legges i arbeidet med konsekvensutredning 
(KU).   

Prosjektbeskrivelse  

Planområdet strekker seg fra Kvannelva i sør til Kilnesodden rett nord for bygda Ulvsvåg, og går stort 
sett gjennom naturlandskap frem til tettstedet Ulvsvåg. I Ulvsvåg er det vegforbindelse vestover til 
bl.a kommunesenteret Oppeid. 

I forslag til planprogram foreslo Statens vegvesen utredninger iht. forskrift om konsekvensutredning 
for fagfeltene landskapsbilde, naturmangfold, kulturminner og reindrift. Andre aktuelle tema 
behandles i planbeskrivelsen.   

Etter høringen av planprogrammet i perioden 1.6 – 10.8.2019 ble det tatt inn noen presiseringer, jf. 
kapittel 4 i merknadsheftet. 
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• I kapittel 5.1 er det tilføyd et nytt siste avsnitt: Alternativsutredningen skal dokumenteres i 
en egen rapport, der det kommer fram hvilke vurderinger som er gjort og begrunnelsen for valg av 
løsning. (I forbindelse med høringen av planforslaget opplyser Statens vegvesen at dette 
fremkommer av de faglige KU-rapportene og sammenstillingen i planbeskrivelsens kapittel 9). 

• I kapittel 5.4 er klima og energi tatt inn som eget punkt under avsnittet Andre aktuelle tema: 
Hvordan det er tatt hensyn til framtidige klimaendringer, og tiltakets påvirkning på energibehov og 
utslipp av klimagasser. 

• I kapittel 6.2, 2. avsnitt er det tilføyd: Det er et mål at barns og unges interesser spesielt skal 
kartlegges og ivaretas. 
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Figuren viser planområdets avgrensning i planprogrammet. Innenfor dette skulle alternative 
vegtraseer vurderes, sammen med muligheter for massedeponering. Det endelige planområdet 
omfatter kun det området som faktisk foreslås regulert.  

Dagens E6 gjennom planområdet er ca. 13,5 km. Problematisk sving ned fra Ulvsvågskaret er markert 
med rød sirkel. 

 

 

Etter fastsetting av planprogram ble det funnet to mulige hovedkorridorer for ny E6, se figuren 
nedenfor. Gjennom  konsekvensutredningen ble det fremskaffet grunnlag for å velge hvilket 
alternativ man skulle gå videre med.  

Alternativ 1: Gjennom Skilvassbakk, med fire mulige traseer.  

Alternativ 2: Lang tunell til Ulvsvåg, og ny vegforbindelse til Skilvassbakk.  
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På grunn av tunellene vil det bli masseoverskudd, mulige deponeringssteder inngikk i 
konsekvensvurderingen. 

 

 

 

Planbeskrivelsen oppsummerer konsekvensutredningen av ikke-prissatte tema i kap. 9.2. Her 
beskrives hvor og hvor store de negative konsekvensene av byggingen av ny E6 vil bli.   

Naturmangfold  

For den valgte vegtraseen beskrives det svært store negative konsekvenser for naturmiljø i enkelte 
delområder (NM2,9 og 12). I de nevnte områdene er det ikke mulig å unngå dette. For et par av 
områder med middels og liten negativ konsekvens er det likevel mulig å gjøre avbøtende tiltak.   
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Reindrift 
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Kvalitetssikring av planmaterialet  



24 
 

På grunn av framdriften har det ikke vært mulig for administrasjonen å kvalitetssikre alle dokumenter 
i et så omfattende materiale. Administrasjonen har prioritert å vurdere sammenheng mellom 
konsekvensvurdering og planløsning og se på plankart og planbestemmelser, som vil bli juridisk 
bindende. Gjennomgangen er ikke fullstendig.  

Planprogrammet beskrev at alternativsvurderingen skulle beskrives i en egen rapport. Vegvesenet 
viser til konsekvensutredningene og planbeskrivelsens kapittel 9. 

Administrasjonen savner en fullstendig redegjørelse for hvilke tiltak som er gjort for å redusere det 
negative omfanget av de ikke prissatte konsekvensene, jf. figur som viser tiltakshierarkiet for ikke 
prissatte konsekvenser. For temaet naturmangfold er det foreslått et avbøtende tiltak i form av å 
koble seg på eksisterende E6 gjennom Ulvsvåg. Dette ville kunne vært et avbøtende tiltak også for 
temaet landskapsbilde, i tillegg til bedre vern av dyrka mark. Tiltakene bør beskrives for alle tema og 
vises i plankart og bestemmelser.  

Administrasjonen ber om at det legges inn krav i reguleringsbestemmelsene om utarbeidelse og 
godkjenning av vann og avløps- rammeplan før byggetillatelser kan gis. Til §4.4.1 Bruk og vern av sjø 
og vassdrag punkt c) legges det til at det skal lages en marksikringsplan som viser hvilken 
kantvegetasjon som skal bevares, og at denne legges til grunn ved avtale om gjennomføring. Dette 
gjelder også marksikringsplan som nevnt i rekkefølgebestemmelsene §7.1 a). Det mangler 
bestemmelser til plankartets H560 bevaring naturmiljø. For deponiområder §6.1.1 bør det angis 
helningsgrad ut fra senere bruk. Områder som skal slås maskinelt bør ikke ha helning større enn 1:4. I 
bestemmelsene for bestemmelsesområdene 6.1.3 og 6.1.4 står det at det kun kan deponeres masser 
i områdene dersom det oppstår en situasjon med overskuddsmasser nord i planområdet i 
forbindelse med driving av tunnel 2.3. Administrasjonen ber om at man unngår fylling her, jf evt 
avbøtende tiltak av hensyn til naturmiljø område N3 og landskapsbilde på Kilnesodden mv. Dersom 
det opparbeides fylling likevel bør plastringssonene langs elv og strand bearbeides på en slik måte at 
de ikke skaper barrierer i landskapet, da vannkantene både er attraktive for friluftsliv og bør 
etableres med tanke på naturmangfold. Stedegne masser som sand og kampesteiner bør tas vare på 
og legges tilbake langs ny strand.   

Kommunedirektøren registrerer forslaget om at dagens E6 fra kryssområde Skillvassbakk til dagens 
kryss E6/ fv. 81 foreslås omklassifisert til kommunal veg. Hamarøy kommune foreslår at den 
omklassifiseres til fylkesvei.  

Kommunedirektørens vurdering  

Kommunedirektøren anbefaler at høringsinnspillet vedtas som Hamarøy kommune sitt innspill i 
høringen av planforslag med konsekvensutredning utarbeidet av Statens vegvesen for E6-Ulvsvåg. 

 

Statens vegvesens kommentar  
Statens vegvesens oppsummering av kommunens høringsuttalelse:  

Planforslaget er lagt fram for kommunens faste utvalg for plansaker – Plan- og ressursutvalget, og 
kommunens høringsuttalelse er vedtatt der.  

Kommunens konkrete innspill til planforslaget er oppsummert slik:  

1. Avbøtende tiltak for alle ikke-prissatte tema bør beskrives og vises i plankart og 
bestemmelser.  
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2. Det bes om at det legges inn krav i bestemmelsene om utarbeidelse og godkjenning av 
rammeplan for vann og avløp før byggetillatelser kan gis.  

3. Til bestemmelse 4.4.1 punkt c) bør det legges til at det skal lages en marksikringsplan som 
viser hvilken kantvegetasjon som skal bevares og at denne legges til grunn ved avtale om 
gjennomføring. Dette gjelder også bestemmelse 7.1 a).  

4. Det mangler bestemmelser til plankartets H560 Bevaring naturmiljø.  
5. For deponiområder jf. bestemmelse 6.1.1 bør det angis helningsgrad ut i fra senere bruk. 

Områder som skal slås maskinelt bør ikke ha større helning enn 1:4.  
6. Kommunen ber om at det unngås fylling i Vågen av hensyn til naturmiljø og landskapsbilde 

på Kilnesodden. Dersom det skal fylles her bør plastringssonene langs elv og strand 
bearbeides på en slik måte at de ikke skaper barrierer i landskapet da vannkanten både er 
attraktiv for friluftsliv og naturmangfold. Stedegne masser som sand og kampestein bør 
benyttes til reetablering etter evt fylling.  

7. Kommunen foreslår dagens E6 fra kryssområdet Skivassbakk omklassifisert til fylkesveg, ikke 
kommunal veg slik det er foreslått i planforslaget.  

Statens vegvesens kommentarer:  

1. Avbøtende tiltak for hvert tema er beskrevet i planen og sikret gjennom bestemmelser, uten 
at disse utgjør en særskilt liste.  

2. Innspillet tas til følge.  
3. Bestemmelse 4.4.1 c) slår fast at kantvegetasjon skal bevares. Et krav om marksikringsplan 

innenfor disse områdene vil være misvisende da det i utgangspunkt ikke er tillatt å fjerne 
vegetasjon eller benytte områdene til mellomlagring e.l. Innspillet tas ikke til følge.  

4. Innspillet tas til følge. Bestemmelse som sikrer arealet som buffersone mot Kvannskogen 
naturreservat er innarbeidet i planen.  

5. Innspillet tas til følge. Maksimal helningsgrad for bestemmelsesområdene #8, #11. og #11.2 
er satt til 1:4 i tilhørende bestemmelser.  

6. Det er stilt rekkefølgekrav i planbestemmelsene om at det kun kan tillates deponering av 
masser i Vågen dersom E6 ved realisering av prosjektet skal etableres over Vågen. For å sikre 
at fyllingen ikke blir erosjonspåvirket er det stilt krav om erosjonssikring opp til fremtidig 
stormflonivå, her: C + 3 m.o.h., noe som begrenser mulighetene for utforming noe, men 
konkret utforming av fyllingen og fyllingsfronten vil komme i forbindelse med 
detaljprosjekteringen.  

7. Innspillet tas til orientering. Det vil bli igangsatt en prosess for omklassifisering av 
eksisterende vegnett hvor kommunen vil motta forslaget til ny vegklassifisering på høring.  

 

 

2.1.5 Nordland fylkeskommune 
Uttalelse - høring av detaljregulering E6 Ulvsvågskaret – Hamarøykommune, datert 10.06.2022 
Nordland fylkeskommune har den 4.4.2022 mottatt forslag til detaljregulering for E6 Ulvsvågskaret 
gjennom Hamarøy kommune til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med 
konsekvensutredning er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Hamarøy kommune, 
etter planprogram fastsatt av Hamarøy kommune 31.10.2019. Hensikten med planarbeidet er blant 
annet å tilrettelegge for bedre trafikksikkerhet og mer stabil helårs framkommelighet langs en 
problematisk vegstrekning på E6 blant annet fordi den har stor stigning og er relativt ofte blokkert 
på grunn av bilberging vinterstid. E6 skal bygges ut til vegnormalstandard i dagens korridor med 
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tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret. Med dette ønsker man å oppnå redusert reisetid for 
næringstransport og bedre regularitet og robusthet på vegstrekningen. 
Nordland fylkeskommune ga innspill til planarbeidet ved brev av 8.8.2019, det vises til dette. 
Nordland fylkeskommune ser at det på basis av planprogrammet er laget et omfattende 
plangrunnlag i saken. Tema som er konsekvensutredet er friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, 
landskapsbilde, reindrift og kulturarv. I tillegg til ROS-analyse er det også utarbeidet rapporter som 
tar for seg støy, naturfare, hydrologi, geologi og geoteknikk. På dette grunnlaget er det oversendte 
planforslaget utformet for alternativ 2, som er det østligste av de utredete alternativene. De øvrige 
er alternativene 1 a, 1c og 1d som i ulike grader benytter eksisterende trasé mer enn det valgte. 
Alternativ 2 beskrives gjennom 4 dagsoner og 3 tuneller fra sør mot nord slik: dagsone1 fra 
Kvannelva til Mellomelva - tunnel 2.1 – dagsone 2 øst for Langvika – tunnel 2.2 – dagsone 3 over 
Beritjorddalen – tunell 2.3 – dagsone 4 ved Ulvsvåg mot Kilnesodden. Det er også dette 
alternativet som totalt sett innebærer de største negative konsekvensene for friluftsliv, 
landskapsbilde og reindrift, som følge av blant annet vegens barrierevirkning. 
Fristen for uttale seg til planforslaget var 31.5.2022. Nordland fylkeskommune fikk utsatt frist til 
8.6.2022, og må bare beklage at uttalelsen vår kommer etter dette. 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 
uttalelse: 
 
Merknader 
Fylkeskommunen har følgende merknader til planforslagets arealdisponering, som 
utfordrer arealpolitiske retningslinjer slik de framgår blant annet av Fylkesplan for 
Nordland 2013-2025 kap. 8. om Arealforvaltning i Nordland. 
Planforslaget innebærer terrenginngrep i form av fyllinger, skjæringer og massedeponier i hittil 
uberørt natur, omdisponering, nedbygging og flytting av dyrka og dyrkbar mark ved Ulvsvåg, 
arealbeslag og fragmentering av viktige årstidsbeiter for reindriftsnæringen, samt arealbeslag og 
vesentlig forringelse av svært viktige friluftsområder i nærheten av Ulvsvåg. 
Samtidig er veiene forbindelseslinjer mellom byer og bygder, og utgjør avgjørende nettverk for 
smidig person- og vareforflytning gjennom landet. Veiene har derfor en svært viktig 
samfunnsfunksjon og det fremgår av plandokumentene at endringene vil føre til mindre støv og 
støy ved Ulvsvåg sentrum. 
Friluftsliv 
Tiltakene som planen legger til rette for får store negative konsekvenser for flere av de kartlagte 
svært viktig eller viktig friluftsområdene. Det planlagte tunnelinnslaget og omlagt E6 nær Ulvsvåg 
vil dele det svært viktige nærturterrenget som i konsekvensutredningen er benevnt FB14 
Eventyrskogen/Trolltjønna. Dette er del av friluftskartleggingens område Moan (FK00000136), som 
er beskrevet som et lokalt trim- og turområde med bålplass og trelavvo (Ruska), med gammel 
ferdaveg over skaret til Skillvassbakk og Kalvågen. Området blir delt av ny veg, og det påpekes av 
tilrettelagte elementer, blant annet ei grillhytte, må fjernes som følge av tiltaket. Konsekvensen for 
området totalt betegnes som alvorlig miljøskade. Siden dette friluftsområdet ligger nærmest 
tettstedet og er et viktig nærturturområde, er de negative konsekvensene etter fylkeskommunens 
vurdering ekstra uheldige. 
Nordland fylkeskommune vil oppfordre til å begrense arealbeslaget ved dette friluftsområdet i den 
grad det er mulig. Skjerming og tilrettelegging av alternative områder allerede før anleggsfasen kan 
være avbøtende tiltak for å minimere de negative konsekvensene på lengre sikt, og etablere nye 
turvaner før vegbyggingen igangsettes. 
Kulturminner og kulturmiljø 
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Kulturminner som fylkeskommunen har forvaltningsansvar for, er ivaretatt på en tilfredsstillende 
måte i planforslaget. Vi forutsetter at pålegget om å sikre gårdshaugen på Ulvsvåg (KulturminneID 
271949) med sperregjerde i anleggsfasen blir fulgt opp. 
Det vises til egen kulturminnefaglig uttalelse fra Sametinget. 
 
Reindrift 
Reindriftsnæringen vil bli berørt av tiltakene det innebærer å legge om og bygge ut veien. Imidlertid 
er det gjort en samlet vurdering i konsekvensutredningen, også ut ifra andre påvirkningsfaktorer 
som regulert vassdrag, kraftledning og hyttefelt, at den totale belastningen ikke vil bli for stor. 
 
Jordvern 
Fylkeskommunen ser det som svært uheldig at planforslaget fører til omdisponering av i alt 13,3 
dekar dyrka mark ved Ulvsvåg, hvorav ca. 5,7 dekar av stor verdi. Dette henger også sammen 
 
med de forventede klimaendringene og potensielt økt behov for vedlikehold av veier grunnet slik 
som flom- og rasødeleggelser, samt det økte behovet for matsikkerhet. 
 
Fylkesveg 
Nordland fylkeskommune eier, drifter, vedlikeholder og forvalter fylkesvegene i kommunen. 
Fylkeskommunen sine interesser her er fremkommelighet og trafikksikkerhet langs fylkesvegene, 
hvor nullvisjonen, om null drepte eller hardt skade i vegtrafikken, ligger til grunn. Fylkeskommunen 
har ansvar for å sørge for at vegnormalene, og andre regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt. 
Dersom tiltaket strider mot disse, anses det å stride mot vesentlige regionale interesser. 
Planforslaget innebærer at trafikken fra dagens E6 vil flyttes over på ny veg, fram til nytt kryss på 
Ulvsvåg. Dagens veg opprettholdes som adkomstveg for boliger og som beredskapsveg. 
Fremtidig trafikk på dagens veg vil bli meget begrenset. 
I plandokumentene står det bl.a. at i planforslaget medtas forslag til omklassifisering av vegnettet 
som berøres. Videre står det at prosessen med omklassifisering vil bli iverksatt etter at 
anleggsarbeidene for den nye vegen er igangsatt. Gjennom Ulvsvåg sentrum er dagens E6 
foreslått omklassifisert til fylkesveg med tilførselstrafikk til sentrum og gjennomgangstrafikk til 
Oppeid/Hamarøy. 
Omklassifisering behandles etter vegloven, og det er Vegdirektoratet som etter høring i kommune 
og fylkeskommune fatter endelig beslutning om omklassifiseringen. Fylkeskommunen som 
vegmyndighet kommer til å uttale seg om omklassifiseringen når saken kommer på høring fra 
Statens vegvesen, men kan allerede nå signalisere positivt syn på saken slik den går fram av 
høringsmaterialet. 
 
Hensynet til viltet 
I planbeskrivelsen er det slått fast at det er etablerte bestander av elg i planområdet, og at 
bestanden av rådyr er voksende. Hensynet til viltet, spesielt elg, er etter hva vi kan se behandlet i 
konsekvensutredningsrapporten for naturmangfold. Bygging av tunnel vil selvsagt forkorte den 
distansen der det er fare for møter mellom vilt og vegfarende. Like fullt er det strekninger før og 
etter tunnelene der slike møter er mulig. Det tas sikte på en vegstandard som åpner for hastigheter 
opptil 90 km/t. I slik fart kan møter mellom elg og bil i verste fall få fatale utfall, også for mennesker. 
Elgen vil alltid være den tapende part i slike møter. Ny veg skal bygges med langt bedre kurvatur 
og siktlinjer enn dagens E6 og dette kompenserer et stykke på vei for høyere hastighet. Erfaringer 
fra andre nybygde deler av E6 i Nordland viser imidlertid at påkjørsler likevel skjer, og med til dels 
svært alvorlige følger. 
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Langs eksisterende trasé av E6 er det de siste seks år registrert flere elgpåkjørsler. Spesielt 
gjelder dette strekningen langs Kvannvatnet og Skilvatnet, der også ny E6 vil følge dagens trasé. 
Elgtettheten tillater neppe bygging av viltoverganger, men skilting sammen med f.eks. viltgjerder er 
aktuelle avbøtende tiltak. 
Vannmiljø 
Nordland fylkeskommune merker seg at det anbefales planer for årlig inspisering og vedlikehold av 
kulverter med tilhørende infrastruktur som grøfter, inn- og utløp m.v. Det er tatt inn 
planbestemmelser om flomsikring i 4.2.6 siste ledd, og om erosjonsbegrensninger som i 4.4.1 b). 
Dette er bra med tanke på å sikre at vannmiljøet opprettholdes. 
 
Digital plandialog 
Fylkeskommunen er tilfreds med at det framlagte planforslaget er publisert i Nordlandsatlas. Det 
bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. 
Det kan imidlertid synes som noe av planinformasjon har gått tapt i innsynsverktøyet, da det i det 
digitale plankartet ikke var mulig å identifisere alle bestemmelsesområder som det vises til i 
planbestemmelsene. 
 
Veiledning 
Nordland fylkeskommune har flyttet veiledning til andre arenaer enn gjennom innspill og uttalelser 
til plansaker. Faggruppa for plan, klima og naturressurser kan kontaktes ved ønske om å diskutere 
planfaglige spørsmål. For generell veiledning vises til www.nfk.no og regjeringens nettsider for 
planlegging www.planlegging.no. 
 
 

Statens vegvesens kommentar 
Friluftsliv  

Innspillet er tatt til orientering.  

Kulturminner og kulturmiljlø  

Innspillet er tatt til orientering.  

Reindrift  

Innspillet er tatt til orientering. Statsforvalteren fremmet innsigelse til høringsforslaget pga 
manglende avbøtende tiltak for etablert flyttlei ved Mellomvasselv. Planen er endret på dette 
punktet i tråd med avklaring på Statsforvalterens innsigelse.   

Jordvern  

Innspillet er tatt til følge. Statsforvalteren fremmet innsigelse til høringsforslaget med bakgrunn i 
jordvernet og som følge av dette er det sikret opparbeiding av større erstatningsareal for tapt 
dyrkamark i den endelige planen. Innsigelsen er avklart.  

Fylkesveg  

Innspillet er tatt til orientering.  

Vilt  

http://www.planlegging.no/
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Innspillet er tatt til orientering. Tema naturmangfold er utredet og i konsekvensuredningsrapporten 
inngår et kapittel om elg i planområdet. Avbøtende tiltak som skilting kan ikke innarbeides i 
reguleringsplanen, men vil følges opp i det påfølgende arbeidet med ytre miljøoppfølging. 
Planbeskrivelsen er oppdatert på dette punktet.  

Vannmiljø 

Innspillet er tatt til orientering.  

Digital plandialog 

Innspillet er tatt til orientering.  

 

2.2 Merknader fra private grunneiere/ aktører 
 

2.2.1 Skilvassbakk Grende- og grunneierlag 
Datert 15.05.2022 
 
Det er gjennomført årsmøte 16.april 2022 i Skillvassbakk grende- og grunneierlag. 
Ref. "sak 7 innkomne saker Orientering ang. ny E6 trasé. Årsmøtet går inn for framlagte forslag fra 
Statens Vegvesen." 
 
Skillvassbakk grende- og grunneierlag har ingen merknader til planforslaget. 
Dette ble enstemmig vedtatt på årsmøtet. 
Vi vil legge til rette så godt som det lar seg gjøre slik at planforslaget og prosjektet kan la seg  
gjennomføre. 
 

Statens vegvesens kommentar  
Merknaden tas til orientering. 

 

2.2.2 Roar Hunstad, Irene Hunstad og Idar O. Hunstad, Gnr. 260 Bnr. 2 
Datert 23.05.2022 
 
Vi ønsker med dette å sende inn merknader ifm. Ny E6. Merknadene gjelder for eiendommen 
gnr/bnr. 260/2 i Hamarøy kommune. Det er varierte interesser på eiendommen: 
- Skogsdrift 
- Hytte og fritid 
- Jakt og fiske 
- Bærplukking 
 
Eiendommen planlegges å driftes og forvaltes slik den gjør i dag. Av den grunn mener  
vi det er avgjørende at de kvalitetene og ressursene som er på eiendommen bevares  
og holdes tilgjengelig. 
 

1. De planlagte tiltakene vil medføre tap av en verdifull historisk eiendom, tap av 
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fremtidige inntekter og tap av areal. I tillegg vil den fremtidige driften og forvaltningen  
av eiendommen bli vanskeligere og mindre effektiv. 
Vi ser likevel frem til å holde dialog og finne løsninger sammen med byggherre. 
 

2. Ifm. Gjennomføring av utbyggingsprosjektet ber vi om at berørte arealer på 
eiendommen gnr/bnr. 260/2 i Hamarøy kommune naturlig revegeteres.  
Grunneier ønsker å bevare eiendommens ressursgrunnlag så mye som mulig. 
Det vokser multe, blåbær og krekling i bl.a. de berørte områdene. Disse  
bærene høstes og foredles. 
 

3. Ved Etablering av tunnel 2.1 søndre tunnelpåhugg, er det regulert en større  
fylling/massedeponi. 
Dette området ber vi om at istandsettes og beplantes for nytt skogsvirke. Vi 
ber om at utbygger tar vare på jordsmonnet slik at dette kan benyttes over 
fyllmassene. Det planlegges for videre skogsdrift i området. Vi mener 
helningen i terrenget bør være slik at arealet er fremkommelig til fots og for  
skogsmaskiner. 
Det tømmeret som avvirkes ifm. med tiltaket i dette området ønsker vi å  
motta med erstatning for det tapet vi har ved for tidlig avvikling av skogen.  
Tømmer overlevert til oss skal felles og behandles på faglig rett måte. Vi ber i  
denne forbindelse om dialog med byggherre om plassering av tømmer. 

4. Vi ber om at tegnet skogsvei fra Langvika/Skilvatnet føres opp til 
Tørpelvannet, tilfredsstiller BK10 da det vil ferdes traktorer med tømmerlast  
på denne. Adkomsten er viktig for drift og forvaltning av skogen.  
Undergangen må også dimensjoneres slik at den blir tilpasset størrelse på  
skogsmaskiner. 

5. Vi ber om at støyvurdering for ny veg oversendes. Vi ønsker å vite hvordan ny  
E6 vurderes å påvirke hytteområdet mot Langvika/Skilvatnet og  
uteoppholdsarealet i samme område. Det er støybildet for området mellom  
tunnelene 2.1 og 2.2 som er aktuell for vår del. Vi ønsker støydempende  
tiltak på veien.  

6. Vi ber byggherre om at det etableres en avkjørsel og en lunneplass  
/lasteplass for tømmer på nordsiden av tunnel 2.2. Dette for at vi skal kunne  
komme oss til denne delen av eiendommen, og at den skal kunne driftes på  
en god måte.  

7. Vi imøteser dialog med byggherre om grunnerverv. Vi ber om at alle  
nåværende tap, midlertidig og permanente tap vurderes, samtidig ber vi om  
at fremtidig produksjonstap erstattes og ulempeerstatning for senere tilvekst  
og flere års ventetid før tilveksten kan starte på store skogarealer, og  
vanskeligere drift i tildels mer skrående terreng.  

8. Vi ber om en redegjørelse for hva som menes med punkt 7.15. Her går det  
frem at trær skal bevares for å hindre snøfokk. Dette strider med våre  
interesser innen skogsdrift. 
 
Denne uttalelsen er fremmet av eiendomsselskapet Idar O. Hunstad Eiendom AS på  
vegne av Irene Hunstad. Eiendomsselskapet forvalter blant annet eiendommen til  
Irene Hunstad. Irene er styreleder i selskapet. 
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Statens vegvesens kommentar  
1. Grunnerverv og erstatningsutmåling starter etter at prosjektet har fått bevilgning, og det kan 
ikke gjøres konkrete verdsettingsfaglige vurderinger lang tid før byggestart. Når prosess for 
grunnerverv kan starte vil grunneiere kontaktes.  

2. Merknaden er tatt til følge. Planbestemmelse 6.1 c) er endret til:  

Områdene skal istandsettes, tilrettelegges for naturlig revegetering og tilbakeføres til angitt 
arealformål i planen senest ett år etter at anleggsarbeid er avsluttet.  

3. Merknaden er delvis tatt til følge. Massedeponi ved søndre påhugg for tunnel 2.1 er 
modellert med helning 1:4 og er tilgjengelig både til fots og med maskiner. Merk at det er avsatt 
hensynssone for reindrift i området og at tiltak innenfor området som kan være til ulempe for 
reindrifta ikke er tillatt. Erstatning utmåles i forbindelse med grunnervervet.  

4. Merknaden er delvis tatt til følge. Etablert traktorveg på eiendommen sikres undergang 
under ny E6 gjennom kulvert dimensjonert for veiklasse 7 – veier for transport med lastetraktor og 
landbrukstraktor med henger, og er tilpasset standard på eksisterende traktorveg. Det utføres ingen 
øvrige tiltak på eksisterende traktorveg.  

5. Merknaden er tatt til følge. Støyvurderingen ble oversendt til merknadsstiller 27.06.2022.  

6. Merknaden avvises. Det finnes ikke adkomst eller traktorveg til, eller lunneplass i, området i 
dag, som prosjektet er pålagt å opprettholde. Fra etablert traktorveg på eiendommen, som 
opprettholdes med kulvert jf. punkt 3, er det mulig å nå de aktuelle delene av eiendommen på 
nordsiden av tunnel 2.2 med maskiner dersom skogsdrift her blir aktuelt.  

7. Se punkt 1.  

8. Bestemmelse 7.15 har til hensikt å ivareta trafikksikkerhet, da vegetasjon i området bidrar til 
å redusere snøfokk som samles i vegbanen før tunnelportalene.   

 

2.2.3 Einar Sissener, Gnr. 80 Bnr. 1 og Gnr. 81 Bnr. 1 
Datert: 31.05.2022 

Til Statens vegvesen.  
Undertegnede er eier av Korsvik Kløtran-eiendommen, gbnr 80/1 og 81/1, i Hamarøy kommune og er  
således berørt av forslag til reguleringsplan for en strekning på ca 2,6 km; fra Kvannelva til  
Mellomvasselva, på begge sider av dagens E6.  

1. (Jeg registrert at gbnr 80/1 er utelatt i oversikten over berørte gbnr på side 11 i 
planbeskrivelse).  
 

Jeg har følgende bemerkninger til planforslaget på strekningen Kvannelva til Mellomvasselva:  
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Kommuneplanens arealdel.  

 
2. Planforslaget er i strid med arealformål i gjeldene kommuneplan for Hamarøy kommune:  

 
Manglende begrunnelse og beskrivelser.  

3. I planbeskrivelsen foreligger det ingen begrunnelse for hvorfor strekningen Kvannelva – 
Mellomvasselva er tatt med i reguleringsforslaget.  
Det som derimot kommer frem er at det planlegges å bygge en ny E6 sør før og parallelt med 
nåværende E6 på denne strekningen.  
Dette til tross for det at det på denne strekningen ikke har vært ulykker av betydning og at 
ÅDT er svært lav.  
Jeg stiller meg derfor uforstående til at finnes et behov for ny trasé her.  

 
Hvis det er behov for oppgraderinger, vil dette være uproblematisk ved en kostandeffektiv  
breddeutvidelse av eksisterende E6.  
Ny E6 på denne strekninger ser derfor ut til å være i strid med målet: «Mer for pengene» i 
Nasjonal transportplan.  
Etter mitt syn virker tiltaket på denne strekningen både ubegrunnet, unødvendig og 
kostnadsdrivende.  

 
4. For øvrig er planbeskrivelsen mangelfull for eksisterende anlegg på gbnr 80/1 og 81/1, dvs 

anlegg som vil bli berørt dersom planen gjennomføres:  
• Det mangler beskrivelse av eksisterende avkjørsler fra E6. 
• Det mangler beskrivelse av eksisterende driftsvei og sauegjerde. 
• Det manglende beskrivelse av velteplas for tømmer. 
• Det manglende beskrivelse av felt med plantet gran. 
• Det mangler bekrivelse av kjent elgtrekk over E6. 
• Det er også uklart, dvs ikke beskrevet, hva som skal gjøres med eksisterende E6 hvis det 

bygges ny, parallell E6 på denne strekningen.  
• Det mangler også avklaring, beskrivelse og begrunnelse for opparbeidelse av ny, felles p-

plass for hytteeiere, og andre, på undertegnedes eiendom.  
 

5. Manglene antas å være i strid med opplysningsplikten fastsatt i Forvaltningsloven da 
manglene, samlet sett, gir en ufullstendig beskrivelse av både de nåværende, faktiske forhold 
og av de praktiske og økonomiske virkninger av et eventuelt vedtak av planen. 
 

Mine spørsmål på e-post til Statens Vegvesen i sakens anledning er ubesvart.  
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Erstatning.  
Jeg legger til grunn at virkning av planvedtak baseres på plan- og bygningslovens kapitel 16, herunder  
grunneiers krav på full erstatning og dekning av samtlige kostnader ved ekspropriasjon, klager på  
ekspropriasjonsvedtak og ekspropriasjonsskjønn.  
 
Jeg tar forbehold om ytterligere anførsler. 
 

Statens vegvesens kommentar 
1. Merknaden er tatt til følge. Planbeskrivelsen er rettet på nevnte punkt.  

2. Merknaden er tatt til orientering. At detaljreguleringen ikke er i tråd med KPA er omtalt i 
planbeskrivelsen kap 4.2.1.  

3. Merknaden er tatt til orientering. Strekningen Kvannelva-Mellomvasselv på dagens E6 
tilfredsstiller ikke Statens vegvesens vegnormaler mhp kurvatur. Jf. KVU E6 Mørsvikbotn – Ballangen, 
vedtatt 2013 fremgår at E6 skal bygges ut til vegnormalstandard. Se planbeskrivelsen kap. 2.1. 

4. 

• Avkjørsler fra E6 er generelt omtalt i planbeskrivelsen kapittel 7.16. For hytter langs 
Kvannvatnet er avkjørsler og parkeringsplass samlokalisert til felles parkeringsplass nærmere 
vist i kapittel 7.1.4.  

• Ny velteplass/lunneplass for tømmer er regulert litt lengre sør enn dagens velteplass, og 
opparbeides som del av prosjektet. Trase for ny E6 er regulert der det i dag går en driftsveg 
parallelt med eksisterende E6. Erstatning for tapt veg vil inngå som en del av 
grunnervervsprosessen, se punkt 5.  

• Tema skogbruk er omtalt i planbeskrivelsen kapittel 7.12. Skog som må avvirkes før optimal 
alder for hogst vil erstattes, se punkt 5.  

• Tema naturmangfold er utredet og i rapporten Konsekvensutredning Naturmangfold E6 
Ulvsvågskaret inngår et kapittel om elg i planområdet.  

• Ny E6 er regulert rett på oversiden/vestsiden av eksisterende veg og vil for deler av 
strekningen heves noe i terreng for å redusere vertikal kurvatur. Eksisterende E6 vil inngå i 
vegfyllingen for ny E6, og inngår som del av det regulerte veganlegget (vegformål eller annen 
veggrunn).  

• Ny E6 reguleres som nasjonal hovedveg jf. Statens vegvesen håndbok N100 med fartsgrense 
90km/t og dette medfører en streng holdning til avkjørsler, noe som tilsier behov for å 
samlokalisere flere av dagens direkteavkjørsler til E6. Det er innarbeidet et delkapittel om 
avkjørsler og parkering langs Kvannvatnet i planbeskrivelsen, kapittel 7.16.2.  

6. Grunneier får erstattet sitt økonomiske tap som følge av prosjektet. Grunnerverv og 
erstatningsutmåling starter etter at prosjektet har fått bevilgning. Når prosess for 
grunnerverv kan starte vil grunneiere kontaktes. Grunnloven § 105 om full erstatning ligger 
til grunn for alt statlig grunnerverv, og Statens vegvesen dekker alle nødvendige utgifter 
grunneiere har i forbindelse med en evt skjønnssak. 
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2.2.4 Jonas Knutsen  
Datert 09.06.2022 

Hei, takk for fint infomøte den 12.05.2022 på Ulvsvåg Gjesteveri. 
Jeg har en ide som kan slå t fluer i en fei, angående utbygging av tunellen i Ulvsvågskaret. 
Etter min forståelse blir det masse masser til overs, og disse fyllmassene kan da brukes til noe. 
Så når byggingen er i gang og lastebilene i sving, er det ikke lange biten for de å kjøre å tømme 
massene. 
 
Ca 3-4km Vestover mot Oppeid er det to dårlige svinger langs Fylkesvei 81. 
I den nærmeste svingen er det trangt og uoversiktlig for trafikanter. 
I den ytterste svingen er veien plassert i en skråning og det er trangt og uoversiktlig her og, samt at 
på nedersiden av veien er det en skråning som går rett ned. 
 
Ideen min består av å bruke fyllmassene til å lage en bedre veg inn mot Oppeid. 
Det må hugges skog og klargjøres for å legge masser hær. 
 
Hvis dette blir utført vil det gi bedre og sikrere veg inn mot Oppeid, og massene som kommer ut av 
tunellen blir brukt til noe nyttig. 
 
Jeg kommer til å legge ved 3 bilder som bedre forklarer min ide. 
 
 

 
Bilde 1: Ideen er å legge fyllmasser rett frem og lage en ben vei rett frem her, og koble seg på denne 
fjellknausen som stikker fram her. 
Hvis man kjører fra Ulvsvåg tenker jeg at det blir en liten oppoverbakke. 
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Bilde 2: Ideen er å legge masser ned i dette ''hullet''. Og få skråningsfoten så lang ut som det er 
hensiktsmessig mulig. For så å lage en bedre veg oppå hær. 
Grunnet at fjellet snur tror jeg ikke det går ann å få en 100% ben veg hær, men den vil bli betraktelig 
benere og mere oversiktlig enn dagens sving. Man vil kunne få en ganske strak veg noen meter og så 
må den svinges slakt mot venstre (hvis man kommer fra Ulvsvåg). 
 

 
Dette er min ide og håper den blir tatt i betraktning, for her kan en fylkesvei bli gjort mye bedre og 
fremme bolyst i Hamarøy kommune, samt at Vegvesenet blir kvitt overskuddsmasser. 
 
Likelydende brev er sendt til Hamarøy kommune og Nordland fylkeskommune.  
 

Statens vegvesens kommentar  
Vi takker for et godt innspill. De aktuelle svingene ligger imidlertid utenfor planområdet som vi 
regulerer i denne omgang, så innspillene kan ikke innarbeides i denne detaljplanen. Vi registrerer at 
likelydende innspill er sendt til Nordland fylkeskommune som er vegeier av den aktuelle vegen, 
fylkesveg 81. Dette kan bidra til å skape anledning for å vurdere konstruktiv bruk av 
overskuddsmasser fra tunnelboring til andre prosjekter i området når arbeidet med byggeplaner 
settes i gang.  
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2.2.5 Ingeborg Hanssen, Gnr. 81 Bnr. 5 
Datert 09.05.2022 

«Ad Utkjøring til eksisterende hyttetomt, eiendom 81/5 Hamarøy kommune 
 
Jeg står som medeier i 81/5, Hamarøy kommune. Jeg har i den forbindelse fått tilsendt 
planforslag - Detaljregulering E6 Ulvsvågskaret. 
 
I dette planforslaget ser jeg at avkjøring til hytta vår er flyttet nordover ca 80 meter? Er det 
meningen at flere hytter ved Kvannvannet skal benytte seg av samme utkjøring, i tilfelle hvilke? 
Er det utarbeidet noe mer detaljert forslag om denne nye avkjøring, som feks tilgjengelighet til 
hyttene? Hva med vår nåværende så pålagte og bekostede avkjøring? Viser til vår saksgang noen 
år tilbake og endelig godkjenning 6. nov 2018, da med saksnummer XXXX (skjult ifbm 
merkandsbehandling) ved Dagfinn Stavdal, Statens vegvesen. 
 
Ønsker snarlig svar. 
 

Statens vegvesens kommentar  
Merknaden ble besvart per epost 08.08.2022:  

------------------ 

Viser til deres høringsuttalelse/ spørsmål til planforslag for detaljregulering for E6 Ulvsvågskaret ang 
deres avkjørsel fra dagens E6, mottatt 09.05.22.  

 

 

I illustrasjonen over er et utsnitt av plankartet gjort noe gjennomsiktig og lagt over et flyfoto av 
området, slik at dere kan se fremtidig situasjon i forhold til dagens.  
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Ny veg (o_SKV1) vil legges i overkant av dagens veg, noe som vil medføre at dagens avkjørsel ikke 
lengre grenser til vegen. Gammel veg reguleres til «annen veggrunn» (o_SVG1) langs ny veg, slik som 
grøft/ skjæring (avhengig av terreng).  

Reguleringsplanen for E6 Ulvsvågskaret er basert på vegklasse H1 jf. håndbok N100, og på den 
aktuelle strekningen er vegen regulert for 90 km/t. Av vegklassen følger et krav om at avkjørsler skal 
begrenses, og det er derfor regulert for felles parkeringsplass for flere hytter da særskilte løsninger 
for hver enkelt ikke er forenlig med den regulerte vegklassen.  

f_SPA1 er foreslått regulert til en felles parkeringsplass (med ca 10 plasser totalt) for eiendommene 
med gnr/bnr 81/4, 81/5, 81/6, 81/7 som i dag enten parkerer langs veg eller har direkte avkjørsel fra 
E6, samt utfartsparkering. I høringsforslaget lå denne inne som «felles-privat», men denne skal 
reguleres til offentlig formål og både etableres og driftes av Statens Vegvesen. Vedlagt ligger en 
skisse som grovt viser endrete avstander fra de aktuelle hyttene til parkeringsplassen. Når det gjelder 
deres eiendom vil ny felles parkeringsplass etableres ca 60 meter nord for dagens avkjørsel.  

Vi har forsøkt å finne avkjørselstillatelsen som det refereres til i deres epost, men finner kun en 
endelig godkjenning for bruk av avkjørsel til gnr. 81 bnr. 6 i Hamarøy kommune datert 6. november 
2018. Deres eiendom gnr. 81 bnr. 5 er ikke nevnt eller markert på kartet i godkjenningen. 
Avkjørselstillatelsen for 81/6 ligger vedlagt.  

Vegloven § 41 andre ledd åpner opp for at det kan kreves vederlag for nødvendige utgifter til flytting 
eller endring av lovlige avkjørsler. Når Statens vegvesen her bekoster en ny avkjørsel/parkeringsplass 
kan det imidlertid ikke kreves slikt vederlag. 

Vennligst ta direkte kontakt med undertegnede dersom dere har flere spørsmål eller ønsker å drøfte 
noe av dette nærmere.  

------------- 

Det er etter høring tatt inn et delkapittel om avkjørsler og parkering langs Kvannvatnet i 
planbeskrivelsen kapittel 7.16.2. 
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3 Endringer i planen 
3.1 Plankart  

• Parkeringsplass ved Kvannvatnet var foreslått regulert til felles-privat (f_SPA1). Denne er 
omgjort til offentlig (o_SPA1).  

• Lunneplass SPA2 ved Kvannvatnet: Det var en uoverenskomst mellom geometri i 
vegmodellen og plankartet, som er rettet opp.  

• Hensynssone H560 Særlig hensyn naturmiljø langs Kvannvatnet er justert.  
• Midlertidig bygg- og anleggsbelte mot Kvannvatnet er delvis tatt ut.  
• Deponi nummerert 5.1 ved høring er rettet til 5.2.  
• Landbruksareal på fylling i Vågen er angitt med særskilt formål L2. 

 

3.2 Planbestemmelser  
• Et punkt h) er lagt til bestemmelse 4.1.1.:  

4.1.1  h) Rammeplan for vann, avløp og overvann skal være godkjent av Hamarøy kommune før 
byggetillatelse kan gis. 

• Følgende bestemmelser er knyttet til hensynssone H560:  

 5.2.2 H560 Særlig hensyn naturmiljø  

H560_1 mot Kvannvannet 
Inngrep som skader vegetasjon i kantsonen langs vassdraget, herunder kjøring med maskiner 
på ikke frosset mark, er ikke tillatt.  
 
H560_2 mellom E6 og Kvannskogen naturreservat  
Hensynssonen angir buffersone mellom regulert veganlegg og verneområde jf. bestemmelse 
4.3.2.  
Området skal i så stor grad som mulig bevares urørt og naturlig vegetasjon skal bevares. 
Området kan ikke benyttes til midlertidig rigg- og anleggsområde.  
 
H560_3 på oversiden/vestsiden av E6  
Hensynssonen angir områder med naturverdier som skal hensyntas særskilt. Det er ikke tillatt 
å gjøre inngrep eller benytte områdene til aktivitet som kan medføre skade på registrerte 
naturverdier. 
 

• Følgende bestemmelser er justert/tatt inn for å sikre avbøtende tiltak for reindrifta:  

5.2.1 H520 Særlig hensyn reindrift  

Hensynssonen angir flyttlei for rein.  Tiltak som er til hinder for reinflytting er ikke tillatt. Ved 
tvil om tiltak kan være til hinder for reindrifta skal det innhentes uttalelse fra det berørte 
reinbeitedistriktet og Statsforvalteren for å komme fram til en omforent løsning. Dette gjelder 
ikke nødvendige tiltak langs veg der dette følger av krav i vegnormalen. Utforming/tilpasning 
av terreng og veganlegg innenfor hensynssonen skal i størst mulig grad ivareta reindriftas 
interesser i området.   
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7 Rekkefølgebestemmelser (§12-7 nr. 10)  

7.1 Før igangsetting  
d)  Flyttlei for rein ved Mellomvasselv – Hensynssone H520  
Som avbøtende tiltak for å opprettholde flyttlei for rein på tvers av E6, skal flyttlei for rein 
omlegges over sørlig tunnelportal for tunnel 2.1. innenfor hensynssonen. Før igangsetting av 
anleggsarbeid innenfor H520 skal dagens flyttlei være godkjent omlagt jf. reindriftsloven § 22 
annet ledd. 
7.2 Før veganlegget kan tas i bruk  
b) Flyttlei for rein ved Mellomvasselv – Hensynssone H520  
Opparbeiding av flyttlei for rein over sørlig tunnelportal for tunnel 2.1 skal være ferdigstilt før 
veganlegget kan tas i bruk. 
 

• Følgende bestemmelser er justert/ tatt inn i planforslaget for å sikre avbøtende tiltak for 
landbruksjord:  

6.1.2 Bestemmelsesområde #D1 (areal for ny E6 og tilhørende annen veggrunn)  

Matjord som blir berørt ved etablering av ny E6 skal tas ut lagvis og danne grunnlag for 
etablering av nytt jordbruksareal på arealer innenfor L2 som i dag ikke er klassifisert som 
fulldyrka areal jf. NIBIOs arealressurskart – AR5. 

6.1.5 Bestemmelsesområde #8 

Det kan kun deponeres masser i området jf. punkt 6.1.1 dersom o_SKV1 føres over området.  

Arealet er forbeholdt deponering av toppjord og undergrunnsmasser fra matjord og skal 
tilrettelegges som erstatningsareal for tapt driftsareal innenfor #D1. Deponiene må tilpasses 
det omkringliggende landskapets former og skala, og ha maksimal helningsgrad 1:4. 

På midlertidig berørt jordbruksareal skal det iverksettes tiltak for å minimere skader som 
jordpakking og grøfteskader. Eventuelle skader som likevel oppstår skal rettes opp slik at 
arealene bevarer sin opprinnelige stand. For avtaking, mellomlagring og utlegging av 
toppjord skal rådene i veileder «Jordmasser – fra problem til ressurs» utgitt av Norsk 
Landbruksrådgivning og NIBIO legges til grunn. 

• Bestemmelse 6.1.8 for bestemmelsesområde #12 Krav om nærmere undersøkelser er tilført 
følgende retningslinje:  
 
Retningslinje til bestemmelse 6.1.8:  
Aktuell kulturminnemyndighet (her Sametinget) skal kontaktes i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. Granskingen 
bekostes av tiltakshaver jf. kulturminneloven § 10.  
Undersøkelsene er hjemlet i vedtak om dispensasjon fra kulturminneloven med gyldighet på 
tre år fra vedtaksdato 06.09.2022. Dersom undersøkelsene ikke er utført innenfor vedtakets 
gyldighet må det fremmes ny søknad om dispensasjon fra kulturminneloven.   
 

• Bestemmelse 6.1.1. som angir fremtidige deponiområder er tilført følgende setninger:  
Første ledd, siste setning: Deponiene må tilpasses det omkringliggende landskapets former 
og skala, og med maksimal helningsgrad 1:2. 
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Tredje ledd, første setning: Før deponering skal vekstmasser legges til side og lagres til bruk 
for revegetering. 
 

• Bestemmelsene 6.1.5 og 6.1.7 for bestemmelsesområdene #8, #11.1 og #11.2 er tiøført 
følgende setning:  
Deponiene må tilpasses det omkringliggende landskapets former og skala, og ha maksimal 
helningsgrad 1:4. 
 

3.3 Planbeskrivelse  
• Eiendommen gnr 80/ bnr 1 var uteglemt fra oversikten over berørte eiendommer i 

planbeskrivelsen kapittel 3.2, og er nå tatt inn.  
• Kapittel 9.7 Ytre miljø og SHA 

Skilting av viltoverganger er tilført i liste over punkter om naturmangfold som skal følges opp 
i det videre arbeidet med ytre miljøoppfølging.  
Omlegging av flyttlei over sørlig tunnelportal er tilført i liste over punkter om reindrift som 
skal følges opp i det videre arbeidet med ytre miljøoppfølging. 

• Det er tatt inn et delkapittel om avkjørsler og parkering langs Kvannvatnet i planbeskrivelsen 
kapittel 7.16.2. 
 

3.4 Tegningsheftet  
 

Ingen endringer.  
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