
U
nn

i K
uf

aa
s
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1 SAMMENDRAG 

Forslag til reguleringsendring for E10/ rv.85 Tjeldsund- Gullesfjordbotn – Langvassbukt har vært ute 

til høring og offentlig ettersyn i perioden 21. mars– 2. mai.  Statens vegvesen har i høringsperioden 

mottatt til sammen 10 innspill, 6 fra sektormyndigheter, ett innspill fra kommuner, ett innspill fra lag 

og foreninger, ett fra grunneiere og ett fra andre.   

Planforslaget er ikke endret som følge av merknader i høringsperioden.  

Denne rapporten inneholder sammendrag av alle merknadene, samt Statens vegvesen sine 

kommentarer til disse. Alle merknadene ligger i sin helhet som vedlegg bak i rapporten.  

  



E10/Rv.85/TJELDSUND – GULLESFJORDBOTN - LANGVASSBUKT 

 

 

3 

 

2 HØRINGEN 

2.1 Planprosessen og bakgrunn for reguleringsendringene 

Statens vegvesen, Region nord, har utarbeidet reguleringsendringer for E10/ rv. 85.Tjeldsund – 

Gullesfjordbotn – Langvassbukt.  Statens vegvesen er også tiltakshaver for prosjektet.  

Det ble varslet oppstart av reguleringsendringer den 4. desember 2017 for strekningen Kåringen-

Fiskefjorden. Høringsfristen var satt til 5. januar 2018.  

 

Reguleringsendringene er gjennomført for å kutte kostnader og redusere risikoen. I Djupfesthamn 

(parsell 6) og Forvika (parsell 7) i Lødingen kommune ble det i planarbeidet for E10/ rv. 83/ rv.85 

Hålogalandsvegen avdekket dårlige grunnforhold. Dette medførte at planlagte sjøfyllinger for ny veg 

måtte erstattes med bruer på hhv ca 380 og 150 meter.  

Den regulerte løsningen ble betydelig mer kostbare enn opprinnelig anslått. Kostnadsrammen gitt i 

Nasjonal Transportplan 2018-2029 er overskredet og det ble nødvendig å redusere kostnadene med 

om lag 500 mill NOK. Det er i tillegg risiko for grunnbrudd og store utrusninger av løsmasser i sjø ved 

bygging av de regulerte løsningene.  

Reguleringsendringene i Djupfesthamn innebærer at bru på ca 380 m er tatt ut, og vegen er lagt i 

eksisterende trase. Skjæringer i terrenget sikrer utbedret kurvatur og opprettholdelse av standard. I 

Forvika er vegen flyttet lengre inn i terrenget, og det skal etableres rassikring for deler av 

strekningen. Kurvaturen er også utbedret her.  

Det er også gjort reguleringsendringer i Fiskefjorden (parsell 8) i Tjeldsund. Tilkoblingsveg mellom 

eksisterende veg og ny E10 er lagt om, og brulengden over Oselva er dermed redusert.  I tillegg 

innebærer reguleringsendringen en innkorting i lengden for tunellen mellom Kanstadbotn og 

Fiskefjorden (parsell 5) i Lødingen og Tjeldsund kommuner.  

Begrunnelsen for reguleringsendringene er å redusere kostnadene med sikte på å oppnå ca 500 mill i 

samlet kostnadsreduksjon.   
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2.2 Offentlig ettersyn 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10, ble forslag til reguleringsplan, sendt på høring og lagt ut 

til offentlig ettersyn i perioden 21. mars – 2. mai. Dokumentene har vært, og er, tilgjengelig på 

vegvesenets nettside http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen og på kommunenes 

nettsider. 

Det ble sendt ut brev til alle grunneiere som kan komme til å bli berørt av reguleringsendringene i 

slutten av mars 2018.  

I løpet av den 6 uker lange høringen og offentlig ettersynet av forslag til reguleringsendringer, 

mottok Statens vegvesen til sammen 9 høringsuttalelser fra offentlige og private aktører. Dette 

dokumentet er merknadsbehandlingen av de mottatte høringsuttalelsene.  

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen
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3 MERKNADER MOTTATT VED OFFENTLIG ETTERSYN 

3.1 Oppsummering av høringsuttalelser 

Innkomne merknader og høringsuttalelser i perioden 21. mars – 2. mai er mottatt i brevs form og på 

e-post. Tabellene under lister opp alle innkomne høringsuttalelser, totalt 10. 

Innkommende merknader i forbindelse med varsel om planoppstart 04.12.17, er oppsummert og 

merknadsbehandlet i planbeskrivelsens kap. 9, sammendrag av innspill.  

 

Avsender Kommune Dato 

Sektormyndigheter   

Forsvarsbygg Lødingen og Tjeldsund 11.04.2018 

Troms fylkeskommune, Stabssjef Lødingen og Tjeldsund 20.03.2018 

Direktoratet for mineralforvaltning Lødingen og Tjeldsund 20.03.2018 

Fylkesmannen i Troms Lødingen og Tjeldsund 30.04.2018 

Fylkesmannen i Nordland Lødingen og Tjeldsund 07.05.2018 

Nordland fylkeskommune Lødingen og Tjeldsund 11.05.2018 

Kommuner   

Harstad kommune Lødingen og Tjeldsund 03.04.2018 

Lag- og foreninger   

Kanstadbotn utmarkslag, Tor Erik Bakke Lødingen 18.04.2018 

Grunneiere   

Alf – Magne Jacobsen Tjeldsund 31.03.2018 

Andre   

Stig Kristensen Lødingen og Tjeldsund 07.05.2018 
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3.2 Merknader fra sektormyndigheter 

Forsvarsbygg 

Forsvarsbygg har ingen interesser i de parsellene som blir berørt av reguleringsendringen, og har 

derfor ingen merknader.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Høringsuttalelse fra Forsvarsbygg tas til orientering.  

 

Troms fylkeskommune, Stabssjef 

Troms fylkeskommune v/ Stabssjef viser til at endringene ikke berører kommuner i Troms, og de har 

derfor ingen merknader til saken.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Innspillet fra Troms fylkeskommune v/ Stabssjef tas til orientering.  

 

Direktoratet for mineralforskning 

Direktoratet for mineralforskning viser til at de ikke kan se at den foreslåtte revisjonen vil medføre 

nevneverdig påvirkning for de registrerte ressursene innenfor planområdet. DMF har derfor ingen 

ytterligere merknader til forslag til revisjon av planarbeidet. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforskning tas til orientering.  
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Fylkesmannen i Troms 

Viser til at endringene ikke berører Troms fylke, og de gir derfor ikke en uttalelse.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Innspillet fra Fylkesmannen i Troms tas til orientering.  

 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 

regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen viser til 

at ikke er innkommet innsigelser fra noen av de etatene de samordner. Disse vil dermed sende sine 

uttalelser direkte til kommunen.  

Miljø: Fylkesmannen er tilfreds med at man har gått bort fra løsningen om kryssing av Djupfesthamn. 

Dette med bakgrunn i hensynet til landskap, og områdets betydning for marint naturmangfold.  

Det vises til at det i endringsforslaget legges opp til samferdselsformål langs Dalelva. Dette er 

Fylkesmannen skeptisk til. Det registreres også at det i de nye planbestemmelsene, pkt. 8.3 er 

foreslått å sikre naturmiljøet i og langs Dalelva. Videre skal forekomsten av flommarkskog ved Oselva 

også sikres mot inngrep som endrer naturtypen.  

Risiko og sårbarhetsanalyse: Fylkesmannen viser til at Statens vegvesen har vurdert at de foreslåtte 

planendringene ikke vil påvirke konklusjonene fra ROS- analysen som ble utarbeidet i forbindelse 

med vedtatt reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen. Fylkesmannen mener tiltak mot 

skred og problematikk ved snøfall når det gjelder parsell 6 og 7 er ivaretatt.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Når det gjelder utvidelsen av samferdselsformål (annen veggrunn) langs Dalelva er dette med 

bakgrunn i tilgang til elvestrengen og arealene tilknyttet denne, både i anleggs- og driftsperioden. 

Statens vegvesen mener planbestemmelsenes pkt. 8.3 sikrer at naturlige forhold i elv og kantsone 

ikke tillates, og at viktig kantvegetasjon ikke fjernes.  

Innspillet fra Fylkesmannen i Nordland tas til orientering.  
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Nordland fylkeskommune  

Forholdet til regionale interesser: Så langt fylkeskommunene kan se er endringene i 

reguleringsplanen ikke i strid med regional politikk. Det vises til arealpolitiske retningslinjer i 

Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, som inneholder klare mål for 

arealpolitikken i perioden. Det bes om at det tas spesielt hensyn til kap. 8.3 Naturressurser, 

kulturminner og landskap i planarbeidet. 

I punkt p) i kapittel 8 heter det: «Ved nybygging og endringer og utbedringer av vei og bane skal det 

iverksettes tiltak som reduserer faren for påkjørsler av vilt og rein». Nordland fylkeskommune viser til 

at dette punktet spesielt gjelder for områder som ifølge Hjorteviltregisterets fallviltsmodul viser at 

det er fare for påkjørsler av elg. Dette gjelder spesielt for Fiskefjorden. En del elgpåkjørsler er også 

registret vest for Langvassbukt og øst og vest for Kongsvik.  

Det vises også til Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016 – 2028.  I fylkeskommunenes 

brev av 30.11.2015, innspill til oppstart av planarbeid ble det pekt på at det i plan- og bygningslovens 

§8-2 heter at «Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal 

og statlig planlegging og virksomhet i regionen».  

Digital plandialog: Det vises til at Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen 

kvalitetssikring av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved 

oppstart, planforslag ved høring/ offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Det bes om at kommuner 

og planleggere benytter seg av tjenesten. Planforslag med sosi –koder skal sendes; 

plannordland@kartverket.no.  

Kulturminnefaglig uttalelse: Det vises til innspill datert 19.12.17, og videre dialog med Statens 

vegvesen. Dersom grunnforholdene tillater det starter Kulturminner i Nordland arkeologiske 

utgravninger i Forvika 22.05.2018. Kulturminnefaglig uttalelse vil derfor ikke foreligge før 

undersøkelser i Forvika er avsluttet og det foreligger en midlertidig rapport fra arbeidet.  

Kulturminner i Nordland har ingen merknader til endringsforslag i de øvrige parseller.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Forholdet til regionale interesser: Statens vegvesen viser til reguleringsplanenes planbestemmelser 

3.3 Miljøoppfølgingsprogram (MOP) for parsell 8. Programmet omfatter en vurdering behovet for 

mailto:plannordland@kartverket.no
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ulike tiltak for å lede rein og vilt over tunnelportaler i driftsfasen. Det skal blant annet vurderes 

gjerder eller andre tiltak langs vegen for å unngå beitedyr eller vilt i veganlegget.  

Innspillet fra Nordland fylkeskommune tas til orientering.  

Digital plandialog: Statens vegvesen vil benytte seg av tjenesten når det gjelder framtidige 

planprosesser.  

Innspillet fra Nordland fylkeskommune tas til orientering 

Kulturminnefaglig uttalelse: Reguleringsplanen oversendes Lødingen kommune til vedtak. Eventuelle 

kulturminner som registreres etter arkeologiske undersøkelser i Forvika, parsell 7, skal innarbeides i 

reguleringsplanen i tråd med kulturminnefaglig uttalelse fra Nordland fylkeskommune, og eventuell 

godkjenning fra Riksantikvaren. Uttalelsen/ godkjenningen skal fremlegges og behandles av 

kommunestyret i Lødingen kommune straks den foreligger.  

Innspillet fra Nordland fylkeskommune tas til følge 

 

3.3 Merknader fra kommunene 

Harstad kommune 

Viser til at de forslåtte reguleringsendringene ikke berører arealer i Harstad kommune, og har derfor 

ingen merknader.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Innspillet fra Harstad kommune tas til orientering. 

 

3.2 Merknader fra lag og foreninger 

Kanstadbotn utmarkslag, v/ leder Tor Erik Bakke 

Det vises til planbeskrivelse for tunnel LP (Kanstadbotn – Fiskefjord) under punkt 5.1.1 og 5.1.2 hvor 

det heter at reguleringsendringen kun gjelder selve tunnelen, og at tiltaket ikke vil påvirke eller endre 

eksisterende forhold i planområdet. Kanstadbotn utmarkslag peker på at planområdegrensen er 



E10/Rv.85/TJELDSUND – GULLESFJORDBOTN - LANGVASSBUKT 

 

 

10 

 

utvidet nordover, også i området ved tunnelinnslaget, og at denne utvidelsen berører to 

eiendommer i Kanstadbotn, gnr./ bnr. 26/ 4 og 26/6.  

Det vises videre til at utvidelsen av planområdegrensen menes å ha betydning for grunnerverv, og 

eierne av gnr./ bnr. 26/ 4 og 26/6 skulle som berørt hatt brev i posten. Dette jfr. hjemmesiden til 

prosjektet.   

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Planområdet for tunnel LP (Kanstadbotn- Fiskefjord) er utvidet under bakken på innsiden av 

tunnelinnslaget. Forslaget til reguleringsendring innebærer en endring i kurvaturen i tunnelen, og vil 

ikke påvirke arealene utenfor tunnelen. Årsaken til manglende varsling for gnr/bnr 26/4 og 26/6 er 

fordi grunneierne dermed ikke er berørt av ovennevnte reguleringsendringer.   

Infobrev som ble sendt til berørte grunneiere i forbindelse med offentlig ettersyn, er i etterkant 

oversendt Kanstadbotn utmarkslag, med invitasjon til å komme med uttalelse innenfor 

høringsfristen. Statens vegvesen har ikke mottatt ytterligere uttalelse fra Kanstadbotn utmarkslag. 

3.3 Merknader fra grunneiere  

Alf Magne Jacobsen 

Grunneier ønsker å vite hvilke konsekvenser reguleringsendringen har for hytte i Fiskefjordbotn, og 

hvorvidt den berøres av disse.   

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Dagens E10 skal kurves ut i forkant av kryss mot ny rv. 85. Dette medfører at veg- og vegfylling vil 

komme noe nærmere grunneiers hytte. Dette er imidlertid på nordsiden av hytta, og vil, slik vi ser 

det, i mindre grad enn vedtatt plan berøre din eiendom.  

Krysset er i reguleringsendringen flyttet lengre mot nord, og innebærer også at ny rv. 85 vil ligge 

lengre bort fra hytta enn dagens E10 gjør. Grunneier er gitt den samme informasjon pr. epost.  
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3.4 Merknader fra andre  

Stig Kristensen 

Innspillet viser også til tidligere innspill til oppstart av reguleringsendringene 12.12.2017.  Det vises 

også til tidligere innspill datert 23.01.17, 01.02.17 og 09.02.17. I tillegg også til leserinnlegg i Harstad 

Tidende av 26.05.17 og 30.05.17.  

Det vises til trasevalg og behovet for tunneler, og til justeringer og endringer av traseen. Det vises 

også til viltpåkjørsler og rasfare.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Innspillet er ikke rettet mot reguleringsendringene for de ulike parsellene, men viser til trasevalg for 

veg og valg av trase for tunnel. Reguleringsplanenes trase er i henhold til vedtatt Planprogram 

fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. september 2015, og vedtatt 

reguleringsplan for E10/rv. 83/ rv. 85 Hålogalandsvegen.   

Innspillet fra Stig Kristensen tas til orientering 

4 OPPSUMMERING  

Statens vegvesen har ikke mottatt innspill fra kommunene Lødingen og Tjeldsund. Harstad kommune 

berøres ikke direkte, og har derfor ingen merknader. Innkomne merknader fra sektormyndighetene i 

Troms fylke viser til at reguleringsendringene ikke berører kommuner i Troms, og at de derfor ikke 

har merknader til endringene.  

Statens vegvesen har vært i løpende dialog med Nordland fylkeskommune når det gjelder eventuelle 

undersøkelser med utgangspunkt i kulturminneloven, §9 og undersøkelsesplikten i forhold til freda 

kulturminner. De arealene som omfattes av reguleringsendringene, og ikke tidligere er undersøkt i 

forbindelse med reguleringsplan for E10/ rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen anses å ha lite potensiale for 

funn av kulturminner. Statens vegvesen kan ikke se at noen av de innkomne merknadene er av en slik 

art at det bør gjøres endringer av foreslåtte regulering.  Når det gjelder Forvika, og forestående 

undersøkelser vises det til uttalelsen fra Nordland fylkeskommune, side 8. 
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5 VEDLEGG – KOPI AV INNSENDTE MERKNADER 

Kopi av alle innsendte merknader er samlet under.  
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Forsvarsbygg:  
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Troms fylkeskommune, Stabssjef: 
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Direktoratet for mineralforvaltning:  
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Fylkesmannen i Troms:  
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Fylkesmannen i Nordland:  
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Harstad kommune:  
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Kanstadbotn utmarkslag: 
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Alf Magne Jacobsen:  
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Stig Kristensen:  

 



E10/Rv.85/TJELDSUND – GULLESFJORDBOTN - LANGVASSBUKT 

 

 

23 

 

 



E10/Rv.85/TJELDSUND – GULLESFJORDBOTN - LANGVASSBUKT 

 

 

24 

 



E10/Rv.85/TJELDSUND – GULLESFJORDBOTN - LANGVASSBUKT 

 

 

25 

 

Nordland fylkeskommune 
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Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Prosjektavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no
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