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Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsplan for reinovergang og
skredvoll, E8 Lavangsdalen

Statens vegvesen skal i samarbeid med Tromsø kommune utarbeide reguleringsplan for

reinovergang i Lavangsdalen, E8 (plan ID 1944). Vi ber med dette om innspill til arbeidet.
Beskrivelse av prosjektet

Gjeldende reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé (plan-ID: 1920), stiller

krav om etablering av en reinovergang i området ved Sarastein i Lavangsdalen.
Reinovergangen skal senest stå klar til bruk ved åpning av ny E8.

Formålet med ny reguleringsplan er å sikre nok areal til etablering av denne reinovergangen
som skal sikre forbindelser mellom de ulike delene av barmarksbeitet i området.

Etablering av reinovergangen vil videre medføre behov for forlengelse av eksisterende

skredvoll på stedet. I denne sammenheng vil reguleringsplanen også legge grunnlaget for
andre utbedringer av vollen for å forbedre trafikksikkerheten på E8 Lavangsdalen.

Et sentralt miljøtiltak i Statens vegvesens vegprosjekter er å benytte lokale byggemasser.

Lokalt uttak av masser vil gi kort transportvei og er positivt for det totale klimagassutslippet
for vegprosjekter, og derfor vil reguleringsplanen tilrettelegge for uttak av stein til

byggingen av ny E8 Sørbotn-Laukslett i det gamle steinbruddet i Lavangsdalen. Steinbruddet

ligger i dag som et åpent sår i landskapet på østsiden av E8. Reguleringsplanen vil

tilrettelegge for en tidsavgrenset uttaksperiode med fokus på istandsetting av arealet etter

endt uttak, og til slutt istandsetting av området. Istandsettingen innebærer at uttaksområdet
skal gjenfylles og arealet tilbakeføres til arealformålet LNFR (landbruks, - natur-, frilufts-,
og reindriftsområder) som tilsvarer naturterreng.
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Det skal utarbeides uttaksplan og søknad om driftskonsesjon til Direktoratet for
mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).
Vurdering av konsekvensutredningsplikten

Statens vegvesen har som forslagsstiller vurdert om planen utløser krav om

konsekvensutredning. Det vises til at det allerede er utarbeidet konsekvensutredning for
tema reindrift til reguleringsplan 1920 der det aktuelle området og tiltakene er vurdert.
Planen faller ikke inn under Forskrift om konsekvensutredninger § 6 eller § 7. Når det

gjelder uttak av byggmasser så planlegges det maksimalt uttak på 250.000 m3 og omtrent
30 dekar i areal. Dette er under de krav som settes i § 6, vedlegg I, pkt. 19. Tiltakene faller

imidlertid inn under § 8 vedlegg II, og derfor er det gjort en vurdering etter forskriften § 10.
Det er konkludert med at tiltakene ikke gir vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og

dermed ikke utløser krav om konsekvensutredning utover den allerede utarbeidete

konsekvensutredningen for tema reindrift, i henhold til gjeldende forskrift. Tromsø
kommune er enig i denne vurderingen.

Konsekvensutredningen for tema reindrift for plan 1920, datert 03.04.2020, er oppdatert for

området ved Sarastein. Revideringen er gjennomført i dialog med reinbeitedistriktet. Revidert
rapport er tilgjengelig på prosjektets nettside og vil også følge ved når planforslaget legges
ut på høring og til offentlig ettersyn.

Fullstendig vurdering av konsekvensutredningsplikten for tiltakene er tilgjengelig på
prosjektets nettside: www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e8lavangsdalen/
Planområdet

Vedlagt ligger kart som viser planområdet for reguleringsplanen. For mer detaljert
informasjon, se web-kart på prosjektets nettside.
Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen

26.11.2021. Send det skriftlig til firmapost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen, Postboks
1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Merkes med 21/191632.

Når et utkast til reguleringsplan står klart vil det bli arrangert åpent informasjonsmøte i
forbindelse med at planforslaget skal ut på høring og offentlig ettersyn. Sted og tid for
møtet vil bli annonsert i aviser og ved oppslag på prosjektets nettside.
Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Reguleringsplanen
blir utarbeidet etter §§ 3-7 og 12-3.
Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte:
-

Planleggingsleder Kathrine Hanssen på e-post kathrine.hanssen@vegvesen.no
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Jøran Heimdal
Prosjektleder

Hanssen Kathrine

Planleggingsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Vedlegg: Kart over planområdet

