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Melding om vedtak 
 
 
Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Arkivkode Dato 
2012000207-102   Knut Ingebrigtsen - 76986644 FA - Q10, 

FA - N00 
28.06.2018 

 
 

Vedtak av reguleringsplan for E10/ rv.85 Tjeldsund – 
Gullesfjordbotn - Langvassbukt. Parsell 5, 6 og 7. 
 
Vedlagt følger vedtak i sak Hålogalandsvegen, ny E10 - reguleringsplan, 12/207. 
Som ble vedtatt av Kommunestyret, i møte den 14.06.2018: 
Lødingen kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12 – 2 
endring av reguleringsplan for E10/ rv.85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - 
Langvassbukt. Vedtaket omfatter Parsell 5 / Planid 2018003, Parsell 6 / Planid 
2018001 og Parsell 7 / Planid 2018002. Plandokumentene består av Plankart, 
Planbestemmelser, Planbeskrivelser, Merknadsbehandling og Illustrasjonshefter. 

Planen vedtas med følgende tillegg: 

Eventuelle kulturminner som registreres etter arkeologiske undersøkelser i parsell 7 
Forvika skal innarbeides i planen i tråd med kulturminnefaglig uttalelse fra Nordland 
fylkeskommune og eventuell godkjenning fra Riksantikvaren. Uttalelsen og eventuell 
godkjenning fra Riksantikvaren fremlegges kommunestyret straks den foreligger. 

 
 
 
Saksdokumenter, plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble 
vedtatt er tilgjengelig på vår internettside: 
 
https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/politikk-og-
organisasjon/innsyn/kunngjoringer/endring-av-reguleringsplan-e10-rv-85-parsell-5-6-
og-7/ 
  

https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/politikk-og-organisasjon/innsyn/kunngjoringer/endring-av-reguleringsplan-e10-rv-85-parsell-5-6-og-7/
https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/politikk-og-organisasjon/innsyn/kunngjoringer/endring-av-reguleringsplan-e10-rv-85-parsell-5-6-og-7/
https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/politikk-og-organisasjon/innsyn/kunngjoringer/endring-av-reguleringsplan-e10-rv-85-parsell-5-6-og-7/
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Eventuelle klager 
I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og 
planvedtaket ble kunngjort i Bladet Vesterålen 26.06.2018. 
 
Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 18.07.2018 
Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen 
er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 
 
Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og 
regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Knut Ingebrigtsen 
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 Lødingen kommune  
Arkiv: 

 
FA - Q10, FA - N00 

 Saksmappe: 12/207 

Saksbehandler: Knut Ingebrigtsen 

Saksordfører:  

Dato: 23.05.2018 

 
 
Vedtak av reguleringsplan for E10/ rv.85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - 
Langvassbukt. Parsell 5, 6 og 7. 
 
 

Saksnr. Utvalg Møtedato 

69/18 Formannskapet 07.06.2018 

76/18 Kommunestyret 14.06.2018 

 
 

 

Klageadgang 
 

Ja Unntatt 
offentlighet 

Nei 

Hjemmel: 
 

Hjemmel: 
  

Åpent møte etter paragraf 31 i KL. 
 

 

 
Innstilling: 

Lødingen kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12 – 2 
endring av reguleringsplan for E10/ rv.85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - 
Langvassbukt. Vedtaket omfatter Parsell 5 / Planid 2018003, Parsell 6 / Planid 
2018001 og Parsell 7 / Planid 2018002. Plandokumentene består av Plankart, 
Planbestemmelser, Planbeskrivelser, Merknadsbehandling og Illustrasjonshefter. 

Planen vedtas med følgende tillegg: 

Eventuelle kulturminner som registreres etter arkeologiske undersøkelser i parsell 7 
Forvika skal innarbeides i planen i tråd med kulturminnefaglig uttalelse fra Nordland 
fylkeskommune og eventuell godkjenning fra Riksantikvaren. Uttalelsen og eventuell 
godkjenning fra Riksantikvaren fremlegges kommunestyret straks den foreligger. 

 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 07.06.2018 

Lødingen kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12 – 2 endring av 
reguleringsplan for E10/ rv.85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - Langvassbukt. Vedtaket 
omfatter Parsell 5 / Planid 2018003, Parsell 6 / Planid 2018001 og Parsell 7 / Planid 2018002. 
Plandokumentene består av Plankart, Planbestemmelser, Planbeskrivelser, 
Merknadsbehandling og Illustrasjonshefter. 
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Planen vedtas med følgende tillegg: 

Eventuelle kulturminner som registreres etter arkeologiske undersøkelser i parsell 7 Forvika 
skal innarbeides i planen i tråd med kulturminnefaglig uttalelse fra Nordland fylkeskommune 
og eventuell godkjenning fra Riksantikvaren. Uttalelsen og eventuell godkjenning fra 
Riksantikvaren fremlegges kommunestyret straks den foreligger. 

 
 

Lødingen, den 23.05.2018 
 

Kjetil Skjeie 
rådmann 
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Formannskapet 07.06.2018: 
 
Behandling i møtet: 

Innstillingen enst. vedtatt. 
 
 
FS- 69/18 Vedtak: 

Lødingen kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12 – 2 endring av 
reguleringsplan for E10/ rv.85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - Langvassbukt. Vedtaket 
omfatter Parsell 5 / Planid 2018003, Parsell 6 / Planid 2018001 og Parsell 7 / Planid 2018002. 
Plandokumentene består av Plankart, Planbestemmelser, Planbeskrivelser, 
Merknadsbehandling og Illustrasjonshefter. 

Planen vedtas med følgende tillegg: 

Eventuelle kulturminner som registreres etter arkeologiske undersøkelser i parsell 7 Forvika 
skal innarbeides i planen i tråd med kulturminnefaglig uttalelse fra Nordland fylkeskommune 
og eventuell godkjenning fra Riksantikvaren. Uttalelsen og eventuell godkjenning fra 
Riksantikvaren fremlegges kommunestyret straks den foreligger. 

 
Kommunestyret 14.06.2018: 
 
Behandling i møtet: 

Innstillingen enst. vedtatt. 
 
 
KS- 76/18 Vedtak: 

Lødingen kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12 – 2 endring av 
reguleringsplan for E10/ rv.85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - Langvassbukt. Vedtaket 
omfatter Parsell 5 / Planid 2018003, Parsell 6 / Planid 2018001 og Parsell 7 / Planid 2018002. 
Plandokumentene består av Plankart, Planbestemmelser, Planbeskrivelser, 
Merknadsbehandling og Illustrasjonshefter. 

Planen vedtas med følgende tillegg: 

Eventuelle kulturminner som registreres etter arkeologiske undersøkelser i parsell 7 Forvika 
skal innarbeides i planen i tråd med kulturminnefaglig uttalelse fra Nordland fylkeskommune 
og eventuell godkjenning fra Riksantikvaren. Uttalelsen og eventuell godkjenning fra 
Riksantikvaren fremlegges kommunestyret straks den foreligger. 

 

Bakgrunn: 

Reguleringsplan for Hålogolandsvegen E10/rv 85 ble vedtatt 20. juli 2017. 
For å redusere kostnadene i prosjektet og unngå noen områder med usikre grunnforhold, er 
det foreslått mindre endringer på vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen i Tjeldsund 
og Lødingen kommune. 
Planforslagene ble sendt på høring og offentlig ettersyn i perioden 21. mars– 2. mai. Statens 
vegvesen har i høringsperioden mottatt til sammen 10 innspill, 6 fra sektormyndigheter, ett 
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innspill fra kommuner, ett innspill fra lag og foreninger, ett fra grunneiere og ett fra andre. I 
de vedlagte dokumentene finnes blant annet sammendrag av alle merknadene, samt Statens 
vegvesen sine kommentarer til disse. Planforslagene er ikke endret som følge av merknader i 
høringsperioden. 

Endringsforslagene gjelder den delen av Hålogalandsvegen som er planlagt gjennom 
kommunene Tjeldsund og Lødingen, og det er nå opp til disse kommunene å fatte endelig 
vedtak.  
For Lødingen kommune berører endringen Djupfesthamn, parsell 6, Forvika, parsell 7 og den 
delen av parsell 5, tunell LP, Kanstadbotn – Fiskefjord som ligger i Lødingen kommune. 
Lødingen kommune må vedta disse endringene i planen. 

Beskrivelse: 

Tunnel LP, Kanstadbotn – Fiskefjord, parsell 5 
Reguleringsplanen viser en endring av kurvatur og innkorting av tunnelen mellom 
Kanstadbotn og Fiskefjorden (parsell 5) i Lødingen og Tjeldsund kommune. 
 
Djupfesthamn, parsell 6 
Bru over Djupfesthamn er fjernet, og vegen følger i hovedsak eksisterende trase for E10. Det 
er etablert ny bru over Botnelva på ca. 20 meter. Kurvatur og standard på vegen er utbedret. 
 
Forvika, parsell 7 
Ny E10 er i reguleringsplanen flyttet nærmere dagens trase for E10. På grunn av høye 
bergskjæringer er det lagt opp til økte skredsikringstiltak. Kurvatur og standard på vegen er 
utbedret. 

Kulturminner 
Vedr. innspill fra Nordland fylkeskommune 11.05.2018: 
Dersom grunnforholdene tillater det starter Kulturminner i Nordland arkeologiske 
undersøkelser 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. 

Vurdering: 
Reguleringsendring og merknadsbehandling er foretatt av statens Vegvesen. 
Viser til vedlagte plandokumenter for nærmere detaljer om planen. 
Planforslaget er ikke endret som følge av merknader i høringsperioden.  

Administrasjonen har ingen ytterligere kommentarer til planforslaget. 

Planforslaget anbefales vedtatt med følgende tillegg for kulturminner: 
Eventuelle kulturminner som registreres etter arkeologiske undersøkelser i parsell 7 Forvika 
skal innarbeides i planen i tråd med kulturminnefaglig uttalelse fra Nordland fylkeskommune 
og eventuell godkjenning fra Riksantikvaren. Uttalelsen og eventuell godkjenning fra 
Riksantikvaren fremlegges kommunestyret straks den foreligger. 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 
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Betydning for folkehelse: 
 

 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Tittel 

 
Dok.ID 

24.05.2018 Planbeskrivelse parsell 5 108222 
24.05.2018 Planbestemmelser parsell 5 108223 
24.05.2018 Plankart parell 5_Lødingen_R05-1-02~1 108224 
24.05.2018 Plankart parsell 5_Lødingen_R05-1-01~3 108225 
24.05.2018 Plankart parsell 5_Lødingen_R05-1-03~1 108226 
24.05.2018 Plankart parsell 5_Lødingen_R05-1-04~1 108227 
24.05.2018 Plankart parsell 5_Lødingen_R05-1-06~1 108228 

24.05.2018 Illustrasjonshefte_Parsell 5_15052018 108229 
24.05.2018 Planbestemmelser parsell 6_Lødingen 108230 

24.05.2018 Plankart parsell 6_R06-2-01 108231 
24.05.2018 Planbestemmelser parsell 7_Lødingen 108232 
24.05.2018 Plankart parsell 7_R07-2-01 108233 
24.05.2018 Planbeskrivelse parsell 6 og 7_Lødingen 108234 
24.05.2018 Illustrasjonshefte Parsell 7 Forvika_20181605 108235 
24.05.2018 Illustrasjonshefte_Parsell 6_16052018 108236 
24.05.2018 Merknadsbehandling reguleringsendringer for prosjekt 

E10,rv.85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt 
108237 
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