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Høring – Forenklet reguleringsendring jfr. PBL §12-14 – Tjeldsund bru, 
Hamna  

Det varsles herved at Statens vegvesen har igangsatt arbeid med søknad om mindre endring 
av reguleringsplan for å frigjøre areal til anleggs- og riggområde.  

Det søkes om endring av Statlig reguleringsplan for E10/ rv. 83/ rv. 85 Hålogalandsvegen, 
vedtatt 20.07.2017 

Planendringens lokalitet er området Hamna v/ Tjeldsund bru øst, og tilhører en strekning som i den 
statlige reguleringsplanen tilhører parsell 10 i Harstad kommune.  

Figur 1 E10/rv. 83/ rv. 85 
Hålogalandsvegen- rød sirkel 
markerer området for endring 
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Figur 2 Planendringens lokalitet- Hamna v/ Tjeldsund bru øst 
 
Bakgrunn 
 
Statlig reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10/rv. 83/ rv. 85 ble vedtatt 20.07.2017. Området som 
nå berøres av planendringene er deler av parsell 10 i den statlig vedtatte reguleringsplanen, og er 
tilknyttet Tjeldsund bru vest, Hamna.  
 
Enderingene er også innenfor OPS –strekningen E10/rv.85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – 
Langvassbukt.  
 

 
 
Figur 3 OPS – E10/rv.85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt. 
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Vedtatt reguleringsplan 
 
Ny E10 fra Hårvik i Tjeldsund går inn i tunnel i Gausvik fram til en trearmet rundkjøring i fjell. 
Rundkjøringa kobler sammen E10 med rv. 83 som går videre mot Harstad. Den tredje tunnelarmen 
går mot Tjeldsundbrua hvor E10 fortsetter sørover.  
 

 
  
Figur 3 Rundkjøring i fjell med tre armer som kobler sammen E10 og rv. 83 
 

 
 
Figur 4 Utsnitt fra vedtatt reguleringsplankart, statlig reguleringsplan for E10/ rv. 83/ rv. 85 
Hålogalandsvegen 
 

Planprosess 

Forslag til reguleringsendring er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, og vurderes 
ikke å falle inn under hverken §§ 6 eller 8.  

Reguleringsendringen endrer ikke planens intensjon som planverktøy i området, men medfører en 
endret bruk av et isolert område. 
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Berørte naboer og et utvalg offentlige sektormyndigheter varsles av Statens vegvesen samtidig som 
planarbeidet annonseres på kommunens og Statens vegvesens nettsider. Mottatte innspill vil 
merknadsbehandles og eventuelle endringer innarbeides i plandokumentene, før endringene 
oversendes kommunen for behandling.   

Statens vegvesen har vurdert, i dialog med Harstad kommune kommet fram til at 
reguleringsendringene kan behandles etter enklere prosess.  

Endringen kan behandles som en forenklet reguleringsendring etter pbl § 12-14, annet ledd. Dette 
innebærer at det åpnes for enklere prosess for reguleringsendringer som er av avgrenset omfang. 
Det er likevel de ordinære reglene om kunngjøring av reguleringsendringer som gjelder, også for som 
endringer som vedtas i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-14 andre og tredje ledd. Harstad 
kommune mener det ikke er nødvendig med planforum eller folkemøte.  

Forutsetningen er også at Troms og Finnmark fylkeskommune – kulturetaten, involveres i arbeidet.  

Statens vegvesen har vært i kontakt med Troms- og Finnmark fylkeskommune. Fylkeskommunen vil 
gi sin uttalelse til planendringen når denne mottas som komplett høringsdokument.  

Dersom det under høringsrunde eller behandling av reguleringsendringen, mot formodning skulle 
komme til vedtak om at reguleringsendringen må behandles etter normal planprosess, gjelder denne 
søknad som melding om oppstart av planarbeid i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-1 og § 
12-8. Søknad om reguleringsendring blir samtidig annonsert på kommunens nettside. 

 
Endringer i plankart 
 
Når ny veg skal bygges må det tas ut store mengder tunnelmasse som må lagres i midlertidige 
massedeponier. For å hindre økt trafikk og større utslipp av CO2 er det ønskelig å midlertidig lagre 
massene så nært opp til området hvor tunnelmassene tas ut.  Det er lite tilgjengelig areal (anleggs- 
og riggområde) i området nær tunnelpåhugget som er egnet til å lagre tunnelmassene. Det best egna 
området er i reguleringsplanen omfattet av Hensynssone H570 _5 og H570_6, bevaring kulturmiljø, 
hvor to SEFRAK- registrerte bygg ligger innenfor hensynssonen. Bygningene er SEFRAK – registrert 
fordi de er oppført før 1900.  
 
Endringen innebærer at Hensynssone H570_5 og H570_ 6 tas ut av plankartet og erstattes med 
juridisk linje «bebyggelse som forutsettes fjernet», og byggene krysses ut for riving. 
Bestemmelsesområde #35 utvides tilsvarende. Innenfor bestemmelsesområde #35 er det tillat med 
midlertidig lagring av masser. Arealformålet LNRF endres ikke. Det tas inn i bestemmelsene at 
SEFRAK- byggene skal dokumenteres før de rives.  
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Figur 5 Forslag til endring av reguleringsplan  

 

 

 

Figur 6 Situasjonen før og etter foreslått endring – i utsnitt til høyre er Hensynssone H570_ 5 og 
H570_6 er tatt ut av planen og bygninger er krysset ut for å kunne rives 

 

Endringer i bestemmelsene 

Nytt underpunkt «4.2 Dokumentasjon av eksisterende bebyggelse» under pkt 4 «Rekkefølgekrav»: 

«SEFRAK- registrerte bygg skal dokumenteres før byggene rives. Dokumentasjonene skal 
gjennomføres i samarbeid med Troms- og Finnmark fylkeskommune». 
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Nytt underpunkt «5.6 Juridiske linjer» under pkt 5 «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur»: 

«Bebyggelse som forutsettes fjernet 
Bebyggelse vist med juridisk linje i plankartet forutsettes fjernet».   
 

Nytt underpunkt «3.7 Rivningsavfall» under pkt 3 «Fellesbestemmelser»: 

«Rivningsavfall eller overskuddsmasser som ikke benyttes innen planområdet skal 
transporteres bort og deponeres på forsvarlig måte etter gjeldende lov og forskrift».  
 

Erverv 

I forbindelse med planendringen er eiendommene med bygninger omfattet av Hensynssone H570_5 
og H570_6 gnr. / bnr. 32/1 og 32/2 ervervet av Statens vegvesen.  
 

Oppsummering 

Med henvisning til redegjørelsen over og vedlagte plankart og planbestemmelser søkes det om 
mindre endring av ovennevnte reguleringsplan. Under følger en oppsummering av endringene i ny 
plan.  

• Hensynssonene for bevaring av kulturmiljø H570_5 og Hensynssone H570_6 er tatt ut av 
reguleringsplankartet. Byggene som var omfattet av hensynssonene er i reguleringsplanforslaget 
krysset ut og kan fjernes/ rives.  

• Forslaget sendes på høring til berørte grunneiere, Troms- og Finnmark fylkeskommune, 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Sametinget og Harstad kommune. Endringene kunngjøres 
også i avisen Harstad Tidende og på Statens vegvesens nettside.     

 

Videre prosess 

Etter høringsperiodens utløp oversendes høringsinnspill, plandokumentene med justert plankart og 
reguleringsbestemmelser til Harstad kommune for endelig vedtak. Dette med bakgrunn i pbl. 12-14 
andre ledd om endring av reguleringsplaner.  

 

Frist for innspill 

Høringsinnspill til planarbeidet bes sendt Statens vegvesen: firmapost@vegvesen.no,  
innen 24.01.2022. Merk innspill med «21/25681». 
 
Spørsmål omhandlende reguleringsendringen kan rettes til Unni Kufaas, e-post: 
unni.kufaas@vegvesen.no eller mobil: 992 78 656. 
 

Høringsbrevet ligger også på: Hålogalandsvegen | Statens vegvesen 

 

mailto:firmapost@vegvesen.no
mailto:unni.kufaas@vegvesen.no
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/halogalandsvegen/
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Med hilsen 
Unni Kufaas 
 
Planleggingsleder 
Statens vegvesen, Utbygging 
Utbyggingsområde nord, E10 Hålogalandsveien 
Besøksadresse: Rombaksveien 47, Narvik 
Mobil: +47 99278656 epost: unni.kufaas@vegvesen.no 
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no  
  
 
Vedlegg 
• Plankart for endringer, datert 12.02.2021  
• Forslag til planbestemmelser, datert 12.02.2021 
• Notat- Virkninger av planendringen, datert 12.02.2021 
• Referat fra oppstartsmøtet med Harstad kommune datert 21.02.2019 
 
Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
 
Likelydende brev sendt til 
Berørte naboer/ grunneiere 
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN, Postmottak, 9479 HARSTAD 
SAMEDIGGI / SAMETINGET, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK 
Sametinget, miljø- og kulturvernavd., Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK 
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 700, 9815 VADSØ 
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 

mailto:unni.kufaas@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost@vegvesen.no

