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Innledning 

I dette dokumentet er innspillene som har kommet inn i forbindelse med  

1) Høring/offentlig ettersyn av forslag til planprogram (innspill til planprosessen) 

2) Varsel om oppstart av planarbeid (innspill til planutformingen) 

referert og kommentert. Hovedfokus i dette merknadsheftet er innspillene til planprogrammet. Når det gjelder innspill til varsel om 

planoppstart, vil disse kommenteres ytterligere når planforslaget fremmes for førstegangsbehandling i kommunene. 

 

For å lette lesbarheten i dokumentet, er det gitt en egen fargekode på merknadene ift. hvordan planprogrammet forholder seg til dem; 

 Tas til følge, eller til orientering (saksopplysning som ikke krever oppfølging).  

 Tas delvis til følge 

 Tas ikke til følge 
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AVSENDER 

 

INNSPILL SVAR 

 

MERKNAD  

Statlige og fylkeskommunale myndigheter 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

 

Brev av 14.07.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brev av 11.09.20 

Generelt: Det fremkommer ikke i hvilken grad fylkesveger blir berørt under 

planlegging og utbygging, men TFFK uttaler seg på bakgrunn av at de vil bli 

berørt i både planleggings- og utbyggingsfasen.  

 Tas til orientering. Fylkesveger blir i liten grad berørt, men det er regulert kryss til de relevante 

fylkesvegene i planforslaget.  

Innspill til planprogrammet    

1.  TFFK synes det er positivt med trafikksikkerhetsanalyse, og påpeker 

temaer som bør medtas i denne, herunder bl.a. utfartsparkering, kryss, 

og myke trafikanter. 

 Innspillet er notert. Nye Veier er enig i at nevnte tema er relevante for vurdering av trafikksikkerheten i 

planforslaget. 

2.  Riggområder må omtales i planprogrammet  Det er tilrettelagt for anleggs- og riggområder. Behovet er omtalt i revidert planprogram. 

3.  Fylkeskommunale veger skal også beskrives om de blir berørt.  Dette er kort kommentert i revidert planprogram, og er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen som 

følger planforslaget. 

4.  Forholdet til miljømål og kutt i klimagasser, herunder avbøtende tiltak 

bør vurderes. Klima bør være eget utredningstema. 

 Nasjonale miljømål er tatt inn som eget punkt i det reviderte planprogrammets kap 3.1 (Nasjonale 

planer og føringer). Nye Veier har dessuten egne miljømål som prosjektet skal svare på.  

Det er ikke utarbeidet en egen konsekvensutredning for klima, men planforslaget redegjør for 

hvordan det forholder seg til nasjonale og prosjektspesifikke målsettinger på området.   

5.  De er tilfredse med at friluftsliv er et eget utredningstema, og nevner 

tilgjengelighet, trafikksikkerhet, skjerming fra støy, forurensing og 

landskapspåvirkning som viktige stikkord 

 Det er notert 

Innspill til varsel om oppstart   

6.  For TFFK er det særlig tilknytningen til, og konsekvensene for fv. som 

er deres hovedinteresse. Det er viktig å ivareta trafikksikkerheten for 

alle som ferdes langs hovedvegene, med tanke på myke trafikanter, 

kryssløsninger, kollektivtrafikk, parkering, miljø og universell 

utforming. De forutsetter at alt fylkeskommunalt vegareal som blir 

berørt planlegges og opparbeides iht. håndbøker.  

 Statens vegvesens håndbøker og gjeldende lov og regelverk er lagt til grunn ved planlegging og 

prosjektering av veganleggene, herunder tilknytningspunkt til fylkesveg. 

7.  Alle «nye og oppdaterte» endringer av vegobjekter langs fv. skal 

registreres i NVDB. De ber om rekkefølgekrav i bestemmelsene som 

sikrer at de blir innmålt og data oversendes TFFK. 

 Nye Veier vil sørge for at vegdata oversendes for innlegging i NVDB, men vi kan ikke se at det er 

hjemmel i pbl. til å formulere ut dette som en reguleringsbestemmelse. Opplysningen/påminnelsen er 

imidlertid tatt med i planbeskrivelsen. 

8.  Forslagsstiller bes vurdere hvordan planen fremmer kutt i klimagasser, 

jf. Lov om klimamål. Avbøtende tiltak bør/skal vises og det bør/må 

gjøres vurderinger om bestemmelser eller retningslinjer som kan bidra. 

Klima bør være utredningstema. 

 Se kommentar til TFFKs innspill nr. 4 (gjeldende planprogrammet) 

9.  De ser ikke behov for ytterligere arkeologiske undersøkelser mht. 

kulturminner. Registrering av krigsminner vil skje i august/september. 

Innspill ift. disse kommer etter endt registrering. 

 Tas til orientering. 

10.  Før høring bes SOSI-fil og PDF av plankartet sendt til Kartverket for 

teknisk kontroll. 

 Ok. 

Innspill til varsel om utvidelse av planområde ved Suselva   

1.  Reguleringen kan ha konsekvenser for flere kjente automatisk freda 

kulturminner med usikker status. Sametinget skal foreta en 

 Tas til orientering. 
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kontrollbefaring av hele planområdet, og TFFK avventer uttalelse vedr. 

kulturminner til denne er gjennomført. 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

 

Brev av 30.06.20 

Innspill til planprogrammet   

1.  Fylkesmannen slutter seg til de vurderinger som er gjort ifm. KU-krav 

og planprogram. Ber om at tiltaket beskrives tydeligere i 

planprogrammet.  

 KU-krav: Tas til orientering 

Nærmere beskrivelse av tiltaket i planprogrammet: Det er tatt med en noe utvidet beskrivelse av 

vegtiltaket i planprogrammets kapittel 4, ift. hva som er avklart på dette stadiet i prosessen. 

2.  De mener at utredninger til denne planen må sammenstilles med den 

eksisterende vegen, som var null-alternativ i forrige runde. Da vil de 

reelle konsekvensene fremkomme. 

 Siden dette plantiltaket er en reguleringsendring ift. eksisterende planer, og dagens situasjon har vært 

referansepunkt for KU-ene til eksisterende planer, vurderer forslagsstiller at det er riktigst å velge 

planstatus som 0-alternativ. I praksis har nok dette uansett ikke avgjørende betydning for utfallet. 

Ressursbruken med å endre referansepunkt vurderes ikke å stå i forhold til hva som oppnås med det, 

men er gjort en enkel vurdering også opp mot eksisterende situasjon. 

3.  Anbefaler tett dialog med reinbeitedistriktet.  Dette er allerede opprettet. I forbindelse med konsekvensutredning for Reindrift er det avholdt møte 

med distriktsstyret, og flere er planlagt. Nye Veier har også løpende kontakt med distriktsleder for 

gjensidig oppdatering og koordinering.  

4.  KU for naturmangfold fra 2016 har en svakhet ved at naturtyper ikke er 

avgrenset. De mener at biologisk mangfold i ferskvann også bør 

kartlegges. De henviser til håndbøker og instrukser for utredning og 

kartlegging av disse. De minner også om § 24 i KU-forskriften og ber 

tiltakshaver sende rapport og data i SOSI eller SHAPE-format til 

fylkesmannen. Tiltakshaver må selv legge disse dataene i artskart før 

utlegging av planforslag, dette må fremgå av planprogram. 

Fylkesmannen ber også om at det tas hensyn til det verna 

Oksfjordvassdraget, både med hensyn på arter og forurensing blant 

annet. Vurderinger etter NML § 8 til 12 skal for øvrig synliggjøres.  

 Utredningen av naturmiljøkonsekvenser er gjort iht. gjeldende regelverk og anerkjent metodikk. Det 

er gjort en presisering i planprogrammet når det gjelder innlegging av data i artskart.  

5.  Vannforskriften: De ber om at Eidelva med tilhørende sideelver skilles 

ut og at virkninger utredes for dette området separat fra 

Oksfjordvassdraget. Det må videre vurderes om tiltaket vil påvirke 

oppnåelsen av miljømålene for vannforekomstene. 

 Innspillet noteres, og vil vurderes nærmere i konsekvensutredningen. Det legges for øvrig opp til møte 

med fylkesmannen for gjennomgang av KU for naturmangfold, jf. kommentar til fylkesmannens 

innspill nummerert som 7.  

6.  Det er bra forslagsstiller ser behov for supplerende fagutredninger. 

Fylkesmannen ber om at «Øvrige tema» i tabell 1, side 15 i 

planprogrammet, konkretiseres.  

 Supplerende fagutredninger: Tas til orientering 

Øvrige tema: Det er tatt med en presisering/eksemplifisering om hvilke tema dette gjelder. 

7.  Basert på skissert framdrift og milepæler, mener de medvirkningen vil 

være begrenset. De foreslår gjennomgang av KU for naturmangfold 

med FM og kommunene. Når det gjelder vannmiljø og vassdrag så bør 

NVE være med. Dette bør kunne gjennomføres i nov-des 2020. De vil 

også involveres av entreprenør dersom det skal gjøres endringer med 

vesentlig virkning.  

 Planforslaget planlegges levert inn allerede i oktober. Utkast til KU-er skal etter planen foreligge 

medio september. Nye Veier kan enten sende over KU Naturmiljø til fylkesmann og kommuner for 

tilbakemelding, ev. kalle inn til felles møte på Teams for gjennomgang og tilbakemeldinger. Nye Veier 

tar kontakt med partene for å avtale opplegg.   

 

Hvis det blir behov for vesentlige endringer i regi av entreprenør, må disse gjennomføres som egne 

planprosesser iht. gjeldende regelverk. Berørte parter og myndigheter vil da bli involvert. 

Innspill til varsel om oppstart   

8.  ROS-analysen: De gjør oppmerksom på at det skal gjøres analyser av 

konkrete, sannsynlige hendelser, jf. DSBs vegledere. De forutsetter at 

konklusjon fra områdeplan i 2016 om at området ved Rakkenes 

undersøkes nærmere, følges opp i planprosessen. 

 ROS-analyse er gjennomført iht. DSB sine vegledere. Dette er presisert i planprogrammet. Skredfaren 

ved Rakkenes vil naturlig inngå i vurderingene. Nye Veier har engasjert skred- og geoteknisk 

fagkompetanse for å vurdere fareforhold i og inntil planområdet, og det vises til skredrapport og 

geoteknisk vurdering som ligger vedlagt planbeskrivelsen.  

9.  De forstår behovet for romslig planavgrensning og ønsket rom for 

justeringer også i anleggsfasen. Det kan være hensiktsmessig med en 

 Tas til orientering/etterretning. 
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relativt grov detaljeringsgrad, men nok detaljert til å ivareta berørte 

hensyn da offentlig veg ikke byggesaksbehandles. Alle areal som 

berøres må ha et bygge- og anleggsformål eller være regulert til 

bestemmelsesområde. De ber om at alle nødvendige utredninger og 

analyser gjennomføres i planprosessen, slik at detaljreguleringen blir et 

reelt styringsdokument.  

10.  De vil særlig trekke fram barn og unges interesser, støy og 

klimaendringer som viktige temaer. I forbindelse med oppstilling og 

bruk av kraner vises det til regelverk for luftfartshinder. For øvrig 

mener fylkesmannen det er positivt at Nye Veier vil benytte Ceequal-

standarden. 

 Tas til orientering/etterretning. 

11.  De ber om at SOSI-fil og PDF av plankart sendes kartverket for teknisk 

kontroll før planen legges ut på høring.  

 Tas til etterretning. 

Statens vegvesen  

 

Brev av 10.07.20 

Generelt: SVV informerer innledningsvis om at da de hadde prosjektet i 2016, 

vurderte de mange ulike veglinjer, og mange ble forkastet da de ikke ga 

måloppnåelse ved tilstrekkelig regularitet. Flere av de endringene som 

foreslås nå, er linjer som ble forkastet av SVV.   

 Tas til orientering. 

Innspill til planprogrammet:   

1.  SVV støtter de KU- og fagrapporter som iht. planprogrammet skal 

utarbeides. 

 Tas til orientering. 

2.  Konsekvensene av å ikke bygge tunnel i Rakkeneslia, samt nedkorting 

av de andre tunnelene, må også utredes, da med tanke på skred og 

steinsprang spesielt. Sikringa i Rakkenesura fra 2016 er ikke fullgod. 

 Det er utarbeidet ROS-analyse iht. DSB sin metodikk, med en rekke fagrapporter som underlag, 

herunder på geoteknikk og skred. Nye Veier anser det som naturlig at risiko og sårbarhet ifb. i/inntil 

planområdet behandles der.   

3.  Framkommeligheten på vinterstid, dersom deler av vegen ikke 

utbedres, må belyses. Det samme må konsekvensene av valg av 

vegbredde på 7,5 m i de spesielle værforholdene og over 6% stigning 

med tanke på modulvogntog,  

 Framkommelighet vinterstid er en viktig målsetting med prosjektet, og har vært med å styre 

utformingen av planforslaget. Vegdirektoratet har for øvrig godkjent fravikssøknad vedrørende 

stigningsforholdene.  

4.  Planarbeidet må ta stilling til om det fortsatt skal være 

kolonnestrekning med behov for brøytestasjon. 

 Brøytestasjonen er videreført i dette planforslaget. 

5.  De ser at planlagt omlegging av E6 i Oksfjorden utgår, de ber om at 

dette revurderes. 

 Nye Veiers prosjekt omfatter ikke dette området. Når arealet likevel er med i planområdet, er det fordi 

gjeldende områderegulering må oppheves/erstattes som følge av ny detaljregulering. 

6.  Mettevolltunnelen er kortet ned og samsvarer ikke med rassonen. 

Dersom andre rassikringstiltak enn tunnel vurderes, må man se 

helhetlig på det, og ta hensyn til bebyggelsen.  

 Når det gjelder skredsikring av bebyggelsen, vises det til eget prosjekt i regi av NVE.  

Når det gjelder E6, er det gjort undersøkelser av geoteknisk og skredfaglig personell for å sikre at 

valgt løsning har tilstrekkelig sikkerhet mot fare, jf. skredrapport og geoteknisk vurdering vedlagt 

planbeskrivelsen.   

7.  Med tanke på at det legges opp til å bruke deler av eksisterende veg 

med mer enn 6 % stigning opp fjellet på Nordreisa-sida, må det utredes 

at man er sikker på at man får ned stengetida. Dette strekket er svært 

værhardt med mye vind og drivsnø. 

 Dette er viktige tema, og står sentralt i prosjektering av veg og tilhørende anlegg. Som nevnt har 

skredfare og snødrift vært viktige tema i arbeidet med optimalisert veglinje. 

8.  Vegen ned fjellet på Kvænangssida må utredes mer ift. om de foreslåtte 

tiltakene vil gi ønsket effekt på framkommelighet og oppetid. Sikring av 

Rakkenesura er etter SVVs vurdering midlertidig, derfor må det 

begrunnes hvorfor denne tas bort med skredfaglige vurderinger, samt 

vurdering av oppetid og standard. 

 Nye Veier har engasjert skred- og geoteknisk kompetanse til å utrede sikkerheten i planområdet, 

herunder i Rakkenesura, som grunnlag for ROS-analyse og forslag til avbøtende tiltak. Det vises for 

øvrig til kommentarer gitt ovenfor, samt ROS-analyse og skredrapport vedlagt planbeskrivelsen. 
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9.  De ber om at NV revurderer å kun oppgradere krappe svinger mellom 

Rakkeneslia og Sørstraumen, da man bør unngå standardsprang.  

 Det er lagt opp til 7,5 m vegbredde på ny veg, tilsvarende eksisterende veg, slik at man unngår 

standardsprang mellom ny og eksisterende veg. På en kortere strekning i Oksfjorden er det imidlertid 

behov for en mindre breddeutvidelse for å få 7,5 m. Denne breddeutvidelsen vurderes ikke kritisk for 

å nå prosjektets mål om trafikksikker og framkommelig veg over Kvænangsfjellet, men det anbefales 

at dette tas opp i eget planarbeid på et senere tidspunkt. 

10.  De har ingen kommentar til optimaliseringstiltak, da det ikke fremgår 

hva disse er.  

 Tas til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brev av 09.09.20 

Innspill til varsel om oppstart   

11.  De ber om at man må ha målsettinga tydelig for seg. Slik som løsninga 

er forespeilet, mener SVV målsettinga kan bli problematisk å innfri. 

Tidligere omfattende optimaliseringstiltak har ikke hatt ønsket effekt 

på oppetid. Utfordringene over fjellet er sammensatt. Ved å ta bort 

Rakkenestunnelen vil problemet med over 6 % stigning forbli. Dette er i 

strid med N100 ift. modulvogntog.  

 Målsettinga med prosjektet er den viktigste premissen for planlegging og prosjektering av anleggene. 

SVVs erfaringer med tidligere optimaliseringstiltak er nyttig å ta med seg, det samme er 

utredningsunderlaget for tidligere planprosesser.  

Når det gjelder stigningsforhold, har Vegdirektoratet som nevnt innvilget fravikssøknad.  

12.  Det må redegjøres for hvordan syklister skal ivaretas, og status for 

avlasta veg. Det må vurderes behov for rasteplasser, snuplasser, 

utfartsparkering i tillegg til kontrollplasser for politi og andre 

myndigheter. Prinsippene for universell utforming må legges til grunn.  

 Gammel veg over Kvænangsfjellet er i stor grad regulert til gang- og sykkelveg, som kan benyttes i 

barmarkssesongen. På vinteren må myke trafikanter benytte seg av andre alternativer, som 

kollektivtransport. For de øvrige temaene er dette vurdert og beskrevet i planforslaget. 

13.  De ber om at det tas inn rekkefølgekrav i bestemmelsene om 

innmåling, og at data for blant annet linjegeometri skal oversendes SVV 

for oppdatering av NVDB.  

 Nye Veier vil sørge for at vegdata oversendes for innlegging i NVDB, men vi kan ikke se at det er 

hjemmel i pbl. til å formulere ut dette som en reguleringsbestemmelse. Opplysningen/påminnelsen 

tas imidlertid med i planbeskrivelsen. 

Innspill til varsel om utvidelse av planområde ved Suselva   

1.  Viser til deres uttalelse gitt i brev av 11.07.20 og opprettholder 

innspillet om at Nye Veger revurderer foreslått løsning langs 

Oksfjordvatnet. De mener planområdet bør utvides ytterligere til å 

omfatte hele strekninga langs vannet, slik at standardsprang unngås. 

Ved å bare skifte ut brua ved Suselva får man ikke løst 

trafikksikkerhetsutfordringene langs vannet. 

 Nye Veiers prosjekt omfatter ikke dette området. En utbedring av strekningen vil eventuelt måtte 

vurderes i en egen prosess. 

Sametinget 

Brev av 01.04.2020 

1. Sametinget har sendt befaringsvarsel, og planlegger å befare området i 

høst. Deres endelige innspill gis etter dette.   

 Tas til orientering. Det skal iht. planprogrammet utarbeides konsekvensutredning for kulturminner, 

og det vurderes derfor at planprogrammet kan sendes til fastsetting. Dersom det skulle bli behov for 

endring av opplegg for KU-en, vurderes det at det kan løses for seg.  

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

 

Brev av 10.07.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt: Planområdet overlapper forekomster av sand og grus ved 

Oksfjordhamn, Oksfjordkjølen og Sørstraumen. Forekomst i Oksfjordhamn 

vurderes som viktig byggeråstoffressurs, Oksfjordkjølen har relativt god 

kvalitet og Sørstraumen er også en viktig ressurs.  

 Tas til orientering 

Innspill til planprogrammet   

1.  DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema, jf. KU-

forskriften. Da traseen berører tre viktige lokale forekomster er det 

viktig at konsekvensene av dette utredes. Mineralressurser er ikke-

fornybar naturressurs. Planprogrammet bør beskrive disse tre 

forekomstene og synliggjøre ev. konflikter.  

 Temaet mineralressurser er redegjort for i planbeskrivelsen. 

2.  DMF oppfordrer til mål knyttet til ev. overskuddsmasser utarbeides ifm. 

planprogrammet.  

 Massebalanse og sirkulærøkonomi er et viktige tema i planarbeidet. Dette er redegjort for i 

planbeskrivelsen. 

3.  Planen bør redegjøre for hvordan masser skal håndteres i utbyggingen.  Se kommentar til innspill nr. 2 over. 
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Brev av 10.09.20 

Innspill til varsel om utvidelse av planområde ved Suselva   

1.  DMF har ingen merknader til utvidelsen ettersom den ikke berører 

masseressurser. 

 Tas til orientering. 

Avinor 

E-post av 24.06.20  

Generelt: Avinor har ingen merknader til planarbeidet. De henviser videre til 

regelverk for luftfartshinder.  

 Tas til orientering 

Mattilsynet 

 

Brev av 16.07.20 

Generelt: Under nasjonale mål i planprogrammet savner de «Nasjonale mål 

for vann og helse». De viser til pkt. 3 (knytte utilfredsstillende separate små 

anlegg til felles vannforsyning) og 5(Bedre beskyttelse av vannkilder) i disse. 

Det er viktig å beskytte de små vannkildene mot forurensing. Da de ikke har 

samme krav til rensing, er de ekstra sårbare. Det er flere slike 

drikkevannskilder i og rundt planområdet. De forventer at planprogrammet 

sikrer kartlegging av disse, og at planer for tiltak er klare og gjennomførte 

før utbygging starter. Det er viktig å være tidlig ute med dette, da 

planlegging av nye vannforsyninger kan ta lang tid.  Det er også 

plangodkjenningspliktig. De mener at planlagt vannovervåking undervegs 

ikke er tilstrekkelig for å sikre de små vannforsyningssystemene.  De mener 

de tidlig har signalisert behov for kartlegging, vurdere risiko og planlegge 

relevante tiltak 

 Nasjonale mål for vann og helse er tatt inn som føring under kap. 3.1 i revidert planprogram.  

 

For øvrig er det satt i gang et arbeid med å kartlegge vannforsyningssystemer som kan bli berørt av 

utbyggingen, og som bør/kan hensyntas innenfor rammene som plan- og bygningsloven setter for 

reguleringsplaner. 

 

 

Norges arktiske  

universitetsmuseum 

Brev av 29.06.20 

Generelt: Det ser ut til at tiltak i vann/sjø er begrenset i omfang, og det 

finnes ingen kjente kulturminner under vann i planområdet. De har derfor 

ingen merknader til planforslaget. De minner om at dersom man i forbindelse 

med tiltaket skulle komme over automatisk fredede kulturminner, eller funn 

av kulturhistorisk betydning, skal arbeidet stanses og UM varsles.  

 Tas til orientering. 

Norges vassdrags- 

og energidirektorat 

 

Brev av 17.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt: NVE vil ha fokus på at inngrep i og ved vassdrag er beskrevet og 

ivaretatt godt nok i planbeskrivelse og bestemmelser. De vil ha fokus på om 

vegutbyggingen vil kunne medføre fare for 3. part, og det er derfor viktig at 

det vurderes av Nye Veier om dette er godt nok belyst i eksisterende og nye 

farevurderinger. 

 Tas til orientering. 

Innspill til planprogrammet   

1.  Reguleringsplanen må kunne vise at skred som følge av tiltaket og i 

anleggsperioden ikke kan ramme 3. part. Ev. nødvendige avbøtende 

tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet må beskrives og virkningene av 

disse dokumenteres. 

 Det er utarbeidet egne skredutredninger og geotekniske vurderinger for tiltaket. 

2.  Det er kjente kvikkleireområder i bunn av Oksfjorden og det må utføres 

vurderinger om det er fare for kvikkleireskred i planområdet innen 

reguleringsplanen sendes ut på høring. Ved funn, forutsettes det at 

vegleder nr. 7/2014 legges til grunn. 

 Det er utarbeidet en geoteknisk rapport som omfatter grunnforhold. 

3.  Kryssing bør berøre vassdrag minst mulig. Bruer anbefales fremfor 

kulverter og rør, ettersom de er sårbare for tilstopping og ofte uheldig 

for naturmiljøet. De anbefaler at det for flomfare legges til grunn 200 

årsflom samt klimapåslag 1.4 på intens nedbør.  

 Det er gjort en helhetlig vurdering mtp. kryssinger. Det er ønskelig at entreprenør er involvert i valg av 

løsninger, slik at endelig avgjørelse tas i detaljprosjektering. Det stilles krav i bestemmelsene for å 

ivareta bekker og vassdrag. Det er gjort en flomvurdering for Suselva der 200 års flom samt 

klimapåslag 1.43 er lagt til grunn. For de øvrige vassdragene er aktsomhetsområder for 200 års flom 

lagt inn i plankartet. 

4.  Alle vassdrag i planområdet i Nordreisa kommune ligger innenfor det 

verna vassdraget Oksfjordvassdraget. Beste tilgjengelige kunnskap om 

allmenne verdier knyttet til vassdragene må foreligge. Det må beskrives 

 Det er gjort en KU for naturmiljø som inkluderer vann- og vassdragsmiljø. Det er satt opp et 

vannovervåkningsprogram for å kartlegge vannmiljøet i planområdet. Se pkt. 3 over ang. flomfare.  
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hvordan kryssing og tiltak i nærområder av vassdrag vil påvirke 

flomfaren og de allmenne verdiene i vassdragene. 

Innspill til varsel om oppstart   

1.  Alle fareområder og påkrevde sikringstiltak skal framkomme av 

plandokumentene. Tilstrekkelig sikkerhet for omkringliggende arealer 

dokumenteres. Fareområder avsettes som hensynsområder med vilkår. 

 Fare-/aktsomhetsområder er medtatt i plandokumentene. Det er for øvrig utarbeidet egne rapporter 

for skredfare og grunnforhold, samt en ROS-analyse som også belyser dette.  

2.  Konsekvenser av vassdragsinngrep og ev. kompenserende tiltak må 

dokumenteres i planen (både hydrauliske og miljømessige forhold) slik 

at en vurdering etter vannressurslovens bestemmelser er mulig.  

 I KU naturmiljø, som ligger vedlagt planbeskrivelsen, inneholder også tema vannmiljø. Avbøtende 

tiltak fra denne er innarbeidet i bestemmelsene og plankartet så langt det er mulig.  

3.  Igjenfylling av områder med høyt biologisk mangfold (f.eks. 

bekkedaler/ravinedaler) med deponimasser må unngås. De er spesielt 

kritiske til nedfylling av ravinedaler, som er en sårbar naturtype.  

 Vurdering av deponiområder er belyst i eget notat vedlagt planbeskrivelsen. Naturmangfold er for 

øvrig et eget KU-tema der naturtypene er kartlagte. Hensyn er tatt i reguleringsbestemmelsene, men 

det foreslås deponi i Myrdalen.  

4.  Forholdet til hvorvidt kravene gitt i miljømålene i vannforskriften § 4 vil 

oppfylles, samt ev. avbøtende tiltak, bør beskrives. 

 Ivaretatt i KU naturmiljø som ligger vedlagt planbeskrivelsen. 

5.  Det fordrer til særlig varsomhet med å berøre vassdragene som tilhører 

nedbørsfeltet til Oksfjordvassdraget (verna vassdrag), og det forventes 

at byggegrensebestemmelsene i kommuneplanens arealdel legges til 

grunn ved nærkontakt med vassdragene. Avbøtende tiltak må i størst 

mulig grad innarbeides i kart og bestemmelser, og ikke utsettes til 

byggesak eller tas inn i dokumenter som ikke er juridisk bindende som 

erstatning. 

 Det åpnes ikke for ny bebyggelse i reguleringsplanen langs Oksfjordvassdraget. Utenfor 

reguleringsplanen gjelder kommuneplanens arealdel og andre vedtatte reguleringsplaner. Det er for 

øvrig lagt inn hensynssoner og bestemmelser ifm. vassdragene. 

6.  Ved etablering av deponiområder må forholdet til vassdrag også 

vurderes og ev. avbøtende tiltak inngå. Ev. behov for 

sedimentasjonsbasseng med tilhørende behov for vedlikehold og drift 

må tas inn i kart og bestemmelser. 

 Se kommentarer til pkt. 2 og pkt. 3. 

7.  De ønsker at planen skal belyse: 

1. Om bygging av veganlegget vil ha virkning for 

flomforhold/skredforhold/vassdragsmiljø/erosjon/masseavlagri

ng/isgang oppover og nedover i vassdragene. 

2. Bekker bør være åpne og de anbefaler bruk av bruer framfor 

kulverter. 

3. Det anbefales at stikkrenner og kulverter har så store 

dimensjoner at disse kan graves noe ned i eksisterende 

bunnsubstrat, samt at det ikke oppstår oppstuving oppstrøms 

eller erosjon på nedstrøms side av vegen. 

4. Hvordan ev. bekkelukkinger skal utformes for å ikke medføre en 

fare ved tilstopping. 

5. Nærføringer og utfyllinger i vassdrag og bekker både av veglinja 

og ev. deponiområder. 

6. Utforming av pilarer og brufundament, dersom dette påvirker 

flom, erosjon, skred eller vassdragsmiljø. 

7. Flomfare, som kan forårsake fare for omkringliggende 

bebyggelse. 

8. Anleggsfasen, inkludert midlertidige massedeponier og kryssing 

av vassdrag. 

  

1. Konsekvenser for de ulike temaene er beskrevet i sine respektive rapporter som ligger vedlagt 

planbeskrivelsen.  

2. Avklares i detaljprosjektering. 

3. Dimensjoner på stikkrenner og kulverter avklares i detaljprosjektering 

4. Utforming av bekkelukkinger avklares i detaljprosjektering. 

5. Det er lagt inn hensynssoner for bevaring av naturmiljø over alle vassdrag der det er vurdert 

som nødvendig, jf. KU naturmiljø. Se også notat om massedeponi. 

6. Utforming av pilarer og brufundament avklares i detaljprosjektering. Rapporter for skred, 

grunnforhold, flom og naturmiljø legges til grunn. 

7. Ingen kjente farer. Se for øvrig flomutredning for Suselva. 

8. Anleggsfasen belyses i detaljprosjektering. Se for øvrig eget notat om massedeponi. 
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Brev, udatert 

8.  Vassdrag må vises som eget arealformål i plankartet, og vannstrengen 

tegnes inn ift. plassering av inngrep som brukar, utfyllinger mm. 

 Ivaretatt. 

9.  Det bør settes krav til utformingen av vassdragskryssingene i 

bestemmelsene for å sikre tilfredsstillende dimensjonering og 

vassdragsteknisk utforming. 

 Utformingen av vassdragskryssingene avklares i detaljprosjektering, men det er også lagt inn krav i 

bestemmelsene. 

10.  Kantsonen er i vannressursloven § 11 gitt særskilt beskyttelse. 

Intensjonen med bestemmelsen bør innarbeides i planen, samt vektlagt 

i detaljprosjektering og rigg-/marksikringsplan. 

 Det vises til Estetisk veileder for Nye Veier, som finnes som vedlegg til planbestemmelsene. Denne er 

gitt juridisk virkning gjennom bestemmelsenes pkt. 7. Her er forholdet til kantsoner beskrevet. 

11.  NVE ber om at formålet Annen veggrunn – tekniske anlegg trekkes vekk 

fra vassdragene. Plankart og bestemmelser skal vise til at det 

opprettholdes en buffersone langs vassdragene. 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg må praktisk sett ligge inntil vassdragene på kryssingspunker for 

vegen. Dette for å kunne etablere bru/kulverter og vedlikeholde disse. For øvrig stilles det krav til 

varsomhet i anleggsfasen ved etablering/arbeid ved vassdragene. Det er lagt hensynssone for 

bevaring av naturmiljø over alle vassdrag der det er vurdert som nødvendig, jf. KU naturmiljø. Det 

vises også til Estetisk veileder i planbestemmelsenes vedlegg.  

12.  Tiltak som senking av veglinja og oppstramming av fyllinger i nærheten 

av vassdrag bør vurderes. 

 Det er gjort en helhetlig vurdering av dette i arbeidet med planen. Veglinja er lagt så lavt som mulig, 

men for å kunne ivareta målet om helårsåpen veg vil veglinja måtte ligge høyere enkelte steder mtp. 

blant annet snø og snødrift. 

13.  Påkrevd sikring i vassdrag og vassdragsmiljøet pga. naturfare må klart 

fremgå av planen. 

 Ivaretatt. Se for øvrig egne utredninger for ulike naturfarer. 

14.  Kraftlinjer i distribusjonsnettet reguleres med hensynssone H370. Eier 

av nettet, Ymber produksjon, kontaktes. 

 Ivaretatt. Ymber er kontaktet. 

Innspill til varsel om utvidelse av planområde ved Suselva   

1.  Har ingen merknader til planutvidelsen, men stiller seg fritt til å mene 

noe om bruken av området rundt vassdraget ved senere uttalelse til 

plan.  

 Tas til orientering. 

2.  Verneverdiene og vassdragsverdiene må ivaretas ved fortsatt 

planlegging jf. innspill til varsel om oppstart. 

 Se tidligere merknader til varsel om oppstart og høring av planprogram. 

Kommunale myndigheter 

Kvænangen komm. 

 

E-post av13.07.20 

1.  Planen må gjøre en vurdering av prosjektets måloppnåelse opp mot 

Granavolden-erklæringa. Det må vurderes om ny plan i større eller 

mindre grad ivaretar nasjonale mål og føringer (Granavolden s. 95).  

 Dokumentet «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» er medtatt i de 

overordnede føringene som er presisert i planprogrammets kapittel 3.1. Sammen med øvrig regelverk 

som er medtatt der, vurderes det at Regjeringens målsettinger og prioriteringer i Granavolden-

plattformen, spesielt innenfor avsnittet «Vegnettet», også er dekket.  

2.  Kommunen etterspør om planen i større eller mindre grad vil gi kortere 

reisetid, økt trafikksikkerhet, effektiv persontransport og være ei god 

hoved-ferdselsåre i Nord-Norge.  

 Formålet med reguleringsplanen er å sikre en trygg og framkommelig veg over Kvænangsfjellet hele 

året, jf. planprogrammets kapittel 1.1. Planlegging og prosjektering av veganlegget har dette for øye, 

og det vil redegjøres nærmere for dette i planforslaget. 

 

3.  Planen må utrede gjennomføring av tunnel gjennom Rakkenesura opp 

mot skredsikring. 

 Det er ikke avsatt rammer i prosjektet for realisering av tunnel gjennom Rakkenesura, og dette inngår 

derfor ikke i de utredningene som er gjort. Tilfredsstillende trafikksikkerhet og framkommelighet må 

på denne bakgrunn ivaretas med andre avbøtende tiltak.  

4.  Vegen må være framtidsretta, holde høy standard i hele 

reguleringsområdet og utbygginga må være helhetlig. 

 Dette er viktige hensyn som planforslaget etterstreber å optimalisere – innenfor tilgjengelige rammer. 

Det etterstrebes helhetlige løsninger, uten standardsprang. 

Nordreisa kommune 

 

Brev av 03.07.20  

1.  Nordreisa kommune er betenkt over at den skarpe svingen ved 

Saksaneset ikke tenkes rettet ut. Den bør absolutt tas med, da den 

fortsatt vil utgjøre en trafikkfare.  

 Dette ligger dessverre utenfor dette prosjektets mandat, og må ev. løses i et annet prosjekt. 
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2.  De to tunnelene bør ikke ha dårligere standard enn Sørkjostunnelen.   Tunnelene som planlegges vil prosjekteres og utføres i tråd med krav i tunnelforskriften og annet 

gjeldende regelverk.  

3.  Kommunen forutsetter at gammel E6 omklassifiseres til statlig gang- 

og sykkelveg og beredskapsveg.  

 Gammel E6 er i planforslaget regulert til gang- og sykkelveg med offentlig eierform, samt at den kan 

benyttes som beredskapsveg. 

Organisasjoner og private parter 

Reinbeitedistrikt 

35-Fávrrosorda 

 

Telefonsamtale 

10.08.20 

I telefonsamtale med Mikkel Isak J. Eira uttalte de følgende: De anser 

kontakten de har hatt med Nye Veier så langt, som dekkende for informasjon 

og tilbakemelding på dette stadiet i prosessen, og viser til pågående arbeid 

med konsekvensutredning for tema reindrift.  

 

 Tas til orientering 

Kirkevergen, 

Nordreisa sokn 

 

27.05.20 

1 De kan ikke se å ha mottatt varsel om oppstart i tråd med liste over 

parter i planinitiativet, men forventer informasjon og involvering i 

fortsettelsen.  

 Tas til etterretning 

2 De antar at reguleringsgrensen for denne planen også vil følge 

eiendomsgrensen til 57/62, slik som i eksisterende områdeplan. De har 

hatt kommunikasjon med Nordreisa kommune om kjøp av deler av 

eiendom 57/36, som de ønsker å bruke til parkering. 

 Plangrensen vil følge plangrensen i gjeldende områderegulering, da den nye planen skal oppheve den 

eksisterende i dette området. Det skal imidlertid ikke gjøres tiltak i dette området, annet enn å 

regulere arealene tilbake til formål i kommuneplanens arealdel. 

3 NV bes vurdere å justere plangrensen slik at den ikke kommer i konflikt 

med utvidelse av parkeringsareal 

 Det planlegges ikke nye tiltak i dette området, og eksisterende områderegulering oppheves.  

4 NV bes vurdere hvilket bidrag de kan gi til en eventuell opparbeiding 

innenfor eksisterende eiendomsgrenser, blant annet i form av 

overskuddsmasser. Prosjektene bør samordnes for å sikre utførelse av 

arbeidene til en lavest mulig kostnad for soknet.  

 Dette vil eventuelt være et tema i anleggsfasen, da omfanget av overskuddsmasser er usikkert på 

dette stadiet. 

Kvænangen Høyre 

og FRP 

 

Brev av 09.07.20 

De støtter prosjektet og setter sin lit til at Kvænangsfjellet blir en god og 

trygg helårsveg. De tar det som en selvfølge at sikringen av Rakkenes og 

skrednettet her blir nøye gjennomgått og vurdert, slik at risikoen for skred 

blir minimal. De vil jobbe for en rask godkjennelse av planen, såfremt det 

ikke dukker opp vesentlige endringer som nedgraderer prosjektet som 

helhet.  

 Tas til orientering. 

Kvænangsfjellet 

Gildetun AS 

 

Brev av 08.07.20 

1 For dem er det viktig at «gammel E6» ikke blir envegskjørt, 

konsekvensene kan bli konkurs. De er avhengige av god skilting og 

sikker avkjøring på begge sider av tunnelen for å sikre lønnsom drift. 

 Vegstrekningen/vegbredden på gammel veg opprettholdes og vegen opp til Gildetun fra Storsvingen 

reguleres som kjøreveg til bruk i barmarkssesongen. Videre over fjellet reguleres vegen imidlertid til 

gang- og sykkelveg, og det blir derfor ikke mulig å kjøre over fjellet fra østsiden av 

Kvænangsfjelltunnelen.  

2 De er også bekymret for brøyting og når vegen blir tatt opp om våren. 

De ønsker tilgang hele året, men slik de driver nå er det viktig at de har 

tilgang fra medio april. 

 Gammel veg vil ikke holdes åpen/brøytet på vinteren 

3 De mener også at NV burde utføre en KU for Gildetun ift. bl.a. 

driftsulemper, inntektstap, tap av salgsverdi o.l. 

 Det planlegges ikke utarbeidelse av KU for Gildetun, men i planbeskrivelsen vil forholdet til 

eksisterende bebyggelse og virksomheter bli kommentert på vanlig måte. 

Hytteiere i 

Sandnesdalen  

 

E-post av 18.05.20 

Brev av 10.11.2016 

Erik Gunnes videresender innspill på vegne av grunneiere, innspillet ble også 

sendt ut i forbindelse med planprosessen i 2016.  

 

De ønsker en større parkeringsplass som er tilgjengelig hele året, og som kan 

brukes av hytteeiere og øvrige friluftinteresserte folk. Det bør minst være 

plass til 20 biler mht. ferier og andre anledninger med stor utfart. De ønsker 

 Det er ikke regulert inn parkeringsplass for hytteeiere og andre i Sandnesdalen annet enn en ny 

rasteplass ved Storsvingen. Lommen ved Sandneselva opprettholdes. 
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at p-plassen blir i nær tilknytning til dagens plass/avkjøring, på grunn av 

avstander for frakt av utstyr til fots 

Per Arnold Dyrkoren  

E-post av 07.05.20 

E-post av 03.07.20 

1 Dyrkoren kommer med informasjon vedrørende vanntilførsel til 

eiendom 58/35 (Nordreisa kommune), som går via brønn. Dette gjelder 

flere av boligene i området. Han legger ved kart. Han forventer å bli 

orientert om endringer som berører hans eiendom i forkant.  

 Sikring av drikkevannsforsyning som eventuelt blir berørt av utbyggingen er et eget tema i 

planforslaget. Det er også utført drikkevannsprøver hos berørte grunneiere.  

2 Han forstod det slik på informasjonsmøtet at vegen vil skjære opp i 

skråningen et stykke før deres eiendom. Han ber om å bli informert om 

planene i området. 

 Tas til orientering. Alle grunneiere og berørte parter har fått invitasjon til åpent møte i planprosessen, 

for informasjon og medvirkning. 

3 Da han har planer om å utvikle et hyttefelt på 58/8, ønsker han å få 

tilgang til ev. grunnundersøkelser som omfatter denne eiendommen.  

 Rapport fra grunnundersøkelser er vedlagt planforslaget som sendes ut på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. 

4 Han og hans kone er i ferd med å erverve 58/8 (vest for 58/35), der de 

som nevnt over har planer om å etablere hyttefelt. De ber om at deres 

hytteplaner, slik det fremgår i innsendte skisser, hensyntas i det videre 

arbeidet med veg over Kvænangsfjellet.  

 

 
 

 Etablering av hytter på denne eiendommen vil kreve utarbeidelse av egen reguleringsplan. Det er 

naturlig å ta stilling til adkomstpunkt, utforming av avkjørsel mm. i et slikt arbeid.  

 

  



12 

 

 

Bjørg Olsen 

 

Brev av 15.06.20 

Olsen ber om at det ved iverksettelse av utbedringsarbeidene blir tatt hensyn 

til deres adkomst, slik at deres tilgjengelighet til hytteeiendom 37/4 ved 

Bukta (vest for Karvik) i Kvænangen kommune ikke blir skadelidende. Se 

merket eiendom i kartutsnittet under. 

 

 
 

 Ivaretatt. Det er regulert ny adkomst til eiendommen i planforslaget. 

Per Kristian Olsen  

 

E-post av 24.06.20 

De har hytte ved Bukta og ønsker ikke å bli berøvet adkomst med bil til hytta. 

Han viser til, og legger ved brev fra Bjørg Olsen, hvilket er referert over.   

 

 Se kommentar til Bjørg Olsens innspill over.  

Beate Larsen, på 

vegne av Klara 

Larsen 

 

E-post av 15.06.20 

De ønsker å vite om deres eiendom blir berørt av byggingen av vegen. 

Foreløpig ser det ikke slik ut, men de ønsker mer detaljerte kart tilsendt. De 

ble berørt av forrige vegutbygging ved at vegen kom nærmere tomta, og 

ønsker ikke at dette skal skje igjen 

 

 Mer detaljerte kart er oversendt. Det er ikke planlagt endringer av veglinja forbi denne eiendommen. 
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Hans Martin 

Pedersen  

 

E-post av 17.06.20 

Han er grunneier av 37/14 ved nord for Bukta ved Karvik i Kvænangen 

kommune, og påpeker at han ikke har fått info fra NV. De har ikke noe imot 

at E6 forbedres, men har noen innspill som de ønsker skal bli tatt på alvor.  

 

 
 

 Se kommentarer under. 
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1 Drikkevann: Han lurer på hvem som skal dekke ev. kostnader hvis 

vannet forsvinner/svekkes? Han har brønn til sin tomt som han er 

bekymret for ifm. byggingen.  

 Drikkevannskilder er kartlagt og det er gjort drikkevannsprøver hos berørte grunneiere. Dette vil 

følges opp i den videre prosessen. Dersom eksisterende tekniske anlegg blir berørt, skal det finnes 

fullgode erstatninger til dette, jf. planbestemmelsenes kapittel 2. 

2 Han ønsker at NV skal se på en annen trase til Bjørg Olsens hytte. Den 

nye vegen ligger midt i stuevinduet deres og ødelegger natur og utsikt. 

De foreslår en gammel veg i området, som ligger ved siden av dagens 

E6. 

 Det er gjort en helhetlig vurdering av dette i planforslaget. Adkomstvegen foreslås lagt noe nærmere 

E6 enn den regulerte adkomsten i gjeldende reguleringsplan. Terrenget i området er svært bratt, og 

Pedersens forslag til trasé vurderes derfor ikke som mulig å gjennomføre. Utforming av adkomsten 

vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. 

3 De ønsker at strømkabler legges i jord og at gatelys opprettholdes slik 

de er, selv om det etableres nye langs ny veg. De ønsker også at 

naturen tilbakeføres så godt som mulig etter inngrepene. De ønsker 

videre støyskjerm eller voll.  

 Tema som strømkabler og gatelys vil være gjenstand for detaljprosjekteringen. Naturen skal 

tilbakeføres, og det skal lages en istandsettingsplan som inkluderer revegetering. For punktet om 

støyskjerming vises det til Estetisk veileder som er vedlagt planbestemmelsene. 

4 Han mener at hele denne «forbedringen» av buktasvingen er sløsing av 

penger og forringelse av området. Svingen er ikke et stort problem, og 

fartsgrensa kan settes ned til 60 km/t. Området er flott og tiltaket vil 

forringe naturen.  

 Buktasvingen utbedres fordi dagens situasjon ikke tilfredsstiller kravene for kurvatur iht. denne 

vegklassen. Dagens rasteplass flyttes noe lengre nord i dette planforslaget. 

Rolf Magne Larsen 

 

Brev av 07.07.20 

E-post av 08.07.20 

 Han ønsker å gi «innsigelse» til planen. Det er negativt for 

trafikksikkerheten at det skal brukes minst mulig penger på dette 

prosjektet. Det må bygges tunnel gjennom Rakkeneslia for at det skal 

bli en trafikksikker løsning her. Dagens løsning med nett kan ikke være 

en varig løsning, da Rakkenesfjellet er ustabilt og kan rase ut når som 

helst. I verste fall kan det gå liv tapt. I Mettevollia gjelder de samme 

vurderingene. Her kan det gå voldsomme snøskred, og tunnel må 

etableres.  

 

Den beste løsningen for trafikksikkerheten ville vært sammenhengende 

tunnel mellom Oksfjord og Rakkenes. Da hadde det heller ikke vært 

nødvendig med brøytestasjon, og det ville vært kostnadsbesparende 

over et lengre tidsperspektiv.  

 

Han ber om at NV revurderer planene med tanke på trafikksikkerhet, 

næringsliv, nordområdesatsingen til regjeringen og militært nærvær. 

Den skisserte løsningen holder dessverre ikke mål faglig.  

 

 NV er enig i at en sammenhengende tunnel fra Oksfjord til Rakkenes ville ha store drifts- og 

trafikksikkerhetsmessige fordeler. I de økonomiske rammene som er tildelt prosjektet er imidlertid 

ikke dette en aktuell løsning.  

 

I planforslaget er det forsøkt å komme fram til løsninger som kombinerer hensynet til tilfredsstillende 

trafikksikkerhet og regularitet med det nøkterne budsjettet som er til rådighet.  
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Liss Aina Jakobsen 

 

E-post av 28.05.20 

Hun ser ut fra kartet på nyeveier.no at vegen vil gå rett gjennom hytta hennes 

på 39/9 i Kvænangen kommune (ved Sandnesdalen) og lurer på om det 

stemmer. Se x i kartutsnittet under. 

 

 
 

 Vegen berører ikke hytta. 

Irene Sandnes 

 

E-post av 03.08.20 

Sandnes representerer grunneierne av 39/3 i Kvænangen kommune, og de 

har planer om detaljregulering for hyttefelt på deler av eiendommen i 

Sandnesdalen. De har avventet NVs planer før igangsetting. Fristen for 

innspill er gått ut, men hun ønsker allikevel å komme med følgende innspill: 

 Innspillet tas med i vurderingen selv om det har kommet etter fristen. 

1 Det er ønskelig at det etableres tilstrekkelig avkjøring og parkering i 

tilknytning til området satt av til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. 

Her kan deler av ev. masseoverskudd benyttes til utfylling. De vil gjerne 

være med å påvirke plassering av dette.  

 Det er regulert adkomst til alle godkjente avkjørsler til fritidsboliger i planområdet. Utforming av disse 

vil vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. 

2 Ifm. deres hytteplaner, ønsker de å vite om det tenkes etablert teknisk 

infrastruktur i vegbanen.  

 Dette vil vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. Det er for øvrig åpnet for etablering av tekniske 

anlegg i grøftearealene, jf. planbestemmelsenes kapittel 3. 

3 De ser at deler av vegen sør for Sandneselv bru føres ned mot 

Sandnesvannet. Her er det bare myrområde, og sånn sett ikke gunstig. 

Det vil også bety lang adkomst for hyttene som ligger nord for vegen. 

Bør vurderes å beholde veglinja som eksisterende.  

 

 Det er gjort en helhetlig vurdering av plassering av veglinja, og for å opprettholde krav ift. kurvatur 

for vegen, samt ikke å berøre eksisterende bebyggelse, vurderes det som nødvendig å flytte vegen 

lengre sør her.  

4 Hun har vært i kontakt med grunnerververe hos NV, og vil gjerne ha et 

møte med NV og planleggerne så snart som mulig.  

 Tas til etterretning 

 



   

   
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/12555-14 Anne Øvrejorde Rødven 

   
14.07.2020 

 
 

Innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram - detaljregulering for E6 
over Kvænangsfjellet  

 
Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 
Ved utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner skal fylkeskommunen ivareta interesser som berører kulturminne-, 
kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kollektiv, kjøpesenter, regional plan 
eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter 
folkehelseloven har fylkeskommunen også et ansvar for å ivareta folkehelse i planleggingen og samfunnsutviklingen. FNs 
bærekraftsmål og klimaloven legges til grunn for fylkeskommunens vurdering av plansaker. 

 
 
Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 19.5.2020, mottatt 25.5.2020 
med frist for innspill 17.juli 2020. Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen 
fra Troms og Finnmark fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder. 
 
 
Saksopplysninger  
Formålet med planen er å sikre trygg og framkommelig veg over Kvænangsfjellet hele året.  
 
I 2016 vedtok Nordreisa og Kvænangen kommune til sammen tre reguleringsplaner for utbedret vei over 
Kvænangsfjellet, to områdereguleringer og en detaljregulering. Planene ble fremmet av Statens 
vegvesen. Nye veier har fått ansvaret for planlegging og utbygging av Kvænangsfjellet. Det er 

utarbeidet en revidert veiløsning som gjør det nødvendig å endre de vedtatte 

reguleringsplanene. 
 
Planområdet strekker seg fra Oksfjord i Nordreisa kommune til Karvika i Kvænangen kommune. En 
strekning på omtrent 24 km. Planforslaget som nå fremmes omhandler nødvendige 
reguleringsendringer for å tilpasse gjeldende reguleringsplaner for strekningen til revidert løsning.  
 
De deler av gjeldende planer som ikke lengre skal gjelde vil bli omregulert til andre aktuelle formål, LNFR 
og annet.  
 
Tiltak som skal vurderes:  
- Innkorting av Mettevolliatunnelen  

- Mindre utbedring av E6 ved Oksfjordhamn og langs Oksfjordvannet  
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- Benytte deler av eksisterende E6 opp og ned Kvænangsfjellet der dette er hensiktsmessig  

- Utbedring av kurver på strekningen mellom Kvænangsfjellet og Rakkeneslia  

- Ta ut Rakkeneslitunnelen, da området er skredsikret med solid nett i 2016  

- Utbedre to krappe kurver mellom Rakkeneslia og Sørtraumen  
 
 
Forhold til fylkesvei 
Fylkeskommunen overtok overtok forvalteransvaret for fylkesveiene 1. januar 2020. Deler av 
Fylkesveien 7954 og 7956 ligger innenfor planområdet. Det fremkommer imidlertid ikke i hvilken grad 
fylkesveien blir berørt i planleggingsfasen og under utbygging. Vår uttalelse gis på bakgrunn av at de vil 
bli berørt i begge faser. 
 
Planprogram  
Temaene som berører våre interesser synes å bli tilfredsstillende omtalt og utredet i planprosessen. 
Gjennomføring av trafikksikkerhetsanalyse for planområdet er positivt. Fylkeskommunale veier i 
planområdet skal også beskrives, i den grad de blir berørt. Forhold som adkomst, trafikk, parkering og 
utfartsparkering, tilrettelegging for myke trafikanter, utfordringer på veg, problematiske kryss osv. bør 
tas med som temaer i trafikksikkerhetsanalysen og ROS analysen.  
Det bør foreligge en nærmere beskrivelse av riggområder i planprogrammet. 
 
Oppstartsvarsel  
Det er særlig tilknytningen og konsekvenser for fylkesvegenes lokalisering i planområdet  
som vil være Troms og Finnmark fylkeskommunes hovedinteresse i det videre planarbeidet. Det å 
ivareta trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper som ferdes på og ved hovedvegene, vil være  
særdeles viktig. I dette ligger opparbeidelse av gode, trafikksikre og effektive løsninger for  
myke trafikanter, gode og oversiktlige kryssløsninger, tilrettelegging for kollektivtrafikk,  
parkeringstilrettelegging, ivareta miljømessige utfordringer og påse at prinsippene for universell 
utforming legges til grunn i planleggingen.  
 
Vi forutsetter at alt av fylkeskommunalt vegareal som måtte bli berørt planlegges og opparbeides i 
henhold til håndbøker. 
 
NVDB  
Alle nye- og oppdaterte endringer av vegobjekter langs fylkesvegen, eksempelvis avkjørsler, kryss, 
grøfter, stikkrenner, rekkverk, skilt mm. skal oppdateres i nasjonal vegdatabank (NVDB). Det bes derfor 
tatt inn som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at når vegobjekter berøres, flyttes eller justeres 
skal endringene innmåles og data for blant annet linjegeometri oversendes fylkeskommunen. 
 

 
Klima 
Fylkeskommunen ber forslagstiller vurdere hvordan planforslaget fremmer krav til kutt i 
klimagassutslipp jfr lov om klimamål med ikrafttredelse 01.01.2018. Krav om kutt er uttalt i § 3 Klimamål 
for 2030: Målet skal være at utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra 
referanseåret 1990. ( https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-60) 
 
Avbøtende tiltak bør/skal vises og det bør/må gjøres vurderinger i om det kan lages bestemmelser og 
eller retningslinjer som kan fremme målet om kutt i klimagassutslipp. Klima bør tas inn som 
utredningstema i planen. 
Vi viser for øvrig til planretningslinjen Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-60
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
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Friluftsliv 
Vi er tilfreds med at friluftsliv skal tas inn som eget utredningstema i planarbeidet. Tilgjengelighet, 
trafikksikkerhet og skjerming fra støy, forurensing og landskapspåvirkninger er viktige stikkord i en slik 
utredning. 
 
 
Kulturminneforvaltningen:  
Utvidet planområde medfører ikke behov for ytterligere arkeologiske undersøkelser. På grunn av 
snøforholdene vil planlagt og avtalt registrering av krigsminner bli gjennomført i august/september. Vi 
vil etter endt registrering gi innspill til planarbeidet om krigsminnene og kartfesting. 
 
 

Planforum  
Troms og Finnmark fylkeskommune arrangerer månedlig regionalt planforum der kommuner som 
ønsker det kan legge fram planer for drøfting med sektormyndighetene. Dette kan være en nyttig arena 
for større planer som berører flere interesser og vi anbefaler dere å benytte denne møtemuligheten. 
Mer informasjon om regionalt planforum finnes på våre nettsider. Ta gjenre kontakt for å avtale 
møtetidspunkt. 
 

Oversending av planforslag – SOSI  
Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av plankartet sendes 
Kartverket på e-post; planTRF@kartverket.no. Kartverket utfører en teknisk kontroll av planen og 
melder ev. rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og 
mangler er rettet opp før plankartet sendes ut.  
 

Avslutning 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning 
underveis. 
 
 
Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
NYE VEIER AS 
 
 
Kopi til: 
STATENS VEGVESEN 
NORDREISA KOMMUNE 
KVÆNANGEN KOMMUNE 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
  

https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/regionalt-planforum/
mailto:planTRF@kartverket.no
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Innspill til varsel om utvidelse av planområde ved Suselva - Detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet 

 
Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 
Ved utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner skal fylkeskommunen ivareta interesser som berører kulturminne-, 
kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller 
planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter folkehelseloven 
har fylkeskommunen også et ansvar for å ivareta folkehelse i planleggingen og samfunnsutviklingen. FNs bærekraftsmål og 
klimaloven legges til grunn for fylkeskommunens vurdering av plansaker. 

 
Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 26.8 2020 med frist for innspill 
11.9.2020. Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder. 
 
Om saken 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens 5 12-8 ble det 19.05.2020 varslet oppstart av 
detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet. Fylkeskommunen sendte innspill til dette varselet 17.7 
2020. 
 
Det sendes nå ut et fornyet varsel til berørte parter og myndigheter knyttet til utvidelse av planområdet 
ved Suselva/Oksfjord camping. 
 
Bakgrunnen for utvidet planområde er at man i ettertid av varslinga har sett at man trenger mer 
areal for å finne gode adkomstløsninger til berørte eiendommer i og rundt planområdet, 
herunder blant annet Oksfjord camping. Det er også behov for mer areal til midlertidig rigg- og 
anleggsområde, for å kunne gjennomføre byggeperioden på en best mulig måte. 
 
Automatisk freda kulturminner 
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner i arealplanlegging jf. lov om 
kulturminner av 1978 og PBL av 2008.  
 
Reguleringen kan ha konsekvenser for flere kjente automatisk freda kulturminner med usikker status.  
Sametinget skal foreta en kontrollbefaring i forbindelse med hele reguleringsplanen for utbedring og 
skredsikring av E6 over Kvænangsfjellet. Vi avventer uttalelse vedrørende kulturminner til denne er 
gjennomført. 
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Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
NYE VEIER AS 
 
 
Kopi til: 
STATENS VEGVESEN 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
  



       
       
E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  30.06.2020  2020/5760 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  25.05.2020   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lars Smeland, 78950403 
  
 
 
  

Nye Veier 
Sluppenveien 17b 
7037 TRONDHEIM 
 
 

  

 

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering E6 Kvænangsfjellet - 
fylkesmannens uttalelse 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til varsel om oppstart av detaljregulering for E6 
Kvænangsfjellet, med høringsfrist 17.07.2020. Formålet med planen er å sikre en trygg og 
framkommelig E6 over Kvænangsfjellet hele året. Planområdet omfatter areal i begge 
kommunene Kvænangen og Nordreisa. 
 
Veistrekningen ble regulert gjennom 2 områdereguleringer og en detaljregulering som alle 
ble vedtatt i desember 2016. Nye Veier har utarbeidet en revidert veiløsning som gjør det 
nødvendig å endre de vedtatte reguleringsplanene.  
 
KU-vurderingen og planprogrammet 
Tiltakshaver Nye veier og kommunene er kommet til at planarbeidet omfattes av KU-
forskriftens vedlegg II og skal utredes etter forskriften, fordi det kan gi store konsekvenser 
for miljø og samfunn. For vedlegg II-tiltak er det ikke påkrevd med planprogram. Tiltakshaver 
har likevel utarbeidet planprogram, for å sikre tilstrekkelig informasjon til publikum og 
åpenhet om prosessen. Fylkesmannen slutter seg til de vurderingene som er gjort, og 
konklusjonen om hvilke tema som må utredes.  
 
Tiltaket bør imidlertid beskrives tydeligere i planprogrammet ved å definere den 
veistandarden som skal bygges, og presisere bredde, omfanget av fyllinger, stigningsforhold 
og kurvatur. Fylkesmannen mener det er bra at konsekvensutredningene som ble utarbeidet 
før planvedtak i 2016 vil bli gjennomgått og oppdatert, men vi mener at utredningene også 
må sammenstilles med den eksisterende veien, som var null-alternativet i forrige regulering. 
Da vil de reelle konsekvensene med utgangspunkt i dagens situasjon komme klarere fram. 
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Faglige merknader 
 
Reindrift 
Planområdet ligger som kjent i sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt Fávrrosorda, og det 
går en flyttvei på begge sider av Storsvingen i østre del av planområdet. Vi anbefaler en tett 
dialog med reinbeitedistriktet i den videre planprosessen, slik at anleggsarbeidene kan 
gjennomføres på tidspunkt da det er til minst ulempe for reinen, og tunell-åpningene sikres 
på en optimal måte.  
 
Naturmangfold og naturmangfoldloven 
I arbeidet med områdereguleringen for E6 Kvænangsfjellet ble det utarbeidet en 
konsekvensutredning for naturmangfoldet i området. Denne utredningen er relevant i 
arbeidet med detaljreguleringen, der det skal utarbeides en KU for naturmangfold for 
endringene sammenliknet med områdereguleringen. Rapporten fra 2016 har en svakhet ved 
at naturtyper ikke er avgrenset. Samtidig mener vi at biologisk mangfold i ferskvann også bør 
kartlegges. Dette er av særlig betydning ettersom store deler av utredningsområdet ligger i 
nedbørsfeltet til verna vassdrag, og vegplanleggingen vil berøre flere elver og bekker. 
 
Kartlegging av naturtyper på land skal fra og med 2020 kartlegges etter Miljødirektoratets 
kartleggingsinstruks for naturtyper NiN2 (M-1287/2019) utgitt i 2019 etter føringer i Meld. St. 
14 (2015-2016). Kartlegging av biologisk mangfold i ferskvann skal utføres etter DN-håndbok 
nr 15, Kartlegging av ferskvannslokaliteter.  
 
Vi minner om § 24 i forskrift om konsekvensutredninger. Her heter det:  

«Data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredningen skal systematiseres i 
samsvar med standarder når slike foreligger. De systematiserte dataene skal gjøres 
tilgjengelige for offentlige myndigheter, slik at dataene kan legges inn i offentlige databaser. 
Der det er lagt til rette for dette, skal forslagsstilleren selv legge inn de innsamlede dataene 
i offentlige databaser.  

Tiltakshaver skal sende naturmangfoldrapport og data i SOSI eller SHAPE-format til 
Fylkesmannen. Tiltakshaver skal selv sørge for å legge inn artsdata i artskart/ 
artsobservasjoner, før utlegging av reguleringsplan med konsekvensutredning til offentlig 
ettersyn. Dette må framgå av det reviderte planprogrammet. 
 
Store deler av planområdet er innenfor nedbørsfeltet til Oksfjordvassdraget som er et verna 
vassdrag (Verneplan III). Vassdraget ble vernet på grunn av landskapet og naturmangfoldet 
(botanikk, landfauna og vannfauna), betydningen for reindrift og friluftsliv, samt at det hadde 
få inngrep. Vassdraget inkl. nedbørsfeltet har nasjonal verdi.  Det må tas hensyn til dette i 
planleggingen, slik at det velges løsninger som ikke forringer verneverdiene i vassdraget.  
 
Fylkesmannen kan derfor slutte seg til konklusjonene i ROS-analysen fra forrige planprosess: 
Det må tas hensyn til det verna Oksfjordvassdraget, ulempene for rødlista arter må 
reduseres, og tiltakshaver må gjøre tiltak for å hindre spredning av de fremmede artene 
tromsøpalme og hagelupin, som fins i området. Videre må det sikres at Oksfjordvassdraget 
og Oksfjordvannet ikke blir forurenset, verken i byggefasen eller i driftsfasen.  
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Vi gjør for øvrig oppmerksom på at naturmangfoldlovens § 7 pålegger alle offentlige 
myndigheter å synliggjøre vurderingene etter naturmangfoldlovens § 8 til 12 i besluttende 
vedtak. Se mer informasjon i Klima- og miljødepartementets veileder T-1554 B 
Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. 
 
Vannforskriften  
Vannforskriften setter rammen for forvaltning av vann i Norge. Ved inngrep i vann er 
dokumentasjon og vurdering av tiltaket etter vannforskriften § 12 en sentral del av kravet til 
kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldlovens § 8. Vannforekomst Oksfjordvassdraget 
bekkefelt er et stort nedbørsfelt (se https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/208-85-R ).  
Økologisk tilstand i vannforekomsten er klassifisert til «God» uten at det foreligger noe 
datagrunnlag. Presisjonsnivå for klassifiseringen er derfor satt til «Lav presisjon». Vi antar at 
nærheten til veg og mange kryssinger påvirker tilstanden i vassdraget. Vi ber tiltakshaver 
skille ut Eidelva og tilhørende sideelver og bekker, og utrede virkningene for dette området 
separat. Det må videre vurderes om tiltaket vil påvirke oppnåelsen av miljømålene for 
vannforekomstene.  
 
ROS-analysen 
I planprogrammet står det under punkt 5.3.6. ROS-analyse og risikovurdering at «Metode for 
ROS-analysen følger sjekklister, jf. DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging», med tilpasninger ift. kommunenes egne sjekklister.» Vi gjør oppmerksom på 
at veilederen i tillegg til sjekklister sier at det skal gjøres analyser av konkrete, sannsynlige 
hendelser, jf. kap 4.4 og vedlegg 1 i veilederen. 
 
Grunnforholdene ble vurdert i arbeidet med områdereguleringen som ble vedtatt i 2016, og 
i ROS-analysen ble det konkludert med at «Området ved Rakkenes undersøkes nærmere». 
Fylkesmannen forutsetter at dette følges opp i planprosessen. 
 
Planavgrensingen 
Fylkesmannen forstår behovet for å sette en romslig planavgrensning ved varsel om 
planoppstart, og ønsket om rom for justeringer også i anleggsfasen. Det siste kan være 
problematisk. Det kan derfor være hensiktsmessig med en relativt grov detaljeringsgrad. 
Men siden SAK § 4-3 unntar offentlige veganlegg fra byggesaksbehandling, må planen være 
tilstrekkelig detaljert til å ivareta berørte hensyn.  
 
Det vesentlige er at interessene som vil bli berørt av veiutbyggingen er dokumentert og sikret 
gjennom reguleringsplanen. Det innebærer at alle arealene der det skal gjøres inngrep, må 
ha et bygge- og anleggsformål, eller være regulert som bestemmelsesområde, f.eks. 
midlertidig rigg- og anleggsområde. Vi oppfordrer Nye Veier til å gjennomføre alle 
nødvendige utredninger og analyser i planprosessen, slik at detaljreguleringen kan bli et reelt 
styringsdokument. 
 
  

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/208-85-R
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Andre forhold 
Innenfor fylkesmannens ansvarsområde vil vi særlig trekke fram barn og unges interesser, 
støy og klimaendringer som viktige tema. Fylkesmannen mener det er bra at forslagsstiller 
ser at det kan bli behov for supplerende fagutredninger.  
 
For å lette oversikten og sikre god informasjon til lokalbefolkningen ber Fylkesmannen om 
at Øvrige tema i tabell 1, side 15 i planprogrammet, konkretiseres, om så i en egen tabell, 
framfor å henvise til referatet fra oppstartsmøtet. 
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder: 
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder‐oppstilling‐og‐bruk‐av‐kraner
/ 
 
For øvrig mener Fylkesmannen det er positivt at Nye Veier har fokus på bærekraft og vil 
benytte sertifisering av prosjektet iht. Ceequal-standarden.  
 
Medvirkning og samordning  
I kapittel 6 i planprogrammet er milepæler og framdrift i planprosessen skissert. Etter vår 
vurdering legges det opp til begrensede påvirkningsmuligheter for berørte parter i 
planleggingsfasen. Vi foreslår at det legges opp til en gjennomgang av 
konsekvensutredningen for naturmangfold med Fylkesmannen og kommunene. Når det 
gjelder tiltakets påvirkning på vannmiljø og verna vassdrag foreslår vi at slike møter holdes 
sammen med NVE. Gjennomgang av fagområdene bør kunne holdes i perioden november-
desember 2020. I tillegg ønsker vi å bli involvert dersom entreprenør ønsker å gjøre 
endringer som kan gi vesentlige virkninger på våre ansvarsområder. 
 
Planen skal behandles etter rutine for «Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer 
etter plan- og bygningsloven» hvor Fylkesmannen skal samordne eventuelle innsigelser fra 
regionale statsetater og ev. avskjære innsigelser. I oppstartsfasen vil alle statsetater avgi sine 
innspill direkte til tiltakshaver. I høringsfasen vil uttalelser som kun inneholder merknader 
sendes direkte til kommunen. Uttalelser med innsigelser skal gå til Fylkesmannen som avgir 
en samordnet uttalelse, ev. avskjærer en innsigelse.  
 
Oversending av planforslag i SOSI-format før høring  
Vi ber om at plankartet sendes som SOSI-fil og PDF-utskrift til Kartverket på e-post 
planTRF@kartverket.no før høring. Kartverket vil utføre en teknisk kontroll av planen og 
melde eventuelle rettingsbehov. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og 
mangler er rettet opp før plankartet sendes ut på høring. Den digitale planen lagres i en 
regional høringsdatabase som de statlige og regionale høringsinstansene benytter i sin 
saksbehandling. Dette forenkler saksbehandlingen og gir raskere og bedre høringsuttalelser.  
 
Fylkesmannen ser fram til videre kontakt med kommunene og Nye Veier i arbeidet med 
reguleringsplanen. Vi er tilgjengelige for spørsmål og drøftinger om det er behov for det. Ved 
skriftlige henvendelser, vennligst oppgi saksnummeret, jf. vår ref. 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder%E2%80%90oppstilling%E2%80%90og%E2%80%90bruk%E2%80%90av%E2%80%90kraner/
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder%E2%80%90oppstilling%E2%80%90og%E2%80%90bruk%E2%80%90av%E2%80%90kraner/
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Innspill til varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til 

planprogram - detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 19.05.2020  

 

Vår rolle 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Statens vegvesen som sektormyndighet skal arbeide for et trafikksikkert, miljøriktig og 

effektivt transportsystem. Vi skal blant annet være en pådriver for bedre tilrettelegging for 

kollektivtransport, for helhetsløsninger i by og for samordnet areal- og transport-

planlegging. I tillegg er vi koordinator for nasjonal sykkelstrategi og har ansvar for å 

tilrettelegge slik at vi får flere personer til å gå og sykle, samt bidra til at hele reisekjeder blir 

universelt utformet slik at alle kan dra nytte av transportsystemet. 

 

Saken gjelder 

På grunn av store framkommelighetsproblemer og regularitetsproblemer vinterstid på E6 

over Kvænangsfjellet ble det satt i gang planlegging av utbedring av vegstrekninga fra 

Oksfjord i Nordreisa kommune til Sørstraumen i Kvænangen kommune. Statens vegvesen 

utarbeidet reguleringsplaner som ble vedtatt av Nordreisa og Kvænangen kommuner i 2016. 

Nye Veier AS overtok strekningen på E6 over Kvænangsfjellet i 2019 og ønsker å gjøre 

endringer på vedtatte planer. Nye Veier AS har meldt oppstart av ny reguleringsplan med 
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konsekvensutredning, forslag til planprogram er på høring. I forslaget til planprogrammet 

står det at formålet med reguleringsplanen er å sikre en trygg og framkommelig veg over 

Kvænangsfjellet hele året. 

 

Statens vegvesens innspill 

Korridoren E6 fra Nordkjosbotn til Alta, som E6 over Kvænangsfjellet er en del av, er viktig 

for daglige forsyninger av varer og stykkgods fra lagre/terminaler i Narvik og Tromsø. E6 er 

den eneste ferdselsåren på land mellom resten av landet og Kvænangen i Nord-Troms og 

Finnmark og har en viktig rolle i den regionale og nasjonale forsyningssikkerheten og 

totalforsvaret. Redusert regularitet og framkommelighet over fjellovergangen vinterstid er en 

stor utfordring. Hensynet til samfunnssikkerhet, liv og helse og forsyningssikkerhet gjør det 

nødvendig å utbedre vegstrekningene slik at transportene blir mer robuste og pålitelige og 

risikoen for hendelser reduseres. 

 

Kvænangsfjellet er en høyfjellsovergang. Vegen er værutsatt, spesielt på vinteren, med 

rasfare og vind som skaper drivsnø. Problemene blir forsterket ved at vegen har sterk 

stigning og dårlig kurvatur. Vinterstid hender det relativt ofte at vegen må stenge i kortere 

eller lengre perioder, eller det må innføres kolonnekjøring. Det er behov for å få en mer 

vintersikker veg. Omkjøringsveg er via Finland (E8 og E45).  

 

På strekningen over Kvænangsfjellet er den gjennomsnittlige trafikken pr. døgn (ÅDT) 700 i 

2019. Sommerstid er trafikken større enn på vinteren. 

 

I arbeidet med de reguleringsplanene som gjelder, og som ble vedtatt i desember 2016, ble 

det gjort svært mange utredninger, vurdert mange ulike veglinjer, og det ble forkastet 

mange alternativ. Alternativer som kunne gitt kortere tunneler og mindre utbedringer enn 

det de vedtatte planene har i dag, ble vraket fordi man så at det ikke ville bli måloppnåelse 

ved at regulariteten ikke ville blitt særlig bedre enn i dag. Flere av de endringene som nå 

foreslås av Nye Veier AS er linjer som Statens vegvesen har hatt som alternativ og forkastet. 

 

Innspill til planprogrammet 

I planprogrammet er det sagt at de gjeldende reguleringsplanene er nullalternativet. 

Statens vegvesen støtter de temaene som det blir sagt skal utredes: friluftsliv, reindrift, 

landskapsbilde, biologisk mangfold, kulturminner og – miljø, ROS-analyse og 

risikovurdering.  

 

Det blir også sagt at det kan være aktuelle for fagrapporter innenfor temaene geoteknikk 

inkl. grunnundersøkelser, ingeniørgeologi, massedeponier, miljøgeologi, sirkulærøkonomi, 

skredfare og snødrift, støy, trafikksikkerhetsmessig analyse og vannovervåking. Statens 

vegvesen støtter at det blir laget fagrapporter for disse temaene. 
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Statens vegvesen mener det må konsekvensutredes virkningene av å ikke bygge tunnel fra 

Sandneselva til Rakkenes og å avkorte de andre tunnelene. Det må belyses hvilke ytterligere 

sikringstiltak som da må gjennomføres for skred og steinsprang, spesielt i Rakkenesura og i 

Mettevollia og i nye påhuggsområder. Sikringa av Rakkenesura i 2016 er ikke fullgod og var 

bygget som et kortsiktig tiltak i påvente av en langsiktig løsning. Dette finnes det egne 

rapporter om som er gjort tilgjengelig for Nye Veier AS.  

 

Det må også belyses framkommeligheten på vinteren dersom vegen ikke utbedres på deler 

av strekninga. Konsekvensene av å velge en standard med 7,5 meters vegbredde bør belyses 

i ly av de spesielle værforholdene som er på Kvænangsfjellet. Det må også belyses om det 

fortsatt skal være kolonnestrekning og behov for brøytestasjon, både for driftshensyn og i 

beredskapssammenheng. 

 

Ved at en tenker å beholde stigning på over 6 % bør det også utredes hvilke konsekvenser 

dette gir, blant annet for modulvogntog. 

 

Vi vil i det følgende ta for oss de endringene som er gjort rede for i planprogrammet i kap. 4 

og kommentere disse opp mot den vedtatte planen fra 2016. Vårt fokus i kommentarer er 

trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper. 

 

• Mindre utbedringer av eksisterende E6 i Oksfjorden 

Her kan det se ut som at den foreslåtte omlegginga av vegen utgår, og det blir tiltak 

bare på Sjutselva bru. Dette var et alternativ SVV hadde som ble forkastet på grunn av 

at vegen langs Oksfjordvatnet er dårlig med mye smal og svingete veg gjennom 

bygda. For å få en helhetlig standard uten standardsprang, noe som er viktig for 

trafikksikkerheten, ble løsninga i 2016 å planlegge ny veg i annen trasé enn i dag. 

 

Vårt innspill blir derfor at Nye Veger revurderer foreslått løsning og utvider området 

slik at standardsprang unngås. 

 

• Ny Mettevolliatunnel. Vurdere innkorting av tunnel og ev. andre tiltak for rassikring i 

området. 

Tunnelen ble planlagt slik i 2016 for å dekke hele rasområdet. Andre løsninger for 

rassikring ble vurdert, men ble forkastet. 

 

Vårt innspill blir at dersom andre rassikringstiltak enn tunnelen vurderes må man i 

utredninga knyttet til ROS se helhetlig og ta med hensynet til bebyggelsen nedenfor 

E6. 
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• Benytte deler av eksisterende vei opp til Kvænangsfjelltunnelen 

Alternativet som Nye Veier AS har skissert ble vurdert og forkastet i 2016. Stigningen 

på eksisterende veg ovenfor Tverrelva er stedvis større enn 6 %, og det er lokale 

fremkommelighetsproblemer på strekningen vinterstid. Påhugget blir nå høyere opp i 

terrenget og vil bli mer værutsatt. For å få ned antall stenginger på grunn av uvær ble 

det vurdert at tunnelen ikke kan starte så langt opp som det nå foreslås. 

 

Vårt innspill blir at det må utredes for å være sikker på at en får ned stengetida med 

foreslått løsning. Dette fordi den strekninga som nå tenkes uten tunnel er svært 

værhard med mye vind og drivsnø. 

 

• Benytte eksisterende veg ned mot Rakkeneslia 

Eksisterende veg fra Sandneselva til Rakkenes har strekninger med stigning fra 7 til 

nesten 10 %, samtidig som den har skarpe svinger. Vogntog står ofte står fast her på 

vinteren. Smal veg gjør det umulig for brøytebil å passere når vogntog står fast, og 

dette øker antall stenginger. Sidebratt terreng som vanskeliggjør utbedring, 

kombinert med fare for skred og steinsprang, førte til at SVV i 2016 vurderte at 

tunnel var den beste løsningen fra Rakkenes til Sandeselva.  

 

Den tidligere regulerte Rakkeneslitunnelen foreslås tatt ut, med begrunnelse at 

fareområde for steinsprang ble sikret med solide nett i 2016 

Sikringa i 2016 var ei midlertidig sikring som reduserte steinsprang ut på vegen, men 

som ikke er ei god nok langsiktig sikring. Det går fortsatt steinsprang som treffer 

vegen, senest våren 2020 har det kommet mye stein gjennom nettet og ut på vegen, 

noe man også må regne med framover. Rakkenesura er opp til 100 meter høy og det 

ble i 2016 vurdert som at den ikke kan sikres helt med nett og andre billigere 

sikringstiltak. 

 

Vårt innspill til strekninga ned fjellet på Kvænangssida er at det bør utredes mer om 

de foreslåtte tiltakene gir den ønskede effekt på bedre framkommelighet/ oppetid. 

Dette er et værhardt område, så det må vurderes virkninga av foreslått vegbredde, 

kun 7,5 meter, i kombinasjon med både skarpe svinger og stor stigning. Vi 

understreker at Statens vegvesens faglige vurdering er at gjennomført sikring av 

Rakkenesura kun er av midlertidig karakter. Nye Veier ASs forslag til å ta bort 

Rakkeneslitunnelen må begrunnes bedre utfra skredfaglige vurderinger og 

vurderinger knyttet til vegstandard og økt oppetid.  

 



  

 

 

5 

• Utbedre to krappe kurver mellom Rakkeneslia og Sørstrømmen, men for øvrig ikke 

gjøre tiltak på eksisterende E6 i området 

Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør man ikke få unødvendige standardsprang 

på vegnettet, av den grunn bør vegen oppgraderes på strekninga. 

 

Vårt innspill blir derfor at Nye Veger vurderer foreslått løsning på strekninga slik at 

standardsprang unngås. 

 

• Flere mindre optimaliseringstiltak, herunder i samråd med totalentreprenør 

Her har vi ingen kommentarer siden det ikke framgår hva disse tiltakene er. 

 

• Samle de tre gjeldende reguleringsplanene i en ny detaljregulering, med et felles sett 

med bestemmelser og beskrivelse/KU, og to plankart. 

Her har vi ingen kommentarer. 

 

Øvrige innspill til arbeidet med reguleringsplanen 

Det er viktig for prosjektet å ha målsetninga tydelig for seg, å sikre en trygg og 

framkommelig veg over Kvænangsfjellet hele året. Med de endringer som foreløpig tenkes å 

gjennomføres i den nye reguleringsplanen mener Statens vegvesen at man kan få problemer 

med å innfri målsetninga. Det er allerede gjort omfattende optimaliseringstiltak på fjellet, 

blant annet med breddeutvidelser for å få fresefelt. Disse tiltakene har likevel ikke ført til 

stor forbedring i oppetid. Årsaken til dette er at utfordringene over fjellet er sammensatt 

med både drivsnø, skredfare og utfordrende kurvatur og vegstandard. 

 

Maksimal stigning i vegnormalen N100 er satt til 6 %, og strekninger som skal åpnes for 

modulvogntog skal ikke ha større stigning enn 6 %. Ved å fjerne tunnelen i Rakkeneslia 

forblir strekninga med stigning på over 6 %, noe som blant annet gjør den uegnet for 

modulvogntog. Det gjennomføres tiltak langs hele hovedvegnettet for å fjerne flaskehalser 

som i dag hindrer trafikk av modulvogntog, det vil derfor være svært uheldig om strekninga 

over Kvænangsfjellet ikke utbedres slik at den tilfredsstiller dette kravet. 

 

Sykkel 

E6 over Kvænangsfjellet er del av nasjonal sykkelrute nr. 1. Med stadig økende 

sykkelturisme, særlig til Nordkapp, må det redegjøres hvordan dette tenkes ivaretatt på 

helårs basis.  

 

Avlasta veg 

Reguleringsplanen må avklare status for avlasta veg. 
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Rasteplasser/ utfartsparkering / snuplasser 

Det må, i samråd med kommunene, vurderes behov for snuplasser, rasteplasser og 

utfartsparkeringsplasser på strekninga. I tillegg må det avklares med politi og andre 

myndigheter behovet for kontrollplasser. 

 

Universell utforming 

Området må gjøres tilgjengelig for alle ved hjelp av prinsippene for universell utforming. Det 

er viktig at man i arealplanlegging fremmer likeverd og likestilling, og sikrer like muligheter 

og rettigheter for samfunnsdeltakelse for alle. Vi viser til Plan- og bygningsloven og 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 

 

Alle Statens vegvesens håndbøker er tilgjengelig på våre nettsider: 

http://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker.  

 

Nasjonal vegdatabank (NVDB) 

Alle nye vegobjekter og endringer av vegobjekter langs riksveger, som avkjørsler, kryss, 

grøfter, stikkrenner, rekkverk, skilt mm skal oppdateres i nasjonal vegdatabank (NVDB). Vi 

ber derfor om at det blir tatt inn som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at 

endringene innmåles og data for blant annet linjegeometri oversendes til Statens vegvesen. 

 

 

Transport nord, Transportforvaltning Troms og Finnmark 

Med hilsen 

 

 

 

Oddbjørg Mikkelsen 

Seksjonsleder Mariann Larsen 

 Senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Svar på varsel om utvidelse av planområde ved Suselva - Detaljregulering - 

E6 Kvænangsfiellet  

Vi viser til brev av 26.08.2020 der det varsles utvidelse av planområdet ved Suselva/ 

Oksfjord camping for detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet. 

 

Vi viser til vår uttalelse gitt i brev 11.7. 2020. Statens vegvesen opprettholder kommentar 

om at «vegen langs hele Oksfjordvatnet er dårlig med mye smal og svingete veg gjennom 

bygda. For å få en helhetlig standard uten standardsprang, noe som er viktig for 

trafikksikkerheten, ble løsninga i 2016 å planlegge ny veg i annen trasé enn i dag.» Ved å 

bare skifte ut brua over Suselva får man ikke løst utfordringer med trafikksikkerhet som er 

langs vannet. 

 

Vårt innspill blir derfor fortsatt at Nye Veger revurderer foreslått løsning og utvider 

planområdet ytterligere, til å omfatte hele strekninga langs vannet, slik at standardsprang 

unngås. 

 

Transport nord, Transportforvaltning Troms og Finnmark 

Med hilsen 

 

 

 

Oddbjørg Mikkelsen 

Seksjonsleder Mariann Larsen 

 Senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/924 - 3 20/9211 2019/1165-3 01.04.2020  

 

Varsel om befaring - E6 Kvænangsfjellet, planområde for 
omreguleringer - Kvænangen kommune 
 
 
Vi finner det sannsynlig at det kan være automatisk fredete samiske kulturminner i det 
aktuelle området som ikke er registrert. Det er også behov for kontrollregistering av 
kulturminner i planområdet. Sametinget må derfor foreta en befaring i form av visuelt 
overflatesøk, samt eventuelle prøvestikk og innmåling med GPS før vi kan gi uttalelse i 
saken. Befaringen må gjennomføres når det er snø- og frostfritt og vil bli utført i løpet av 
feltsesongen 2020.  
 
Forslaget er å anse som et større offentlig tiltak som i henhold til Lov 9. juni 1978 nr. 50 
om kulturminner (kml.) §§ 9 og 10 utløser undersøkelsesplikt og påfører tiltakshaver 
utgiftene ved kulturminneforvaltningens befaring. Kostnadene er i henhold til Klima- og 
miljødepartementets retningslinjer for budsjettering av arkeologiske registreringer.  
 
Den totale prisen på vår befaring blir kr. 213 651,- Se vedlagte budsjett. Dersom det 
ikke blir gjort naturvitenskapelige analyser (14C, dendro), påløper det ikke kostnader for 
disse. Vi understreker at dette er øvre grense for utgifter. 
 
En befaring med påfølgende uttalelse kan ikke foretas før vi har mottatt en skriftlig 
aksept av vårt budsjettoverslag fra tiltakshaver. Vedlagt brev til Nye Veier AS følger 
betalingsaksept som bes returnert i underskrevet stand.  
 
Tiltaket kan ikke begynne før vår endelige uttalelse foreligger. 
 
Hvis søknaden skulle bli trukket ber vi om å få beskjed om dette slik at vi kan avlyse 
befaringen. 
 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til 
egen uttalelse fra fylkeskommunen. 
 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

André Nilsen 

Tel: +47 78 48 42 79 
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Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Andreas Stångberg André Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Nye Veier AS Tangen 76 4608 KRISTIANSAND S 
 

Kopiija / Kopi til:    
Anne-Lise Bratsberg Nye Veier AS   
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

 
Mielddus / Vedlegg: 

Budsjett 20_924 E6 Kvænangsfjellet 
Aksept 20_924 E6 Kvænangsfjellet 

 



 
 

 
 
   

Rambøll Norge AS Alta 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  10.07.2020 
Vår ref:  20/02266-2 
Deres ref:  1350039389   

 

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag 
til planprogram for reguleringsplan E6 over Kvænangsfjellet  i 
Nordreisa og Kvænangen kommuner. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 25. mai 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.  
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Planområdet strekker seg fra Oksfjordhamn i Nordreisa kommune til Karvik i 
Kvænangen kommune. Formålet med reguleringsplanen er å sikre en trygg og 
framkommelig veg over Kvænangsfjellet hele året. Reguleringsplanen skal erstatte tre 
gjeldende reguleringsplaner som alle omhandler E6 Kvænangsfjellet. Forslagsstiller 
vurderer at planarbeidet som nå varsles, samlet sett omfattes av KU-forskriften, og 
derfor skal konsekvensutredes. 
 
Uttalelse 
I følge Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine kartdatabaser, overlapper 
planområde med forekomster av sand og grus av lokal betydning i hver ende av 
traseen. To forekomster ligger ved Oksfjordshamn; Oksfjordhamn1 og Oksfjordkjølen2, 
og én forekomst ligger på Karvik; Sørstraumen3. Ut fra volum og beliggenhet vurderer 
NGU forekomst Oksfjordhamn som en viktig byggeråstoffressurs. Det er registrert 3 
massetak innenfor forekomst Oksfjordkjølen. NGU`s analyser viser at materialet er av 

                                                           
 
1 Forekomst Oksfjordhamn (NGU) 
2 Forekomst Oksfjordkjølen (NGU)  
3 Forekomst Sørstraumen (NGU)  
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relativt god kvalitet. Forekomst Sørstraumen på Karvik vurderes også til å være en 
viktig ressurs. 
 
Utredning av mineralressurser 

DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om 

konsekvensutredninger (2017), § 21 Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og 

vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Traseen berører tre lokalt viktige forekomster av sand og grus og det er viktig at 

konsekvensene for disse forekomstene utredes når vegprosjektet skal gjennomføres. 

En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig 

forekommer. Planprogrammet bør beskrive de tre forekomstene, og gjøre rede for 

eventuelle konflikter med tanke på direkte båndlegging/nedbygging av 

mineralressursene og indirekte båndlegging ved utbedring/anleggelse av vegtraseen. 

 

Massehåndtering 
DMF oppfordrer til at planprogrammet også utarbeider mål knyttet til håndtering av 
eventuelle overskuddsmasser fra vegprosjektet. Dette med utgangspunkt i at 
utnyttelsesgrad, gjenvinning og lagring av overskuddsmasser er en del av en helhetlig 
og bærekraftig mineralforvaltning, jfr. Nasjonale forventninger og DMF’s 
mineralstatistikk4. Planen bør redegjøre for om masser skal mellomlagres, deponeres 
innenfor området eller kjøres bort. Overskuddsmasser av god kvalitet bør utnyttes 
internt i vegprosjektet eller andre prosjekter framfor å deponeres.  
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Hilde Marie Lingstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 

 
 

Mottakere: 

Rambøll Norge AS Alta Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 

  

                                 

 

                                                           
 
4 Mineralstatistikk 2018 

http://www.dirmin.no/
https://www.dirmin.no/sites/default/files/5106_dirmin_2018_enkeltsider_1809.pdf
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Dato:  10.09.2020 
Vår ref:  20/02266-4 
Deres ref:  2019/1165-17 

 

Uttalelse til varsel om utvidelse av planområde ved Suselva - 
Detaljregulering for E5 Kvænangsfiellet i Nordreisa og Kvænangen 
kommuner 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 26. august 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Saken 
Det sendes ut et fornyet varsel til berørte parter og myndigheter knyttet til utvidelse 
av planområdet ved Suselva/Oksfjord camping. Bakgrunnen for utvidet planområde er 
at man i ettertid av varslinga har sett at man trenger mer areal for å finne gode 
adkomstløsninger til berørte eiendommer i og rundt planområdet, herunder blant 
annet Oksfjord camping. Det er også behov for mer areal til midlertidig rigg- og 
anleggsområde, for å kunne gjennomføre byggeperioden på en best mulig måte. 
 
 
Uttalelse 
DMF kan ikke se at utvidelsen av planområdet berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut 
fra forelagt informasjon, at utvidelsen og planlagte tiltak vil omfatte uttak av masse 
som vil omfattes av mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til utvidelse av 
planområde ved Suselva - Detaljregulering for E5 Kvænangsfiellet i Nordreisa og 
Kvænangen kommuner. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 

 
 
 

Mottakere: 

Nye Veier AS Tangen 76 4608 KRISTIANSAND S 

  

                                 

 
 



Fra: Merli, Einar <Einar.Merli@avinor.no>  
Sendt: onsdag 24. juni 2020 11:36 
Til: Siri Hegre <siri.hegre@nyeveier.no> 
Kopi: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; post@kvanangen.kommune.no; 
'Fylkesmannen i Troms og Finnmark' <fmtfpost@fylkesmannen.no>; Rasmussen, Tor 
<Tor.Rasmussen@avinor.no>; Pettersen, Ole Kristian <ole.kristian.pettersen@avinor.no>; Lunde, Jan 
Ivar <Jan.ivar.Lunde@avinor.no> 
Emne: Nordreisa kommune i samarbeid med Kvænangen kommune - Detaljreguleringsplan for E6 
over Kvænangsfjellet - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram - 
Uttalelse fra Avinor 
 
Nye Veier 
v/Siri Hegre 
 
Vi viser til Deres brev av 19.05.2020 (ref. 2019/1165-17) vedrørende varsel om oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet og høring av forslag til planprogram. 
 
Avinor har ingen merknader til planarbeidet. 
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for 
rapportering, registrering og merking av luftfartshinder: 
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/ 
 
 
Med vennlig hilsen 
Einar K. Merli 
Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering 
 
DRIFT OG INFRASTRUKTUR 
 
einar.merli@avinor.no 
Mob: +47 976 51 687 
Tlf:     +47 67 03 00 00 
Dronning Eufemias gate 6 
Postboks 150, 2061 Gardermoen 
 
www.avinor.no 
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ffi Høringssvar; Planprogram EG over Kvænangsfjellet.

Mattilsynet har høringsrett etter plan- og bygningsloven $ 5,4.

Viforvalter mellom anna Matloven og Dyrevelferdsloven med tilhøyrande forskrifter.

Forskrift om vannforsyning og drikkevann er viktig i forbindelse med arealdisponering og
utbyggjing.

E6 over Kvænangsfjellet vil berøra fleire små drikkevannskilder.

Under Nasjonale mål i planforslaget savner vi <Nasjonale mål for vann og helse>.

Tilgangen til reint og trygt drikkevann er omtala i menneskerettighetane. Det er aukande bevissthet
om behovet for og krav til tilfredsstillande drikkevann og at det er nødvendig å beskytta
råvannskildene.

Nasjonale mål for vann og helse byggjer på EUs Drikkevannsdirektiv 98/83 EF. Punkt 3 og 5 er
spesielt aktuelle for dette planprogrammet.

5. Bedre beskyttelse av vannkilder.

3. Knytte utilfredsstillende seperate og små fellesanlegg tilfelles vannforsyning der kvaliteten
lettere kan kontrolleres.

Dette er utdjupa under Målsetningar, Kvaliteten på råvann.for drikkevann, badevann eller vann
som brukes til matproduksjon:

a) <Vannforekomster som benyttes til vannforsyning og matproduksjon skal så godt som mulig
beskyttes mot tilførsel av forurensing slik at brukerkonflikter kan unngås.

Dette er særlig viktig dersom bruken av vannet til matproduksjon ikke er underlagt særlige krav til
vannbehandling. >

Dei aller minste vannforsyningssystema har mindre krav til vannbehandling enn større, og det er
svært utfordrane å få til fullgod rensing på dei aller minste vannforsyningssystema når faren for
forurensing er stor.

Dei minste vannverka har ofte ingen eller liten grad av vannbehandling og liten beskyttelse mot
forurensing. Derfor er dei ekstra sårbare. Det er urimeleg at eigarar av enkle små

Mattilsynet
Region Nord

Saksbehandlar: Astrid Lende Einevoll
Tlf:22 40 00 00 I 22777952
E-post: postmottak@mattilsvnet. no
(Hugs namnet på mottakaren)

| 
---lIPostadresse:

Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Deres ref. - Vår ref. 2020fi02938 - Dato: 16.07 2020

vannforsyningssystem, (brønner, elveinntak mm) skal måtta investera i omfattande

vannbehånOfing 
-på 

grunn av forurensing eller aktivitet i vannkilden eller tilsigsområdet.

Lags E6 i Oksfjord er det nokre slike små vannforsyningssystem. Veiprosjektet vil mest sannsynleg

r"-dfør" forurensing, grums og meir smittestoff i vatnet. Mengde vatn kan også bli berørt.

Oksfjordvatnet er brukt som drikkevann. Men ein del husstander og Oksfjord Camping tar etter det

vi har fått opplyst, vatn frå små elvar som passerer E6.

Mattilsynet forventar at planprogrammet sikrar kartleggjing av aktuelle vannforsyningssystem som

blir beiørt av utbyggjinga og at planar for tiltak (ny vannforsyning) er klare og gjennomførie før

utbyggjinga startar.

planane bør ta mest mulig hensyn til <Nasjonale mål for vann og helse pkt 3 som omhandler målet

om å samla mindre vannforsyningssystem til større vannforsyningssystem.

planleggjing av vannforsyning kan ta lang tid. Det er derfor viktig å vera tidleg ute.

Vannforsyningssystem som st<at dimensjonerast for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m3

drikkevann elier forsyna ein eller fleire sårbare abonnentar, er plangodkjenningspliktig.

Forskrift om vannfosyning og drikkevann omhandler krav til drikkevann og beskyttelse av

drikkevannskilder.

Vi meiner at vi tidleg har signalisert behovet for å kartleggja vannforsyningssystem, vurdera risiko

og planleggja relevante tiltak.

I referatet fra oppstartsmøtet, avsnitt 5 Viktige tema i planarbeidet står det; (Pkt 19 Vannn og

avtøp. Utbyggjar har etter det vi forstår ikkje fulgt dette tydeleg opp. Det står eit punkt om

overvaking åv vannkvalitet, men det er usikkert om det er drikkevann eller meir miljøretta

vannkvaliåt. For å sikra dei små vannforsyningssystema må det nok meir til enn overvaking

underveis.

Med helsing

Torkjell Andersen
avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkient og blir sendt utan signatur
Dokument som må ha signatur blir itillegg sendt i papirversion'
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 Universitetsmuseet 

Deres ref.: arkiv 2029/1165-17 

Vår ref.: 2020/2314 

Dato: 29.06.2020 

 

 

RAMBØLL AS 
Løkkeveien 115, Postboks 1077 
9503 ALTA 
 
Att. Birgit Wisløff  

 

Marinarkeologisk vurdering: Varsel om oppstart av planarbeid og høring 
av forslag til planprogram – detaljregulering for E6 over 
Kvænangsfjellet, Nordreisa og Kvænangen kommune 

Vi viser til ovennevnte oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø Museum – 

Universitetsmuseet, til vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens § 14 er UM 

rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. 

Planforslaget for detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet i Nordreisa og Kvænangen kommune vil 

tilrettelegge for vegbygging med nye tiltak på flere strekninger. Det ser ut til at eventuelle tiltak i ferskvann 

og sjø vil være veldig begrenset i omfang. Det finnes heller ingen kjente kulturminner under vann i 

planområdet. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 

kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 

forsker 

– 

stephen.wickler@uit.no 

77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: KUL, Troms og Finnmark fylkeskommune 
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NVEs innspill - Varsel om oppstart samt offentlig ettersyn av 

planprogram - Detaljreguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet - 

Kvænangen og Nordreisa kommuner 

Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart med tilhørende planprogram. NVE skal som høringspart 

bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir vurdert og innarbeidet i planer etter 

plan- og bygningsloven. 

NVE vil nå i enda større grad ha fokus på at inngrep i og ved vassdrag er beskrevet og ivaretatt godt nok 

i planbeskrivelse og planbestemmelser.  Vi mener det er en fordel å ta dette gjennom samordning av 

plan jf. vannressursloven § 20. Vi vil derfor vurdere om tiltak i vassdrag kan medføre fare eller ulemper 

for allmenne interesser på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når 

reguleringsplan omfatter de hensyn som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte 

konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20. Dette forutsetter at reguleringsplanen gir en god 

beskrivelse av tiltakene og at konsekvensene for allmenne interesser er vurdert, beskrevet og ivaretatt.  

 

Innspill til planprogram  

Vi ser at planprogrammet ivaretar de temaområder som vi mener må utredes nærmer og at det blir en 

vurdering og oppdatering av tidligere planforslag i henhold til dagens krav. Vi har noen mindre 

merknader til planprogrammet.  

 Skred i bratt terreng: Traseen går i område med stor fare for skred. Det er flere kjente tilfeller 

med skredhendelser. Reguleringsplan må kunne vise at skred ovenfra som følge av tiltaket og i 

anleggsperioden ikke kan ramme 3.part.. Evt. nødvendige avbøtende tiltak for å oppnå 

tilstrekkelig sikkerhet må beskrives og virkningene av disse dokumenteres 

 

 Kvikkleire: Det er kjente kvikkleireområder i bunn av Oksfjorden og det må utføres vurderinger 

om det er fare for kvikkleireskred i planområdet. Dette må være vurdert innen reguleringsplanen 

sendes ut på høring. Vi minner om at ved funn av kvikkleire eller masser med 



 
Side 2 

 

 

 

sprøbruddegenskaper forutsetter vi at vår veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» 

blir lagt til grunn. 

 

 Flom: Veitraseen ligger i bratt skrånende terreng og det er mange elver som skal krysses. Det vil 

kunne være utfordrende å finne gode løsninger for kryssing av vassdrag. Kryssing bør berøre 

vassdraget minst mulig. Vi anbefaler bruer fremfor kulverter og rør ved kryssinger. 

Kulverter/stikkrenner er sårbare for tilstopping og er ofte uheldig for naturmiljøet. NVE 

anbefaler at det det for flomfare legges til grunn 200 årsflom samt klimapåslag 1.4 på intens 

nedbør.   

 

 Vassdrag: Alle vassdrag i planområdet i Nordreisa kommune, ligger innenfor det verna 

vassdraget Oksfjordvassdraget. Beste tilgjengelige kunnskap om allmenne verdier knyttet til 

vassdragene må foreligge.  Det må beskrives hvordan kryssing og tiltak i nærområder av 

vassdrag vil påvirke flomfaren og de allmenne verdiene i vassdragene.  

Vi minner om at NVE vil ha fokus på om veiutbyggingen vil kunne medføre fare for 3 part, det er derfor 

viktig at det vurderes av Nye veer om dette er godt nok belyst i eksisterende og nye farevurderinger.  

 

Innspill til varsel om oppstart:  

Naturfare:  

Alle fareområder og påkrevde sikringstiltak skal komme frem av plandokumentene. Tilstrekkelig 

sikkerhet for omkringliggende arealer dokumenteres. Fareområder avsettes som hensynsområder med 

vilkår. Det er forhold som Nye veier selv ivaretar i vegplanlegging 

 

Naturverdier og flom knyttet til vassdrag:  

Vegstrekningen krysser flere større og mindre vassdrag/bekker der det vil anlegges bruer, stikkrenner 

eller kulverter. Det kan være store naturverdier også ved små vassdrag og uheldig utforming av 

stikkrenner/kulverter kan også gi problemer langs vassdraget. Konsekvenser av vassdragsinngrep og ev 

kompenserende tiltak må dokumenteres i reguleringsplanen (både hydrauliske og miljømessige forhold) 

slik at en vurdering etter vannressurslovens bestemmelser er mulig.  

Igjenfyllinger av områder med høyt biologisk mangfold (som for eksempel bekkedaler/ravinedaler) med 

deponimasser må unngås. Spesielt er vi kritiske til nedfylling av ravinedaler som er en sårbar naturtype 

(jfr. rødlista) som dessverre er i sterk tilbakegang grunnet tekniske inngrep som planering, deponering, 

hogst mv.  

Det må kunne godtgjøres at evt. vassdragskryssinger ikke innebærer vesentlig negative konsekvenser for 

de allmenne interessene i vassdragene. Evt. avbøtende tiltak må beskrives og i størst mulig grad hjemles 

gjennom bestemmelsene til planforslaget. Også av hensyn til de allmenne interessene i vassdraget bør en 

i størst mulig grad unngå lukkede løsninger.   

Forholdet til hvorvidt kravene gitt i miljømålene i vannforskriftens § 4 vil oppfylles, evt. hvilke 

avbøtende tiltak som må gjennomføres for å oppnå dette, bør beskrives.  

Som det vises til i de tilsendte plandokumentene vil flere av vassdragene som blir berørt tilhøre 

nedbørfeltet til det varig verna vassdraget Oksfjordvassdraget. Dette fordrer at en er særlig varsom med 

https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/troms/208-2-fiskelva-oksfjordvassdraget-stuoravuovddijohka/
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å komme i berøring med vassdragene og vi forventer at byggegrensebestemmelsene i kommuneplanens 

arealdel legges til grunn ved nærkontakt med vassdragene. Evt. avbøtende tiltak må i størst mulig grad 

innarbeides i kart og (rekkefølge)bestemmelser til planforslaget og ikke utsettes til byggesak eller tas inn 

i Ytre miljøplan eller lignende til erstatning for de juridiske plandokumentene. 

Ved etablering av deponiområder må forholdet til vassdrag også vurderes og evt. avbøtende tiltak inngå. 

evt. behov for sedimentasjonsbasseng med tilhørende behov for vedlikehold og drift må tas inn i kart og 

bestemmelser. 

NVE ønsker at planen skal belyse:    

 Vil byggingen av veianlegget (veg, bruer, massedeponi, midlertidige tiltak) ha virkning for 

flomforholdene/skredforholdene/ vassdragsmiljø/erosjon/masseavlagring/isgang oppover og 

nedover i vassdragene?  

 Kryssing av vannveier bør skje slik at det berører vassdraget minst mulig. Bekker bør være åpne 

og anbefaler derfor bruk av bruer fremfor kulverter ved kryssinger. Vi anbefaler at det velges så 

store dimensjoner på stikkrenner og kulverter at disse kan graves noe ned i eksisterende 

bunnsubstrat, samt at det ikke oppstår oppstuvning oppstrøms side av vegen eller erosjon på 

nedstrøms side. 

 Det må i planen vises hvordan eventuelle bekkelukkinger skal utformes for ikke å medføre en 

fare ved tilstopping.   

 Nærføringer og utfyllinger i vassdrag og bekker både av selve veglinja og av eventuelle 

deponiområdet.  

 Utforming av pilarer og brufundament, dersom dette påvirker flom, erosjon, skred eller 

vassdragsmiljø 

 Flomfare, som kan forårsake fare for omkringliggende bebyggelse 

 Anleggsfasen inkludert midlertidige massedeponier og kryssing av vassdrag 

 

Vassdrag må vises som eget arealformål i plankartet. Videre er det viktig at vannstrengen tegnes inn i 

forhold til plassering av inngrep som brukar, utfyllinger med mer.  

 

NVE mener man bør sette krav til utformingen av vassdragskryssingene i planbestemmelsene for å sikre 

tilfredsstillende dimensjonering og vassdragsteknisk utforming. Innarbeiding av fareområder i plan som 

hensynssoner og tilknytte bestemmelser til disse som ivaretar sikkerheten.  

 

Annen veggrunn og kantsoner 

Kantsonen – det naturlige vegetasjonsbeltet langs vassdrag – er i vannressursloven § 11 gitt særskilt 

beskyttelse. Foruten å være levested for dyre- og planteliv bidrar den til å hindre erosjon og avrenning 

inkludert forurensing fra landsiden. Det er naturlig at intensjonen med bestemmelsen er innarbeidet i 

reguleringsplanen. Det er også viktig at dette blir vektlagt i seinere detaljprosjektering og rigg-

/marksikringsplan. 

NVE mener at reguleringsformålet Annen veggrunn – tekniske anlegg, helt til vassdragene, bør unngås 

Reguleringsformålet åpner for til dels betydelige terrenginngrep selv om reguleringsbestemmelser 

muligens vil kunne stille krav til et mer differensiert bruk? Plankartet og planbestemmelsene skal vise til 
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at det opprettholdes en buffersone langs vassdragene og NVE ber om at annen veggrunn trekkes vekk 

fra vassdragene.    

 

Tiltak som senking av veglinjen samt oppstramming av fyllinger i nærheten av vassdrag er tiltak som 

kan medføre mindre omfangsrike utfyllinger og bør vurderes.  

I de områder der det er påkrevd sikring i vassdrag og vassdragsmiljøet p.g.a naturfare må dette beskrives 

og omfang av tiltakene klart fremgå av planmaterialet.  

 

Kraftlinjer – Alle delstrekninger 

Kraftlinjer i distribusjonsnettet, reguleres som i foreliggende planforslag med hensynssone H370. Vi ber 

om at Ymber produksjon som er eier av distribusjonsnettet her kontaktes.  

Vi håper at våre innspill og merknader blir innarbeidet i den videre detaljplanleggingen, 

bruprosjekteringen, rigg/marksikringsplan og i ytre miljøplan. Vi vil påpeke viktigheten av at uheldige 

inngrep i og langs vassdrag også må unngås i anleggsfasen, og at de hensyn vi har uttalt oss til i denne 

uttalelsen dermed også gjelder for midlertidige inngrep i anleggsperioden. 

Vi bistår gjerne med råd og innspill ved behov. Vi blir gjerne som Fylkesmannen forslår, med på møter 

vedrørende kryssing av vassdrag. 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
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NVEs innspill ‐ Varsel om utvidelse av planområde ved Suselva ‐ Detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet
 
NVE tar til orientering at plangrensen utvides ved Suselva som er en del av det det verna vassdraget
Oksfjordvassdraget.
Vi har ingen merknader til selve planutvidelsen, men vil stille oss fritt å men mene noe om bruken av området
rundt vassdraget ved seinere uttalelse til plan.
Verneverdiene og vassdragsverdiene må ivaretas ved fortsatt planlegging jamfør vårt tidligere  innspill til
planoppstart.
 
Eva Forsgren
Senioringeniør
Skred‐ og vassdragsavdeling ‐ Region nord
 
Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE)
Telefon: 932 34 514
E‐post: efor@nve.no
Web: www.nve.no
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 
 

Post/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 

9161RådhusetE-post: 

post@kvanangen.kommune.no 

www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

 

Nye Veier AS 

Sluppenvegen 17b 

7037  TRONDHEIM 

 

 

 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

2019/1165-17 2019/276-19 2390/2020 Q10 13.07.2020 

 

Uttalelse. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. Detaljregulering for E6 

over Kvænangsfjellet 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 30.06.2020  

Behandling: 

Endringsforslag fra Ap/KB/Sp: Kvænangen kommune har følgende merknader til 

detaljreguleringen E6 over Kvænangsfjellet: 

- Planen må gjøre en vurdering av prosjektets måloppnåelse opp mot Granavolden-erklæringa. 

Det må vurderes om ny plan i større eller mindre grad ivaretar nasjonale mål og føringer: 

«Regjeringen vil arbeide for en trygg, effektiv og fremtidsrettet veitransport med redusert 

reisetid. Gode hoved ferdselsårer mellom landets regioner er viktig for å bidra til lønnsomhet 

for næringslivet og tungtransporten, og en effektiv persontransport. Gode veiløsninger betyr 

kortere reisetid, mindre miljøbelastning og økt trafikksikkerhet. Regjeringen vil fortsette å 

redusere vedlikeholdsetterslepet i veisektoren. Veireformen skal videreføres, og arbeidet med 

å få ned kostnadene ved veibygging skal fortsette» (Granavolden s. 95). 

- Vil planen i større eller mindre grad gi kortere reisetid, økt trafikksikkerhet, effektiv 

persontransport og være ei god hoved ferdselsåre i Nord-Norge? 

- Planen må utrede gjennomføring av tunell gjennom Rakkenesura opp mot skredsikring. 

- Veien må være framtidsretta, holde høy standard i hele reguleringsområdet og utbygginga må 

være helhetlig.  

Forslaget fra Ap/KB/Sp ble vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemmer for innstillingen. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune har følgende merknader til detaljreguleringen E6 over Kvænangsfjellet: 

- Planen må gjøre en vurdering av prosjektets måloppnåelse opp mot Granavolden-erklæringa. 

Det må vurderes om ny plan i større eller mindre grad ivaretar nasjonale mål og føringer: 

«Regjeringen vil arbeide for en trygg, effektiv og fremtidsrettet veitransport med redusert 

reisetid. Gode hovedferdselsårer mellom landets regioner er viktig for å bidra til lønnsomhet 

for næringslivet og tungtransporten, og en effektiv persontransport. Gode veiløsninger betyr 

kortere reisetid, mindre miljøbelastning og økt trafikksikkerhet. Regjeringen vil fortsette å 



 Side 2 av 2 

redusere vedlikeholdsetterslepet i veisektoren. Veireformen skal videreføres, og arbeidet med 

å få ned kostnadene ved veibygging skal fortsette» (granavolden s. 95). 

- Vil planen i større eller mindre grad gi kortere reisetid, økt trafikksikkerhet, effektiv 

persontransport og være ei god hovedferdselsåre i Nord-Norge? 

- Planen må utrede gjennomføring av tunell gjennom Rakkenesura opp mot skredsikring. 

- Veien må være framtidsretta, holde høy standard i hele reguleringsområdet og utbygginga må 

være helhetlig.  

 

 

 

 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  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 

 

 

Bernt Johan Mathiassen 

Arealplanlegger 

77778840 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

 

 

 

Også sendt til: 

Nye Veier AS 

 



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT»                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2020/631-5 6325/2020 L12 03.07.2020 

 

Nordreisa kommunes uttalelse til oppstartsvarsel og planprogram 
detaljregulering E6 Kvænangsfjellet 

Vedlagt følger særutskrift etter behandling i kommunestyret. Kommunestyret ga følgende 
uttalelse: 
 
Nordreisa kommune er betenkt over at den skarpe svingen ved Saksaneset ikke tenkes å rettes ut. 
Den vil fortsatt utgjøre en trafikkfarlig sving på E6 og utretting av svingen bør absolutt tas med i 
planen. 
 
De to tunellene bør ikke ha dårligere standard enn Sørkjostunellen. 
 
Nordreisa kommune forutsetter at gammel E6 omklassifiseres til Statlig gang og sykkelvei og 
beredskapsvei. 
 
 
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: 
Nye Veier AS Sluppenvegen 17b  TRONDHEIM 
NYE VEIER AS Tangen 76  KRISTIANSAND S 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://svarut.ks.no/idporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID=_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9&index=null&acsURL=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&binding=urn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
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Kopi til: 
STATENS VEGVESEN Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
TROMS OG FINNMARK 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 701 9815 VADSØ 

KVÆNANGEN KOMMUNE Gárgu 8 9161 BURFJORD 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/631-3 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 17.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
96/20 Nordreisa kommunestyre 25.06.2020 

 

Nordreisa kommunes uttalelse til oppstartsvarsel og planprogram 
detaljregulering E6 Kvænangsfjellet 

Vedlegg 
1 Forslag til planprogram 
2 Referat fra planoppstartsmøte 
3 Planinitiativ innsendt til kommunene 
4 Varslingsbrev 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.06.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektøren fremmet følgende tilleggsforslag: Nordreisa kommune forutsetter at 
gammel E6 omklassifiseres til Statlig gang og sykkelvei og beredskapsvei. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune er betenkt over at den skarpe svingen ved Saksaneset ikke tenkes å rettes ut. 
Den vil fortsatt utgjøre en trafikkfarlig sving på E6 og utretting av svingen bør absolutt tas med i 
planen. 
 
De to tunellene bør ikke ha dårligere standard enn Sørkjostunellen. 
 
Nordreisa kommune forutsetter at gammel E6 omklassifiseres til Statlig gang og sykkelvei og 
beredskapsvei. 
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Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune er betenkt over at den skarpe svingen ved Saksaneset ikke tenkes å rettes ut. 
Den vil fortsatt utgjøre en trafikkfarlig sving på E6 og utretting av svingen bør absolutt tas med i 
planen. 
 
De to tunellene bør ikke ha dårligere standard enn Sørkjostunellen. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nye Veier har varslet oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram med 
høringsfrist 17.07.2020. 
 
I varslingsbrevet fra Nye Veier framkommer blant annet følgende: 
 
Innledning  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at statsaksjeselskapet Nye 
Veier AS har igangsatt arbeid med detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet i Troms og 
Finnmark fylke. Planarbeidet berører både Nordreisa og Kvænangen kommuner. Det vurderes at 
planarbeidet utløser krav til konsekvensutredninger, og i den forbindelse sendes forslag til 
planprogram på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.  
Planforslaget vil utarbeides i samspill med entreprenør og planfaglig rådgiver Rambøll Norge 
AS. 
 
Bakgrunn  
I 2016 vedtok Nordreisa og Kvænangen kommuner til sammen tre reguleringsplaner for utbedret 
vei over Kvænangsfjellet. Planene ble fremmet av Statens vegvesen. I juni 2019 tilførte 
Samferdsels-departementet strekningen til Nye Veier AS. For å kunne realisere vegprosjektet 
innenfor gitte rammer, har det vært behov for å gjøre visse optimaliseringer i de tidligere vedtatte 
planene. Disse endringene er av en slik karakter at det kreves utarbeidet ny reguleringsplan. Det 
er redegjort nærmere for prosjektets bakgrunn, innhold, planprosess, utredningsbehov, framdrift 
mm. i planprogrammet som er å finne på Nye Veiers hjemmeside. 
 
Planområdet er vist med sort, stiplet linje i kartutsnittet under. Strekninger hvor det planlegges 
nye tiltak er vist med røde linjer. 
 

 
 



 
 Side 5 av 5

 

Vurdering 
I tidligere møte med Nye Veier har administrasjonen trukket fram behov for å rette ut den skarpe 
svingen på E6 ved Saksaneset. 
 

 
 
Det har så langt vært avvist av Nye Veier å ta med utretting av denne svingen. De vil beholde E6 
i størst mulig grad slik som den er i dag, men har tatt med utbedring av brua over Suselva. 
 
Nye Veier har også uttalt i møte kommunene at det vil bli en reduksjon av veibredden med 1 
meter i tunnelene slik at de to tunellene ikke vil få samme veibredde som Sørkjostunellen. 
 
Nye Veier har i et møte med kommunen 4. juni antydet at de vil prøve å få vedtatt 
reguleringsplanen i løpet av desember 2020/januar 2021. Dette avviker fra framdriftsplanen i 
forslaget til planprogram hvor det er satt vedtak mai 2021. Dette vil gi et svært stramt forløp av 
reguleringsplanprosessen. 



    
  


 





 

 

 

 

 

 

Nye Veier AS 

Sluppenvegen 17b 

7037 TRONDHEIM      Storslett, 27. mai 2020 

 

 

  

 

 

Innspill til planprogram Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet 

 

Det vises til varsel om oppstart av regulering og invitasjon til innspill. Som berørt nabo ønsker vi å 

være i tidlig dialog for å legge til rette for at dette viktige samferdselsprosjektet ikke unødig 

kommer i konflikt med våre utviklingsbehov. Per i dag kan vi ikke se å ha mottatt varsel i tråd 

med Planinitiativets pkt 5.2, jfr plb § 12-8, men forventer informasjon og involvering i 

fortsettelsen. 

 

Nordreisa sokn står som hjemmelshaver til eiendommen 5428-57/62, Strandbakken 1, som huser 

Oksfjord og Straumfjord bedehuskapell. Eiendommen strekker seg til om lag 30 m fra 

eksisterende E6. I eksisterende områderegulering følger reguleringsgrensen eiendomsgrensen, og 

det antas at dette vil være gjeldende også i den nye planen. 

 

Soknet har på et tidligere tidspunkt hatt dialog med Nordreisa kommune om kjøp av deler av 

eiendommen 5428-57/36 samt dispensasjon fra reguleringsplanens definering av området til 

parkformål. Nordreisa kommune har stilt seg positiv til dette, og gitt tilbud om kjøp av til sammen 

1120 m2 av eiendommen. Soknets eiendomsgrense vil etter dette kjøpet strekke seg til om lag 10 

m fra eksisterende E6 (se oppriss). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soknets intensjon har vært å utvide 

parkeringsarealene tilknyttet kapellet. Især under 

gravferder ser vi at mangelen på parkeringsarealer 

medfører høy grad av uønsket parkering langs 

veiene i boligfeltet, og gir trafikksikkerhetsmessige 

utfordringer. Kapellet ligger på et platå hvor det 

innenfor eksisterende eiendomsgrenser vil medføre 

mye fyllmasser og forstøtninger for å kunne utvide 

parkeringsarealene. Både økonomisk, praktisk og 

visuelt er derfor den beste løsningen å utvide 

parkeringsområdet i retning E6. 

mailto:magnar@nordreisa.kommune.no


 

I det videre planleggingsarbeidet ber Nordreisa sokn om vurderinger av følgende alternativer: 

 

1. Plangrensen vurderes justert slik at planlagt utvidelse av parkeringsareal ikke kommer i 

konflikt med detaljreguleringen. 

 

2. Nye Veier vurderer hvilke bidrag de kan gi til en eventuell opparbeiding innenfor 

eksisterende eiendomsgrenser, blant annet i form av overskuddsmasser. Videre søkes det 

en samordning av prosjektene som kan sikre utførelse av arbeidene for en lavest mulig 

kostnad for soknet. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 

Gerd H. Ege (sign), 

Kirkeverge 

Nordreisa sokn 



 

 

 

Kvænangen Høyre&FrP 

Kvænangsveien 1667 

9162 Sørstraumen      09.Juli 2020 

Tlf.41581930 

geir.morten@kraftlaget.no 

 

 

 

 

 

Nye Veier AS 

Sluppenvegen 17 b 

7037 Trondheim 

 

 

 

 

 
INNSPILL PLANOPPSTART DETALJREGULERING E6 OVER KVÆNANGSFJELLET 

 

 

 

 

Kvænangen Høyre og FrP støtter prosjektet til Nye Veier og de foreløpige oppstartsplanene 

vedrørende E6 Kvænangsfjellet.  Vi setter vår lit til at prosjektet blir kvalitetssikret og at de 

nødvendige tiltak blir gjort langs hele trasèen, slik at Kvænangsfjellet blir en god og trygg helårsvei.  

Når det gjelder sikringen av rakkenes og den nettingen som er der, tar vi det som en selvfølge at 

denne strekningen blir nøye gjennomgått og vurdert, slik at risikoen for skred er minimal. 

 

Kvænangen Høyre og Frp vil også være positiv og jobbe for en rask godkjennelse av 

reguleringsplan når den blir ferdig og skal behandles av kommunen, dette såfremt det ikke dukker 

opp vesentlige endringer som nedgraderer prosjektet som helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Geir-M Olsen      Oddvar Seppola 

Leder Kvænangen Høyre    Leder Kvænangen FrP 

 

mailto:geir.morten@kraftlaget.no




Fra: Erik Gunnes <erik@sorstraumen.no>  
Sendt: mandag 18. mai 2020 23:36 
Til: Steinar Rask <Steinar.Rask@nyeveier.no> 
Kopi: Terje.Soleng@kvanangen.kommune.no; aas-blix@online.no; 
Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no; viktor-j@online.no; olavols1@online.no; 
Dag.Farstad@kvanangen.kommune.no 
Emne: Fwd: Innspill til høring, områderegulering for Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn til 
Karvik 
 

Hei! 
I forbindelse med Vegvesenet sin prosjektering sendte jeg inn en henvendelse på vegne av 
grunneierne i hyttefeltet i Sandnesdalen om å ta med at parkeringsplassen og adgang med bilvei til 
hyttefeltet tas inn i prosjektet. Det som ble sendt inn den gang ligger vedlagt. Jeg har denne gangen 
fått tak i Christin Andersen, Dag Farstad, Olav Olsen og Brynjulf Blixgård som alle ønsker at 
henvendelsen også sendes til Nye veier med anmodning om at adgangen til bilveien til hyttefeltet 
ivaretas og at masseoverskudd fra utbyggingen brukes til å utvide parkeringsplassen som også 
brukes av befolkningen og tilreisende forøvrig til parkering for friluftsaktivitet i området. Dagens 
parkeringsplass ble i sin tid bygd for parkering for de som skal inn i hyttefelt/terreng da veien ble 
oppgradert på 70-80-tallet, og det er viktig i et folkehelseperspektiv at det er adgang for hytteeiere 
og almennheten til dette rekreasjonsområdet.  

Mvh 
Erik Gunnes, 9162 Sørstraumen  
 
 
-------- Videresendt melding --------  
Emne:  Innspill til høring, områderegulering for Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn til 

Karvik 
Dato:  Thu, 10 Nov 2016 22:57:53 +0100 

Fra:  Erik Gunnes <erik@sorstraumen.no> 
Til:  firmapost-nord@vegvesen.no, ellbjorg.schultz@vegvesen.no 
CC:  "Terje.Soleng@kvanangen.kommune.no; aas-blix@online.no; 

Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no; viktor-j@online.no; olavols1@online.no; 
Dag.Farstad"@kvanangen.kommune.no 

 
 
 
Vedlagt følger en felles uttalelse om områdereguleringen for E-6, fra 
følgende grunneiere i Sandnesdalen: 
 
Terje Soleng, Dag Åsmund Farstad, Brynjulf Blixgård, Christin Andersen, 
Viktor Johnsen og Olav Olsen. 
 
Overnevnte personer er kopiadressater til denne e-posten og kan 
kontaktes på respektive e-postadresser dersom ønskelig. 
 
Undertegnede er kun "sekretær" i saken. Jeg er ikke grunneier, men ivrig 
bruker av Sandnesdalen som friluftsområde 
og støtter vedlagte uttalelse. 
Jeg vet at flere grunneiere har felles interesse med ovennevnte 
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grunneiere, men det har ikke lyktes å komme i kontakt med dem før 
fristens utløp. 
 
mvh 
Erik Gunnes 
 

 



Innspill til utbyggingsfase 1, delstrekning2: Kvænangsfjelltunellen. 
 
Vi viser til høringsutkast og  infomøte på Sørstraumen 19. oktober 2016 og kommer med følgende innspill: 
 
På infomøtet ble det forklart at området ved Sandneselv blir berørt allerede i første utbyggingsfase for å få 
til avkjøringer i forbindelse med Kvænangsfjelltunellen. 
I den forbindelsen blir vi som grunneiere og hytteeiere i Sandnesdalen berørt fordi utbyggingen vil ha 
innvirkning på våre parkeringsmuligheter og avkjøringsmuligheter til hyttefelt/ friluftsområde i 
Sandnesdalen. Allmennheten blir også berørt, siden det er viktig med adgang til parkering for alle som 
ønsker å bruke dette flotte turområdet. 
 
Dagens parkeringsløsning er meget dårlig, dette var i sin tid en parkeringsplass lagd for gården og hytteeiere 
i Sandnesdalen. Senere ble den også tatt i bruk som snuplass for brøytebil. Det er plass til få biler i bredden 
og «dybdeparkering» fører til at folk blir inneparkert. 
Det er verdt å merke seg at fåtallet av parkerende er hytte/grunneiere. Majoriteten av parkering foretas av 
folk som går på ski og ellers nyter friluftslivet innover Sandnesdalen. 
 
Det er ønskelig for oss og for alle de grunneiere og øvrige friluftsinteresserte vi har snakket med at det 
tilrettelegges med en større parkeringsplass som er vesentlig større enn i dag, og som er tilgjengelig hele 
året. Det bør minst være plass til 20 biler for å ta høyde for parkering i vinterferier, påske og helger med stor 
utfart. 
 
Det er også ønskelig at parkeringen er i nær tilknytning til dagens plass/ avkjøring til hyttefelt, fordi det ikke 
er anledning til motorferdsel innover hyttefeltet vinterstid. Det må derfor ikke være for langt å transportere 
utstyr til fots. 
 
Oversiktsbilde med pil som viser dagens parkering/ avkjøring: 
 

 
Med vennlig hilsen 

Terje Soleng Dag Åsmund Farstad 
Christin Andersen Viktor Johnsen 

Brynjulf Blixgård Olav Olsen 
 



Fra: pad@dyrkoren.com <pad@dyrkoren.com>  
Sendt: torsdag 7. mai 2020 10:58 
Til: Steinar Rask <Steinar.Rask@nyeveier.no> 
Kopi: pad@dyrkoren.com 
Emne: E6 Kvænangsfjellet - Anmodning vedr Nye Veiers pågående forundersøkelser 
Viktighet: Høy 
  
Nye Veier  
Att. Steinar Rask 
  
Hei Steinar 
  
I tilknytning til Nye Veiers pågående forundersøkelser og innledende arbeider vedr bygging av ny 
trase E6 over Kvænangsfjellet ønsker vi med dette å komme med innspill / anmodning som bes 
hensyntatt i Nye Veiers videre planarbeider. 
  
Bakgrunn og Rasjonale 
Undertegnede Per Arnold Dyrkoren og min kone Anne Mari Andersen eier parsell Gnr. 58, Bnr 35 
Vi er også i ferd med å erverve parsell Gnr 58, Bnr 8 (merket blått i utsnittet) 
  

 
  
Arealene 58/8 og 58/35 vises i rødt i oversiktsbildetbildet fra Nye Veier nedenfor: 

mailto:pad@dyrkoren.com
mailto:pad@dyrkoren.com
mailto:Steinar.Rask@nyeveier.no
mailto:pad@dyrkoren.com


 
  
Vi vurderer å benytte deler av 58/8 til utbygging av hytter (skisse): 

 
  
Anmodning 
Vi ber om at Nye Veier hensyntar planer om hyttebygging slik det fremgår i skissene ovenfor i sitt 
videre arbeid med vegtrase over Kvænangsfjellet.  



Vi ber om bekreftelse på at denne meldingen er mottatt, og tilbakemelding på vår anmodning. 
  
  
Mvh, 
Per Arnold 
 
Per Arnold Dyrkoren 
+47 414 61 777 
pad@dyrkoren.com 
eller pad@vcs.no  
skype: dyrkoren 
Marsvegen 1 
9024 Tomasjord 
Tromsø, Norway 
 

mailto:pad@dyrkoren.com
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Fra: pad@dyrkoren.com <pad@dyrkoren.com>  
Sendt: fredag 3. juli 2020 16:24 
Til: Kari Charlotte Sellgren <kari.charlotte.sellgren@nyeveier.no> 
Kopi: pad@dyrkoren.com; 'Dyrkoren Per Arnold' <pad@vcs.no> 
Emne: Kvænangsfjellet - Innspill i Planprosessen 
Viktighet: Høy 
  
Nye Veier AS 
Att. Kari Charlotte Sellgren 
  
Hei Kari Charlotte 
  
Ref samtale I Oksfjordhamn grendehus 26 juni hvor vi diskuterte eiendommene 58/35 og 58/8 
(nedenfor E6): 
  

 

 
  
Fra samtale og vedlagte skisser kommer følgende informasjon og spørsmål: 

mailto:pad@dyrkoren.com
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1. Informasjon vedr Vanntilførsel 

Vann til Eiendommen 58/35 
1.a) Eiendommen 58/35 har vann fra brønn med vanninntakt i lia ovenfor E6 
1. b) Også huset like ovenfor E& er koblet til samme vanninntak / vannledning 
Andre boliger i området 
2.a Flere boliger i området har egne vanninntak fra brønner i lia ovenfor E6 
  
Dersom Nye Veiers byggeprosess omfatter nevnte område / vannføring / inntak knyttet til 58/35 
forutsetter jeg at vannkvalitet og volum opprettholdes. Jeg forventer å bli orientert om planer og 
løsninger i forkant av endringer i den grad dette berører min eiendom 58/35. 
  

2. Spørsmål vedr. E6 i tilknytning til 58/8 og 58/35 
Etter informasjon gitt 26 juni kunne det virke som at Nye Veier ikke vil gjøre endringer på E6 i 
området 58/8 og 58/35, men først skjære opp i skråningen noen hundre meter øst for 58/35 
(nærmere Kvænangsfjellet). Videre fikk jeg forståelse av at Nye Veier ikke vil gjøre endringer på 
E6 i området ovenfor 58/35 og 58/8. Jeg ber om å bli orientert om planene for området og om 
disse evt endrer seg. 
  

3. Forespørsel vedr. grunnundersøkelser 
Som det fremgår av skisse 2 har jeg tanker om et mulig hytteprosjekt i området (58/8 nedenfor 
E6). Et slikt prosjekt vil forutsete reguleringsendring og er som indikert på idestadiet. Dette vil 
eventuelt bli konkretisert som innspill til reguleringsplanarbeidet våren 2021. 
I denne forbindelsen må det avklares om raasfare og evt leireforekomster i området. 
Nye Veier opplyste at dere har gjennomført / er i ferd med å gjennomføre grunnundersøkelser i 
området. Dersom slike undersøkelser omfatter eiendommen 58/8 nedenfor E6 har jeg stor 
interesse av å få vite resultater da dette vil spare meg for å få gjort slike undersøkelser på egen 
hand. Jeg ber vennligst om informasjon om Nye Veiers boreplaner i området. 

  
  
Mvh, 
Per Arnold 

 
Per Arnold Dyrkoren 
Founder; CEO 
+47 414 61 777 
pad@vcs.no 
www.vcs.no  
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Bjørg Olsen 

Trollringen 88A 

9016 Tromsø 

Tromsø 15.06.2020 

Nye Veier AS 

Sluppenvegen 17b 

7037 Trondheim 

INNSPILL TIL PLANPROGRAMMET DETALJREGULERING FOR E6 OVER KVÆNANGSFJELLET 

I Bukta, avmerket på kartet, like sør for Karvik og Sørstraumen har jeg hytteeiendommen Gnr. 37, 
Bnr. 4. Fra E6 går nedkjørsel til eiendommen på gammel opparbeidet vei som har vært der fra den 
tiden skiferbruddet var i drift fra lang tid tilbake. Nedkjøringen ligger i flukt med den fra Statens 
veivesen opparbeidede raste- og utsiktsplassen. 

Ut fra planprogrammet ser det ut til at adkomsten til eiendommen vil kunne bli berørt ved 
utbedringen av Buktasvingen. Jeg ber med dette om at ved iverksettelsen av utbedringsarbeidene 
blir tatt hensyn til adkomst slik at vår tilgjengelighet til eiendommen, som er i hyppig bruk av hele vår 
storfamilie, ikke blir skadelidende. 

Med vennlig hilsen 



From:                                 Larsen, Beate
Sent:                                  Mon, 15 Jun 2020 12:52:20 +0000
To:                                      Jan Olav Sivertsen
Cc:                                      Steinar Rask
Subject:                             Vedrørende detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet.(Aspose.Email 
Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for .NET

View EULA Online

Hei, 
 
Dette er et svar på henvendelse på varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram 
datert 19.05.2020.
 
Vi har en eiendom/hus på Rakkenes, Kvænangsveien 1111, Gnr/Bnr 38/2, 5 mål. Se kart under.
 
Så langt jeg kan se er ikke eiendommen berørt av planene, vi har fått tilsendt.
Vi vil gjerne få dette bekreftet
Vi har også sett på informasjonen som ligger på www.nyeveier.no, hvor den nye informasjonen ikke er 
oppdatert med den informasjon vi nå har fått i posten.
 
Er det mulig å få tilsendt et mer detaljert kart for veiutbyggingen?
 
Vår eiendom ble allerede under forrige veiutbygging berørt ved at veien ble bygget nærmere bolighuset.
Vi ønsker ikke at dette skal skje igjen.
 

http://www.aspose.com/corporate/purchase/end-user-license-agreement.aspx
http://www.nyeveier.no/


 
Med hilsen
 
Beate Larsen
På vegne av min mamma Klara Larsen
 
Tlf 950 89182 
 
 
 
 
 
 



                                      .                                                                              17/6-2020 

Merknader til ny veitrase Kvænangen buktasvingen området. 

 

Jeg Heter Hans Martin Pedersen og er grunneier til eiendom 37/14  i Buktasvingen 

Kvænangen. Se kartverket (se eiendom) . Jeg har ikke fått noen info fra dere.  Dette er ikke 

en festetomt, men en selveiertomt som er kjøpt og betalt til avdøde Per Olsen. Dette er ikke 

tinglyst, men jeg har skjøte selv. Jeg ber om at  mine innsigelser blir tatt poå alvor og at jeg 

holdes informert 

 

 

Vi har for det første ikke noe imot at E6 forbedres men vi har noen innsigelser vi ønsker at 

dere tar på alvor hvis dere legger om veien som går rett ved siden av min eiendom 37/14.1. 

 

Sak1 

Vi vil vite hva som skjer med drikkevannet i dette området når det skal gjøres så store 

inngrep som det her er tenkt, hvem skal dekke eventuelle kostnader hvis vannet 

forsvinner/svekkes?  

Situasjonen er slik Jeg har et hus med brynn ikke så langt i fra dagens riksvei. Huset ble bygd i 

1972. Dette huset ble bygd før den første store forbedringen av riksveien var gjort. (fast 

dekke). 

Denne veiforbedringen av E 6 var nok nødvendig på dette tidspunktet, det forstår vi, men 

resultatet var at vår husstand ble skadelidende allerede da. Resultatet av veiforbedringene 

var at vår vannkilde/brynn tørket inn om vinteren med alle de problemene det medførte helt 

frem til 1999. Vannforsyningen var aldri et problem i de årene før første store veiforbedring 

på slutten av 1970-tallet.  

I 1999 blir jeg lei av alle problemene med at vannkilden tørket inn om vinteren, jeg tar da på 

vegne av min mor kostnadene og installerer ny vannbrynn som nå er ca 6 m dyp oppsatt av 

solide betongringer og som fungerer utmerket. Vannet består av blanding av overflatevann 

og grunnvann. 

Vi er nå bekymret for hva som skjer når det skal sprenges, graves og drives kraftig 

anleggsarbeid rett på øversiden av der vi får vannet i fra. Som rørlegger og lærer innen bygg 

og annlegg vet jeg at slikt arbeid kan føre til store utfordringer på vannsiden. 

Vi vil at statens vegvesen tar eventuelle kostnader og ordner helårlig vanntilførsel hvis dette 

blir et problem, eventuelt i forkant, ved at det lages en ny brynn eller borres etter vann på 

øversiden av E6 og legges et vannrør under vei ned til dagens brynn/vannrør . Vi har som 

dere skjønner allerede betalt en gang for mye pga statens vegvesen sitt arbeid. Vi forventer 

at hvis påkjøring til hovedvei vil bli  brøytet slik at vi ikke får ekstra kostnader ved brøyting ut 



over det vi har i dag, Vi har ikke bedt om ny  hovedvei så det er rimelig at dere dekker disse 

kostnadene. 

 

 

Sak 2  

Vi håper at dere kan se på annen trasse for vei frem til Bjørg Olsen sin hytte. I dag finnes det 

allerede en gammel vei ved siden av dagens riksvei som er igjenngrodd men som vi ikke kan 

forstå hvorfor ikke kan bli brukt? Kan dere se nærmere på den?.   

Vi er gode venner med nabo , men den nye veien som er planlagt ligger midt i stuevinduet 

vårt og vil ødelegge natur og vår utsikt unødvendig. Hvis ny hyttevei ikke kan legges der den 

gamle veien går , håper vi at dere kan bygge denne veien slik at den ligger jamt med den 

naturlige faunaen og ikke bygges unødvendig opp i terenget.  

På kartverket se eiendom  vil dere se at gammel vei er prikket inn som sti men hvis dere 

følger den vil dere se at den ikke hår mange meter fra Bjørg Olsen sin parkeringsplass. Dette 

er utvilsomt den beste trasseen slik vi som er født og oppvokst der ser det. 

 

Sak 3 

Da det på sikt skal gjøres store inngrep i vårt nærområde håper vi at dere kan få lagt om 

luftspenn som i dag går over riksvei og ned over vår eiendom. Jeg har lagt strømkabel som 

før gikk via luftspenn i jord og håper at resten av strømkabler/ fiber og kabler gatelys legges i 

jord.  

Vi håper ikke gatelysene på gammel riksvei blir flyttet da dette var noe bygda i sin tid kostet 

og slik jeg forstår kartene skal del av gammel vei fortsatt ligge der.  

Vi håper dere lar de stå og setter nye på en eventuell ny trasse. Samtidig håper vi at dere kan 

sikre at naturen rundt blir forskjønnet så godt det lar seg gjøre, og selvfølgelig må 

naturinngrepene dekkes så godt til det er mulig og sås slik at det gror naturlig igjen. Til slutt 

ber vi om at dere tar hensyn til oss ved å bygge en støyskjerm eller støydempende voll slik at 

lydproblematikk fra vei/tunell blir minimert. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sak 4 

Hele denne «forbedringen» rundt buktasvingen er ut fra mitt perspektiv sløsing av penger og 

en kraftig forringelse av området.  

Buktasvingen er ikke et stort problem, med tanke på regularitet, at en er villig til å bruke så 

mye midler på et så konsentrert lite område på noen hundre meter er helt utrolig.  

I dag er det 80 sone i dette området. 

 Ut fra et økonomisk og  HMS perspektiv ville veien bli mye tryggere ved kun å gjøre et enkelt 

grep ved å senke farten til 60 km i timen.  At Statens vegvesen ønsker dette for å tilfredstille 

EU krav er en sak, men hva med økonomi og oss som bor lokalt?  

Området vi bor i pr i dag er et flott område og buktasvingen er et meget fint område der 

både turister og fastboende og langtransport bruker å stoppe, her kan de nyte utsikten over 

den vakre Kvænangsfjorden. Alt dette vil bli borte ved den ombyggingen som planlegges i 

dette området. Jeg ber om at dere heller setter ned fartsgrensen øyeblikkelig til 60 km i 

timen  og legger hele denne kraftige ombygningen i akkurat buktasvingen området bort. 

 

Jeg forventer at dere undersøker dette og gir meg svar raskt. 

Med hilsen 

Hans Martin Pedersen 

Antenneveien 26 

9017 Tromsø 

Tlf 90074383 

Hans.martin.pedersen@tffk.no 

 



Rolf-Magne Larsen 

Fossmoveien 69 

9154 Storslett                                                                                                                          07.07.20 

 

Nye Veier AS 

Sluppenvegen 17 b 

7037 Trondheim 

 

                   INNSIGELSE PLANOPPSTART DETALJREGULERING E6 OVER KVÆNANGSFJELET 

 

Det framlagte forslag til detaljregulering av E6 over Kvænangsfjellet bærer tydelig preg at det skal 

brukes minimalt med penger på dette vegprosjektet, og det er en uheldig og uforsvarlig «spare-

politikk» som vil være negativ for trafikksikkerheten for de vegfarende.  

Jeg trodde at når det en gang skulle gjøres noe med Kvænangsfjellet så ville dette bli gjort på 

skikkelig måte, men den planen som Nye Veier legger fram nå holder ikke mål om en trygg og sikker 

vegforbindelse over Kvænangsfjellet. 

Nye veier viser til det skredsikringsarbeidet som be gjort i Rakkeneslia i 2016, og vil ha dette som en 

varig løsning. Det er direkte galskap å satse på at dette sikkerhetsnettet skal bli en varig løsning for 

dette skredutsatte området. Dette holder ikke mål ut fra en trafikksikkerhetsvurdering, og vi vet at 

fjellet i Rakkeneslia er veldig ustabilt og større partier kan rase ut når som helst. De som drev med 

dette sikkerhetsnettet i 2016 har uttrykt at det er dårlig fjell i hele Rakkeneslia.  

For at Rakkeneslia skal bli en sikker vegstrekning så må det bygges en sammenhengende tunell der, 

og vi vet at derom det går et skred og dette skredet treffer kjøretøy så vil dette med stor 

sannsynlighet medføre en stor katastrofe med tap av menneskeliv for de som er involvert i dette. Fra 

E6 så går det rett ned et stort stup og rett med i sjøen.  

Når det gjelder Mettevoll-lia så gjelder de samme vurderingene der som ved Rakkeneslia. 

Dette området har stor risiko for snøskred og her kan det gå voldsomme snøskred om vinteren. Det 

har hendt at helikopter ved flere anledninger har skutt ned store snøskavler som har utgjort en stor 

skredrisiko. For at Mettevoll-lia skal bli et skredsikkert område og da være en sikker vegforbindelse 

for de vegfarende så må det bygges en tunell her også, slik som i Rakkeneslia. 

Den beste løsningen for Kvænangsfjellet med hensyn til trafikksikkerheten vil være å bygge en 

sammenhengende tunell fra Oksfjord til Rakkenes. Det hadde vært en god løsning og samtidig en 

løsning for de kommende generasjoner med krav til trafikksikkerhet og regularitet. 

Med en tunell så hadde det ikke vært nødvendig å opprettholde en brøytestasjon på Kvænangsfjellet, 

og dette hadde vært kostnadsbesparende og ville ha utgjort store beløp i et framtidig perspektiv. 

 



Jeg ber om at Nye Veier revurderer planene for Kvænangsfjellet for på den måten å gjøre denne 

fjellovergangen til en trygg og sikker vegforbindelse nå og for framtidige generasjoner, og en sikker 

vegforbindelse vil gi bedre kår for næringslivet i hele regionen og de nærliggende kommunene blant 

annet den satsingen som har vært gjort på Melkøya og Polarbase i Hammerfest.  

Dessuten vil en sikker forbindelse over Kvænangsfjellet være med på å styrke og oppholde 

regjeringens nordområdesatsing. 

Det vil ha militære konsekvenser ved at en stabil og trygg vegforbindelse over Kvænangsfjellet vil 

muliggjøre et bedre militært nærvær og forsvar av våre nordområder. Det vil også styrke posisjonen 

til militæranlegget på Porsangmoen i Porsanger.  

Den planen som nye veier har skissert holder dessverre ikke faglige mål og vil ikke gi en tryggere og 

sikrere vegforbindelse over Kvænangsfjellet, og dette burde våre politikere har forstått, men det har 

de tydeligvis ikke gjort. 

Det skulle ikke være noen problemer for staten Norge, som er verdens rikeste land, å legge på bordet 

de nødvendige milliardene som må til for å bygge en sammenhengende tunell fra Oksfjord til 

Rakkenes. 

Vi ser at regjeringen har penger fordi det legges ofte masse milliarder på bordet til andre formål som, 

etter min mening, er pengesløseri. 

 

Med hilsen 

 

Rolf-Magne Larsen 

 

 

 

 



Fra: Rolf-Magne Larsen <rolf.magne.larsen@gmail.com>  
Sendt: onsdag 8. juli 2020 17:49 
Til: Siri Hegre <siri.hegre@nyeveier.no> 
Emne: Innsigelse E6 over Kvænangsfjellet 
 
Hei 
 
Jeg viser til min tidligere innsigelse vedrørende E6 over Kvænangsfjellet. 
 
Det er viktig Nye Veier legger inn i prosjektet at E6 over Kvænangsfjellet er dimensjonert for store 
vogntog, slik som modulvogntog, kan ferdes problemfritt over der. 
Framtidens godstransport vil nok mer og mer foregå med slike modulvogntog og da er det viktig at 
vegprosjektene er dimensjonert for dette. 
 
For at slike modulvogntog skal kunne ferdes på norske veier er det nødvendig at det ikke er bratte 
stigninger og at det er fine og gode kurvaturer. 
 
Et modulvogntog er et vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller kravene i 
direktiv 96/53/EF. Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn.  
 
Statens Vegvesen og samferdselsmyndighetene legger opp til at godstransport kan skje med slike 
modulvogntog. 
 
Med hilsen 
 
Rolf-Magne Larsen 
 
 
Fra: Rolf-Magne Larsen <rolf.magne.larsen@gmail.com>  
Sendt: onsdag 8. juli 2020 18:01 
Til: Siri Hegre <siri.hegre@nyeveier.no> 
Emne: Kvænangsfjellet 
 
Hei 
 
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner/modulvogntog  
 
Skibotndalen er utbygd og dimensjonert for modulvogntog  
 
Mvh 
 
Rolf-Magne Larsen 
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Fra: liss.aina.jakobsen@coop.no <liss.aina.jakobsen@coop.no>  
Sendt: torsdag 28. mai 2020 11:33 
Til: Siri Hegre <siri.hegre@nyeveier.no> 
Emne: Kvænangsfjellet 
 
Hei 
 
Har fått varsel om oppstart av planarbeid ang regulering av E6 over Kvænangsfjellet. 
 
Ut fra kartet på nyeveier.no ser det ut som veien vil gå rett gjennom hytta mi. Stemmer dette? 
Eiendommen min er Gnr 39 / bnr 9. 
Har lagt ved screenshot av kartet og merket min eiendom med X. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Liss-Aina Jakobsen 
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From: Irene Sandnes <irene@indira.no>  
Sent: mandag 3. august 2020 14:52 
To: siri.hegre@nyeveier.no 
Cc: Ulla Sennesvik <ulla.sennesvik@ramboll.no> 
Subject: Detaljregulering E6, Kvænangsfjellet. Innspill til planprogrammet. 
 
Hei 
 
Viser til mottatt varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram. 
Jeg representerer eiere av gnr/bnr 39/3, og vi har planer om detaljregulering for hyttefelt på deler av 
eiendommen i Sandnesdalen. Vi har avventet dette for å få klarhet i deres planer i dette området .  
Ser at frist for innspill den 17.07. er gått ut, men tillater meg likevel til å sende over følgende innspill: 
 

- Det er ønskelig at det etableres tilstrekkelig avkjøring og parkering i området som er avsatt 
til fritidsbebyggelse i kommunedelplanen. Her kan deler av masseoverskudd benyttes til 
utfylling. Vi vil gjerne være med å påvirke plassering av dette. 

- Planlegges det lagt teknisk infrastruktur i vegbanen (strøm, fiber etc.)? I så fall vil vi gjerne 
vite det, mhp videre planlegging for hytter. 

- Ser at deler av vegen sør før Sandneselv bru føres ned mot Sandnesvannet. Her er det bare 
myrområde, og sånn sett ikke gunstig. I tillegg vil dette bety  lang adkomst til hyttene som 
ligger nord for vegen. Bør vurderes å beholdes som eksisterende. 

 
Har tidligere vært i kontakt med Erik Gjeten hos dere, i forbindelse med grunnerverv. Og vil gjerne få 
til et møte med dere og deres planleggere så snart som mulig. 
 
Med vennlig hilsen 
Irene Sandnes 
INDIRA AS 
Mob.: +47 47318780 
www.indira.no 
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