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Hamarøy kommune        Høringsforslag 

        

1 Reguleringsplan for E6 Ulvsvågskaret  
Reguleringsbestemmelser 

Detaljregulering 

 

PlanID 1849201901 

Utarbeidet: 01.04.2022 

Vedtatt:  

2 Planens hensikt 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av en mer trafikksikker og fremkommelig E6 

over Ulvsvågskaret på sambandet Mørsvikbotn-Ballangen.  

3 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

3.1 Byggegrenser (§ 12-7 nr. 2)  
a) Byggegrense mot E6 er angitt i plankartet. Der byggegrense langs veg ikke er særskilt angitt i 

plankart gjelder byggegrense jf. veglova § 29.  

b) Formålsgrense for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er byggegrense mot sjø og 

vassdrag der denne ligger innenfor 100-metersbeltet.  

3.2 Støy (§ 12-7 nr. 3)  
Maksimal støygrense er Lden = 55dBA ved uteplass for boliger og fritidsboliger, samt utenfor rom med 

støyfølsom bruk i boliger.  

 

For bebygde eiendommer som får et støynivå som overskrider de anbefalte støygrensene i T-1442, 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, skal det gis tilbud om lokale tiltak dersom 

dette er nødvendig for å tilfredsstille kravene til maksimalt støynivå jf. første ledd. 

3.3 Kulturminner (§ 12-7 nr. 6)  
Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i 

området, skal arbeidet stanses omgående og Sametinget og Nordland Fylkeskommune varsles jf. 

kulturminneloven § 8, annet ledd.  

3.4 Krav om nærmere undersøkelser (§ 12-7 nr. 12) 
Beregninger for erosjonssikring og fiskeoppgang i elv skal utføres ved detaljprosjektering.  

4 Bestemmelser til arealformål 

4.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

4.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (BN1, BKB1, BS1 og BS2)  

a) Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet.  

b) Parkeringsplasser for bil og sykkel skal opparbeides iht. Hamarøy kommunes gjeldende 

parkeringsnorm.  
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c) Det skal utarbeides en landskapsplan og være sikret opparbeidelse av gangareal før det kan 

gis byggetillatelse for nybygg. 

d) Ved behandling av søknad om rammetillatelse skal kommunen påse at bebyggelsen får en 

god form og materialbruk. Kommunen kan stille krav til utforming og tilpasning til 

eksisterende bebyggelse. 

e) Det skal legges vekt på helhet og kvalitet i den arkitektoniske utformingen og 

materialbruken. Bygget må gis en utforming med variasjon i volumer og taklinjer, og det skal 

tilstrebes tiltak som bryter opp fasadene i mindre volumer. Profil- og fjernvirkning av 

bebyggelse skal vurderes. Bebyggelse bør lokaliseres og utformes i henhold til lokalklima og 

topografi. 

f) Nye bygg og anlegg skal tilrettelegges med lavt energiforbruk. Alternative energikilder for 

bygningene skal vurderes. Dette skal redegjøres for i søknad om rammetillatelse. 

g) Det kan innenfor formålsområdene opparbeides trapper, utomhusanlegg, tekniske 

installasjoner og lignende etter godkjenning av Hamarøy kommune. 

 

4.1.2 Boligbebyggelse (B1) 

Området B1 er regulert til boligbebyggelse. Fellesbestemmelsene i 4.1.1 gjelder ikke for B1.  

 

Innenfor områdene er maks tillatt utnyttelse = 30 % BYA.  

Største tillatte mønehøyde er 8,0m og største tillatte gesimshøyde er 6,0 m over gjennomsnittlig 

planert terreng. Tak skal utføres som saltak med vinkel på mellom 25 og 40 grader. 

 

Frittliggende carport/garasje kan ha en maksimal mønehøyde 3,5 m over gjennomsnittlig planert 

terreng. Utforming, plassering, materialvalg, osv. tilpasses boligene. Parkering løses på egen tomt. 

Antall parkeringsplasser beregnes etter Hamarøy kommunes gjeldende parkeringsbestemmelser. 

 

4.1.3 Næringsbebyggelse (BN1) 

Området BN1 er regulert til næring eller lett industri.  

 

a) Innen området kan etableres industri og lager med tilhørende kontor. Det kan også etableres 

forretninger som selger varer definert som plasskrevende varer. Det kan ikke etableres 

annen detaljhandel. 

b) Kommunen kan forby virksomhet som etter rimelig skjønn er sjenerende for de omboende, 

eller til ulempe for den offentlige ferdsel. Vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages. 

c) Innenfor området skal utnyttelsen være maks tillatt % -BYA = 70 %. 

d) Innen BN1 skal maksimal høyde på flatt tak ikke overstige 11 m over planert grunn. Mindre 

volum, inntil en fjerdedel av takflaten, kan tillates høyere. 

e) Støyende virksomhet bør legges vekk fra øvrig bebyggelse (dvs. BS1) og lokaliseres i den 

delen av BN1 som ligger nærmere E6.  

f) Innenfor området kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter grenser som i 

hvert tilfelle skal godkjennes av Hamarøy kommune. 

g) Bebyggelsens art, utforming og plassering skal i hvert tilfelle godkjennes av Hamarøy 

kommune. Fjernvirkning skal dokumenteres ved bearbeidet foto/ modell-foto. Det skal særlig 

fokuseres på en dempet/mørk fargeholdning på vegger som vender mot sør og vest. 

Veggmaterialet skal ikke være av reflekterende type. Ved bruk av skråtak gjelder dette også 

tekking. 

h) Utomhusplan for uteareal skal utarbeides før søknad om igangsetting. 
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i) Gang- og sykkelvei eller fortau skal være opparbeidet langs fv. 81 før søknad om igangsetting 

sendes. 

j) BN1 har avkjørsel via o_SKV3.  

 

4.1.4 Kombinert bebyggelse og anlegg: forretning/kontor (BKB1) 

Området BKB1 er regulert til forretning, offentlig og privat tjenesteyting eller næring (bensinstasjon 

og vegserviceanlegg), alene eller i kombinasjon.  

 

a) Innen formålet tillates forretning, offentlig og privat tjenesteyting og næring. Det tillates ikke 

industri/lager og annen virksomhet som krever store utendørs lager- og transportareal. 

b) Kommunen kan forby virksomhet som etter rimelig skjønn er sjenerende for de omboende, 

eller til ulempe for den offentlige ferdsel. Vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages. 

c) Innenfor området kan det anlegges kjøre- og gangareal, parkeringsplasser, 

uteoppholdsplasser og beplantning. 

d) Innenfor området skal utnyttelsen være maks tillatt % -BYA = 70 %. 

e) Det kan tillates flate tak eller saltak. Skrå tak skal ikke ha under 25 graders fall, og skal ellers 

være harmonisert med omgivelsene. 

f) Bygning kan oppføres med gesimshøyde maks 11 m fra gjennomsnittlig planert terrengnivå 

ved bygning. Deler av bygning kan overstige dette, men skal da være tilbaketrukket min. 3 m 

fra gesims. 

g) Utomhusplan for uteareal skal utarbeides før søknad om igangsetting. Det skal tas hensyn til 

V4 (Krengelmyrelva) og opparbeides gangvei med bru over denne i retning BS1. 

h) Gang- og sykkelvei eller fortau skal være opparbeidet langs fv. 81 før søknad om igangsetting 

sendes.  

 

4.1.5 Sentrumsformål (BS1 og BS2) 

Områdene BS1 og BS2 er regulert til sentrumsformål.  

 

a) Innen formålet tillates forretning, offentlig og privat tjenesteyting, kontor, næring og bolig. 

Det tillates ikke industri/lager og annen virksomhet som krever store utendørs lager- og 

transportareal eller er forbundet med stort parkeringsbehov.  

b) Arealer på gateplan skal nyttes til forretningsvirksomhet, offentlig og privat tjenesteyting 

eller næring. Arealer i 2. og 3. etasje kan nyttes til boligformål. Kjeller skal ha felles bruk 

bolig/forretning. 

c) Alle boenheter skal ha stille side (under 55 dBA). Minst halvparten av rom til støyfølsomt 

bruksformål og minst ett soverom skal ha tilgang til vindu på stille side. Minimum 15 m2 

uteoppholdsareal pr bolig skal ha støyforhold som tilfredsstiller grenseverdiene i 

T1442/2021.  

d) Kommunen kan forby virksomhet som etter rimelig skjønn er sjenerende for de omboende, 

eller til ulempe for den offentlige ferdsel. Vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages. 

e) Innen området kan anlegges kjøre- og gangareal, parkeringsplasser, uteoppholdsplasser og 

beplantning. 

f) Innenfor området skal utnyttelsen være maks tillatt % -BYA = 70 %. 

g) Det kan tillates flate tak eller saltak. Skrå tak skal ikke ha under 25 graders fall, og skal ellers 

være harmonisert med omgivelsene. 
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h) Bygning kan oppføres med gesimshøyde maks 11 m fra gjennomsnittlig planert terrengnivå 

ved huset. Deler av bygning kan overstige dette, men skal da være tilbaketrukket min. 3 m 

fra gesims. 

i) Utomhusplan for uteareal skal utarbeides før søknad om igangsetting. 

j) Gang- og sykkelvei eller fortau skal være opparbeidet langs fv. 81 før søknad om igangsetting 

sendes. 

k) Områdene har adkomst fra o_SKV3. o_SKV3 er også adkomstveg til BN1.   

 

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

4.2.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

a) I anleggsperioden tillates områdene benyttet til all virksomhet som er nødvendig for 

gjennomføring av veganlegget jf. pbl § 12-7 nr 2 og 14.  

b) Tiltak innenfor areal regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i denne plan, er 

unntatt søknadsplikt jf. pbl § 20-6 og byggesaksforskriften § 4-3.  

 

4.2.2 Kjøreveg, offentlig (o_SKV1 - o_SKV3) 

o_SKV1-3 er regulert til offentlig kjøreveg.  

 

4.2.3 Kjøreveg, privat (SKV4 – SKV8)  

SKV4 – SKV8 er regulert til privat kjøreveg jf. pbl § 12-7 nr. 14.  

 

SKV4 er felles for eiendommene gnr/bnr: 81/1, 260/7, 260/14, 260/15, 260/30, 260/32, 260/35, 

260/43, 260/66, 260/89, 260/101, 260/127, 260/324, 260/325, 260/359, 260/445 

 

SKV5 betjener eiendommen gnr/bnr: 260/2.  

 

SKV6 er felles for eiendommene gnr/bnr: 78/18 og 78/20.  

 

SKV7 er felles for eiendommene gnr/bnr: 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/6, 78/7, 78/10, 78/11, 78/12, 

78/14, 78/16, 78/23, 78/24, 78/46, 261/2 

 

SKV8 betjener eiendommen gnr/bnr: 9/2 

 

4.2.4 Gang- og sykkelveg, SGS (o_SGS1 – o_SGS2) 

O_SGS1 – o_SGS2 er regulert til offentlig gang- og sykkelveg.  

 

4.2.5 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Innenfor områdene tillates oppført nødvendige tiltak for bygging, drift og vedlikehold av veganlegget.  

 

Arealet kan benyttes til tekniske anlegg, jf. pbl § 12-7 nr. 2. 

 

4.2.6 Annen veggrunn - grøntareal, offentlig (o_SVG)  

Annen veggrunn – grøntareal er offentlig grunn som inngår som en del av veganlegget.  

 

Senest etter endt anleggsperiode skal områdene arronderes, tilsås og beplantes med stedegne arter, 

jf. pbl § 12-7 nr. 1. 
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o_SVG8 skal flomsikres opp til kote +3 m.o.h.  

 

4.2.7 Annen veggrunn – grøntareal, privat (SVG)  

SVG er regulert til annen veggrunn langs privat veg.  

 

Senest etter endt anleggsperiode skal områdene arronderes, tilsås og beplantes med stedegne arter, 

jf. pbl §12-7 nr. 1. 

 

4.2.8 Kollektivholdeplass (o_SKK) 

Arealet er regulert til offentlige kollektivholdeplass. Innenfor området tillates anlegg som hører til 

områdets funksjon som kollektivanlegg, jf. pbl § 12-7 nr 2 og 14. Det tillates også parkering og 

toalettfasiliteter.  

 

Universell utforming skal ivaretas ved prosjektering, opparbeiding og drifting av området.  

 

4.2.9 Parkering (o_SPA1, SPA2)  

SPA er regulert til parkering.  

 

o_SPA1 

Områdene er regulert til offentlig parkering for hytter og utfart langs Kvannvatnet. 

 

SPA2   

Området er regulert til privat lunneplass for eiendom gnr/bnr: 81/1.  

 

4.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
 

4.3.1 Landbruks, natur- og friluftsområde samt reindrift (L1) 

Spredt bolig-, fritids- eller ervervsbebyggelse samt fradeling til slike formål tillates ikke med unntak 

for utvidelser av bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næringsvirksomhet.  

 

Nybygg og bruksendring av eksisterende bygg på landbrukseiendom kan tillates hvor formålet er 

tilleggsnæring til gården og ikke sjenerer gårdsdriften, og hvor tiltaket ikke innebærer fradeling.  

 

4.3.2 Naturvern (o_LN1) 

Området angir del av Kvannskogen naturreservat. Området er vernet etter forskrift 2000-12-15-1486. 

Ingen tiltak, verken permanent eller midlertidige, eller aktivitet kan tillates i strid med forskriften.  

 

4.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6) 
 

4.4.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V1 - V5) 

V1 - V5 er regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.  

 

a) Kulverter skal dimensjoneres over de fastsatte minimumskrav jf. fagrapport hydrologi 

B117553-HYDR-001. Avvik fra anbefalt løsning skal avklares med byggherre.  
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b) Alle tiltak i og langs vassdrag skal utføres slik at erosjonstilstand ikke forverres.  

c) Innenfor områder regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone skal 

kantvegetasjon bevares.  

 

V2, Mellomvasselva  

Tiltak som vil redusere elvas kvalitet og funksjon som anadromt vassdrag eller som kan forårsake 

skade på elvas funksjon som habitat for anadrome arter er ikke tillatt.  

 

5 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

5.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)  
Sonene angir områder ned tilknyttede krav eller forbud for å ivareta sikkerhet og avverge fare.  

 

5.1.1 Frisikt H140  

Frisikt skal sikres innenfor sonene angitt i plankartet. I frisiktsonene kan det ikke tillates 

sikthindrende gjenstander, anlegg eller vegetasjon over 50 cm høyde. Enkeltstående stolper o.l. kan 

tillates dersom de ikke hindrer sikt.  

 

5.1.2 Flomfare H320  

Ved prosjektering skal det avklares reell flomfare og iverksettes nødvendige tiltak for å avbøte fare 

for flom eller erosjon.  

 

5.1.3 Høyspenningsanlegg H370  

Faresonen angir trasé for høyspentlinje. Innenfor sonen tillates tiltak og anlegg knyttet til drift og 

vedlikehold av høyspentlinjen. Tiltak innenfor sonen skal godkjennes av linjeeier. Det kan ikke tillates 

bebyggelse for varig opphold innenfor sonen.  

 

5.2 Soner med særlige hensyn (§ 11-8 c) 
 

5.2.1 H520 Særlig hensyn reindrift  

H520 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.  

 

5.2.2 H730 Båndlegging etter lov om kulturminner  

H730 angir automatisk fredet kulturminne med ID 271949-0 i kulturminnedatabasen Askeladden.  

Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet 

innenfor hensynssone H730_1 er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra kulturminneloven. 
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6 Bestemmelser til bestemmelsesområder (§12-7 nr. 1-14) 

6.1 Bestemmelsesområder 
a) Alle områdene som er merket med bestemmelsesområde # kan i anleggsperioden benyttes 

til midlertidige rigg- og anleggsområder. 

b) Det kan ikke lagres maskiner, drivstoff, olje eller mellomlagres masser, nærmere vassdrag 

enn 20 meter.  

c) Områdene skal istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål i planen senest innen ett år 

etter at anleggsarbeid er avsluttet.  

d) 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.  

 

I tillegg til bestemmelsene i 6.1 gjelder følgende særskilte bestemmelser for enkelte områder:  

 

6.1.1 Bestemmelsesområde #1.1, #2.1, #2.2, #4.1, #6.1, #6.2, #8, #9.1, #11.1, #11.2 

I områdene tillates permanente terrengtiltak, herunder oppfylling av terreng og permanent lagring 

av overskuddsmasser. Det kan maksimalt deponeres masser opp til fem meter over underliggende 

terreng. Anledningen til å deponere masser permanent opphører når anlegget er ferdig, og senest ett 

år etter at E6 Ulvsvågskaret er åpnet for trafikk.  Deponiene skal utformes, driftes og istandsettes slik 

at en unngår skadelig avrenning. Deponiene må tilpasses det omkringliggende landskapets former og 

skala, og med maksimal helningsgrad 1:2.  

 

Kapasiteten i det enkelte deponiområdet skal utnyttes i størst mulig grad før det kan åpnes for 

deponering i et nytt område.  

 

 Før deponering skal vekstmasser legges til side og lagres til bruk for revegetering. Deponiene skal 

formes naturlikt ved tilpasning til tilstøtende terreng så godt som mulig og dekkes med de stedlige 

vekstmassene ved avslutning. Etter endt deponering skal arealene tilbakeføres til angitt arealformål i 

reguleringsplanen. 

 

6.1.2 Bestemmelsesområde #D1 

I areal med matjord (fulldyrka jordmark, overflatedyrka jord og innmarksbeite) som blir bygget ned 

skal det aktive jordlaget (30 cm) tas vare på og gjenbrukes innenfor #8.  

 

6.1.3 Bestemmelsesområde #5.2  

Det kan kun deponeres masser i området dersom det oppstår en situasjon med overskuddsmasser 

nord i planområdet i forbindelse med driving av tunnel 2.3.  

 

6.1.4 Bestemmelsesområde #7.1  

Det kan kun deponeres masser i området dersom det oppstår en situasjon med overskuddsmasser 

nord i planområdet i forbindelse med driving av tunnel 2.3.  
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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.  

 

6.1.6 Bestemmelsesområde #9 og #10  

Innenfor områdene skal eksisterende vegetasjon i så stor grad som mulig bevares, også i rigg- og 

anleggsperioden. Andre tiltak som bidrar til å hindre snøfokk på veien kan erstatte behovet for å 

bevare vegetasjon.  

 

6.1.7 Bestemmelsesområde #11.1 og #11.2  

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

 

#11.2 skal erosjonssikres opp til kote + 3m.o.h.  

 

6.1.8 Bestemmelsesområde #12 

Før igangsetting av tiltak i området skal det foretas arkeologisk gransking av det berørte automatisk 

fredete kulturminnet med ID 96895-1 i kulturminnedatabasen Askeladden, markert i plankartet som 

bestemmelsesområde #12, jf. pbl § 12-7 nr. 12.  

  

7 Rekkefølgebestemmelser for (§ 12-7 nr. 10) 

7.1 Før igangsetting  
a) Før igangsetting av tiltak til samferdselsformål skal det være utarbeidet rigg- og 

marksikringsplan. Rigg- og marksikringsplanen kan utarbeides etappevis for en delstrekning 

av gangen dersom dette er hensiktsmessig for gjennomføringen.  

b) Før igangsettingstillatelse for tiltak i bestemmelsesområde #12 kan gis skal tilhørende 

bestemmelse angitt i punkt 6.1.8 være oppfylt.  

c) Før anleggsarbeid kan igangsettes skal vannkilder/vannbrønner være kartlagt. Dersom en 

vannkilde blir ødelagt i forbindelse med utbyggingen av E6 Ulvsvågskaret skal den erstattes 

av en likeverdig vannkilde slik at vannforsyning er sikret. Ny vannkilde skal være etablert og 

skal kunne tas i bruk før anleggsarbeidene starter.  

7.2 Før veganlegget kan tas i bruk  
a) Støytiltak på støyutsatte boliger og fritidsboliger jf. punkt 3.2 skal være ferdigstilt før 

veganlegget kan åpnes for trafikk. 

7.3 For bebyggelse og anlegg jf. punkt 4.1 
a) Før byggetillatelse kan gis innenfor BN1, BKB1, BS1 eller BS2 skal det foreligge landskapsplan 

og være sikret opparbeidelse av gangareal innenfor det enkelte området jf. punkt 4.1.1 

bokstav c).  

b) Før søknad om igangsettingstillatelse for tiltak innenfor BN1, BKB1, BS1 eller BS2 skal gang- 

og sykkelveg eller fortau langs fv. 81 være opparbeidet.  
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