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Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Sørelva - Viskis. 
Oversendelse kommunen til politisk behandling 

  
Statens vegvesen har i samarbeid med Saltdal kommune og i henhold til Plan- og 
bygningslovens §§ 3-7 og 4-1 utarbeidet forrslag til detaljregulering med 
konsekvensutredning for E6 strekningen Sørelva – Viskis. 
 
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogram for E6 Sørelva – Borkamo, fastsatt 
av kommunen 24.06.2014. 
 
De planlagte tiltakene kommer i konflikt med reindriften og det er derfor laget en 
konsekvensutredning som omfatter det planlagte tiltakets konsekvenser for reindriften i 
både anleggs- og driftsfasen, samt forslag til avbøtende tiltak. Konsekvensutredningen 
omfatter hele strekningen Sørelva – Borkamo. 
 
Hensikten med planleggingen er å tilrettelegge for en utbedring av den ca. 8,4 km lange 
vegstrekningen som har smal veg, dårlig bæreevne og kurvatur. Planstrekningen er en av 3 
delstrekninger på den ca. 20 km lange parsellen Sørelva – Borkamo. På de to andre 
delstrekningene foreligger godkjente detaljreguleringer. 
 
Oppstart av detaljregulering og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn for hele 
strekningen Sørelva – Borkamo ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i 
Avisa Nordland og Saltenposten 19.02.2014. Offentlige instanser, grunneiere og andre 
berørte fikk skriftlig varsel. 
 
Planforslaget ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10 sendt på høring og lagt ut til 
offentlig ettersyn i tiden 08.04. – 27.05.2019 på følgende steder: 
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• Saltdal kommune, servicetorget, rådhuset, 8250 Rognan 
• Saltdal turistsenter AS, Storjord 
• Statens vegvesen Region nord, Regionvegkontoret, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø 
• Internett: www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorelvaborkamo 

 
Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland og Saltenposten. Grunneiere 
og andre rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette.  

Åpent informasjonsmøte ble holdt på Storjord 08.05.2019. 

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt i alt 19 merknader til planforslaget. 
5 av merknadene kommer fra offentlige instanser, 14 er fra private. 

Fylkesmannen i Nordland fremmet innsigelse til planforslaget fordi det ikke i tilstrekkelig 
grad beskrev virkninger og nødvendige avbøtende tiltak for reindriftens flytt- og trekkleier i 
området. Det ble også fremmet innsigelse til plasseringen av et anleggs- og riggområde av 
hensyn til reindriftens flyttlei og vinterbeiter. 
Fylkesmannen uttalte videre at grunnlaget for innsigelsen ikke lenger vil være til stede 
dersom nødvendige avbøtende tiltak ble innarbeidet og gjort juridisk bindende i 
planforslaget før det vedtas. 

Som avbøtende tiltak foreslo Fylkesmannen at Statens vegvesen gjør følgende: 

1. Utvider planområdet og regulerer inn gjerdestrekningen mellom Sørelva og Lønsdal 
stasjon 

2. Tar inn en rekkefølgebestemmelse som fastslår at gjerdet skal være ferdigstilt før 
anleggsarbeidet på E6 blir satt i gang 

3. Tar inn en rekkefølgebestemmelse om at reindriftas flyttleier skal være godkjent og 
omlagt før anleggsarbeidet på E6 og med gjerdet langs jernbanen settes i gang 

4. Tar inn et punkt i bestemmelsene om at Statens vegvesen og Saltfjellet 
reinbeitedistrikt før anleggsstart skal inngå en avtale for anleggsperioden og 
driftsfasen, som blant annet inkluderer punktene som er listet opp i punkt 9.2 og 9.3 
i planbeskrivelsen 

 

Etter møter med Fylkesmannen og Saltdal kommune er planforslaget blitt omarbeidet ved at 
de nødvendige avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget og gjort juridisk bindende. Det 
er tatt inn rekkefølgebestemmelser som fastslår at viltgjerde langs jernbanen på strekningen 
Sørelva – Lønsdal stasjon skal være etablert før byggearbeidene på E6 kan ta til. Videre er 
det tatt inn en rekkefølgebestemmelse som fastslår at reindriftens eksisterende flyttleier 
som stenges av viltgjerdet langs jernbanen skal være godkjent omlagt før byggearbeidene 
på E6 kan startes opp og før viltgjerdet kan settes opp. Bane NOR vil være tiltakshaver og 
ansvarlig for planprosessen for disse tiltakene. Statens vegvesen vil bidra med 
delfinansiering. 

 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorelvaborkamo
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Anleggs- og riggområde LNFR1 #17 som det ble fremmet innsigelse til på grunn av konflikt 
med reindriftens flyttleier og beiteområder, er tatt ut av planforslaget. 

Fylkesmannen i Nordland bekrefter i sin uttalelse datert 01.11.2019, at med de endringer 
som er gjort i planforslaget er grunnlaget for innsigelsen ikke lenger tilstede. Innsigelsen 
trekkes dermed tilbake.  

Det skal utarbeides en avtale mellom reindriften og Statens vegvesen. Avtalen skal være på 
plass før anleggsstart på E6, og omfatte forhold både i anleggsfasen og inn i driftsfasen, 
samt regulering av forholdet mellom partene. 
 
Statens vegvesen har laget en oppsummering av øvrige innkomne merknader, og foretatt 
mindre endringer av planforslaget. Etter krav fra flere høringspartnere er antallet 
parkeringsplasser er foreslått utvidet med ca. 135 personbilenheter. Det er også i stor grad 
tatt hensyn til merknader fra Bane NOR og merknader vedr. miljø og naturverdier fra 
Fylkesmannen i Nordland. Oversikt over alle innkomne merknader og foreslått endringer av 
planforslaget framkommer i eget merknadshefte.  

Merknadsbehandlingen er gjennomgått med kommunen, og det er enighet at endringene 
som er gjort i planforslaget ikke er så vesentlige at de medfører behov for ny høring.  

Planforslaget oversendes herved til kommunen for videre behandling og endelig vedtak. 

 
 
Statens vegvesen 
Med hilsen 
 
 
 
 
Knut E. Sjursheim 
Prosjektleder 
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