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Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2020/631-12 8647/2020 L12 24.09.2020 

 

Fastsetting av planprogram - detaljregulering E6 Kvænangsfjellet 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Driftsutvalget 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 

kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Birger Storaas 
Arealplanlegger 
birger.storaas@nordreisa.kommune.no 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

 

 
 
Likelydende brev sendt til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1  VADSØ 

KVÆNANGEN KOMMUNE Gárgu 8  BURFJORD 
NYE VEIER AS Tangen 76  KRISTIANSAND S 
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STATENS VEGVESEN Postboks 1010 Nordre Ål  LILLEHAMMER 
TROMS OG FINNMARK 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 701  VADSØ 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/631-8 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 02.09.2020 

 
 

 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
69/20 Driftsutvalget 16.09.2020 

 

Fastsetting av planprogram - detaljregulering E6 Kvænangsfjellet 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Vedlegg 
1 Planprogram 01.09.2020 
2 Vedlegg - refererte og kommenterte innspill 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogrammet til detaljregulering E6 
Kvænangsfjellet. Planprogrammet er datert 01.09.2020. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogrammet til detaljregulering E6 
Kvænangsfjellet. Planprogrammet er datert 01.09.2020. 
 
 
 

Saksopplysninger 

Planprogrammet er en slags «plan for planleggingen», og presenterer formålet med planen, 
opplegg for planprosess og medvirkning, eventuelle alternativer og utredningsbehov. 
 
Forslagstiller, Nye Veier (NV), ønsket å utarbeide et planprogram for planarbeidet, da dette 
danner et godt grunnlag for informasjon, forutsigbarhet og delaktighet i en tidlig fase, både for 
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berørte grunneiere og rettighetshavere, naboer/gjenboere, organisasjoner og andre interessenter, 
samt for politikere og andre myndigheter. 
 
Forslag til planprogram har vært ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 20.05. – 
17.07.2020. NV har sammenfattet høringssvarene i vedlagt dokument datert 21.08.2020. Det 
gjøres oppmerksom på at det i samme dokument også er tatt med innspill til varsel om 
planoppstart. NV har kommentert innspillene. Det er for det meste offentlige instanser som har 
gitt innspill til planprogrammet. Planprogrammet datert 01.09.2020 er oppdatert i henhold til 
innspillene som er tatt til følge. 
 

Vurdering 

NV sine kommentarer til innspillene synes relevante. Der hvor innspill ikke er tatt til følge 
(merket rødt), synes dette å være greit grunngitt. Planprogrammet anses å være tilfredsstillende. 
 
 
 


