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2. gang behandling Reguleringsplan Deponier E6 Sørfoldtunnelene PLANID 
2017001 

 
Vedlegg 
1 Planbestemmelser Deponier E6 Sørfoldtunnelene 
2 Plankart deponi Memaurkråga 
3 Plankart deponi Stormoen 
4 Plankart deponi Tverrdalen 
5 Plankart deponi Moan 
6 Plankart deponi Kvanntomoen 
7 Plankart deponi Steinbakkan 
8 Planbeskrivelse deponier Sørfold 6.7.18 høringsutgave 
9 Merknadsbehandling Regulering deponier E6 Sørfoldtunnelene , Megården - Bonå 
10 Behandling av planprogram for reguleringsplan Deponi E6 Sørfoldtunnellene 

PLANID 8452017001 
11 50821-GEOL-07 Innledende skredfarevurdering notat 19.2.18 
12 50821-GEOL-08 Skredfarevurdering av utvidet deponi 12, notat 22.3.18 
13 50916-GEOT-01 Geoteknisk rapport 5.5.18 
14 Arkeologiske registreringer, rapport Nordland fylkeskommune 30.11.17 
15 Støykartlegging, rapport Multiconsult  8.2.18 med vedlegg 
16 Konsekvensutredning naturmangfold rapport 22.6.18 
17 Konsekvensutredning naturressurser - landbruk, rapport 22.6.18 
18 Konsekvensutredning naturressurser - reindrift, rapport Sweco 30.10.17 
19 Konsekvensutredning nærmiljø friluftsliv, rapport 22.6.18 
20 Konsekvensvurdering landskapsbilde rapport 25.6.18 
21 ROS-analyse Deponier Sørfoldvegen rapport 

 
 



Rådmannens innstilling 
Plan- og ressursutvalget vedtar reguleringsplan Deponier E6 Sørfoldtunnelene slik den er vist på 
plankart med plan ID 2017001, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 10.10.2018 og 
planbeskrivelse datert 06.07.2018. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 

Saksprotokoll i Plan- og ressursutvalget - 22.11.2018  
 
 
Behandling: 
Merknad 
Plan- og Ressursutvalget vedtar reguleringsplan Deponier E6 Sørfoldtunnelene med følgende 
endring: Deponi 23 tas ut av reguleringsplan og vedtas ikke. Dette ut fra hensyn til innbyggere i 
området. Utvalget ber om at alternativt deponi utredes. dermed fremmes følgende forslag til 
innstilling: 

Plan- og ressursutvalgets innstilling 
Plan- og ressursutvalget vedtar reguleringsplan Deponier E6 Sørfoldtunnelene slik den er vist på 
plankart med plan ID 2017001, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 10.10.2018 og 
planbeskrivelse datert 06.07.2018, for følgende deponier: 17 Tverrdalen, 18 Moan, 15 Stormoen 
og 12 Memaurkråga. 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
Vedtak: 
 

Rådmannens innstilling 
Plan- og ressursutvalget vedtar reguleringsplan Deponier E6 Sørfoldtunnelene slik den er vist på 
plankart med plan ID 2017001, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 10.10.2018 og 
planbeskrivelse datert 06.07.2018. 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
Rådmannens innstilling falt med 7 stemmer. 

Plan- og ressursutvalgets innstilling 
Plan- og ressursutvalget vedtar reguleringsplan Deponier E6 Sørfoldtunnelene slik den er vist på 
plankart med plan ID 2017001, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 10.10.2018 og 
planbeskrivelse datert 06.07.2018, for følgende deponier: 17 Tverrdalen, 18 Moan, 15 Stormoen 
og 12 Memaurkråga. 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
Deponi 23 tas ut av reguleringsplan og vedtas ikke, ut fra hensyn til innbyggere i området.  
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag til plan og ressursutvalgets innstilling. 



 
Vedtak: 
Plan- og ressursutvalget vedtar reguleringsplan Deponier E6 Sørfoldtunnelene slik den er vist på 
plankart med plan ID 2017001, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 10.10.2018 og 
planbeskrivelse datert 06.07.2018, for følgende deponier: 17 Tverrdalen, 18 Moan, 15 Stormoen 
og 12 Memaurkråga. 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
Deponi 23 tas ut av reguleringsplan og vedtas ikke, ut fra hensyn til innbyggere i området.  
Plan- og ressursutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksopplysninger 
Innledning og bakgrunn 
Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med Sørfold kommune utarbeidet 
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for deponier og massetak for strekningen 
Megården-Bonå. 
Målsettingen med planarbeidet er å øke kapasiteten for deponering av overskuddsmasser ved 
bygging av ny veg som følge av beregninger som viser at kapasiteten i vedtatte deponier totalt 
sett er knapp. Det er også et mål å etablere mulighet for senere uttak av steinmasser til 
samfunnsnyttige formål. Tanken er at gjenbruk gir bedre ressursutnyttelse enn at massene skal 
gå tapt i permanente deponier.  
 
Reguleringsplanen for deponier er et supplement til reguleringsplan for bygging av ny E6 på 
strekningen Megården-Mørsvikbotn.  
 
Planstatus 
To arealbruksplaner er relevant for prosjektet: 

 Kommuneplanens arealdel for 2009-2021, vedtatt 30.09.2010. 
 Detaljregulering E6 Megården-Mørsvikbotn 

 
I kommuneplanens arealdel er de fleste områdene som inngår i dette planforslaget avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) uten tillatt bebyggelse. Ett deponi berører bebygd 
LNF-område (B29): Steinbakkan ved Megården. Atkomstveg til deponiet i grustaket går 
gjennom dette området. Selve deponiet ligger i LNF-område utenfor B 29. 
 
Reguleringsplanen for E6 Megården – Mørsvikbotn ble vedtatt 15.11.2016. Planen er det 
viktigste grunnlaget for reguleringsplanen for deponier, og gjennomføringen av utbyggingen er 
betingelsen for gjennomføring av planen for deponier. 
 
Der det er overlapping mellom tidligere vedtatt plan og ny plan er det den nye reguleringen som 
gjelder.  
 
Planforslaget 
Områdene som er valgt ut for regulering av deponier og massetak er resultatet av en prosess 
over flere trinn. Etter første varsel om oppstart kom det kritiske merknader til noen av områdene 
samt forslag til nye deponiområder. Dette førte til nytt oppstartsvarsel med endring av 
planområder, og planprogrammet ble vedtatt 14.11.2017 av kommunestyret i Sørfold kommune 
med disse endringene.  
 



Det endelige utvalget av massetak og nye eller utvidete deponier er basert på 
konsekvensutredninger, geotekniske undersøkelser, skredfarevurdering, risiko- og 
sårbarhetsanalyse, støykartlegging og undersøkelse om kulturminner.  
 
 
 
 
Etter en samlet vurdering er følgende massetak og nye/utvidete deponier valgt ut: 

  Konklusjon reguleringsforslag 
3 Skyttmarka, Helland Utgår, reguleres ikke 
4 Hellandsnakken – Trehauken Utgår, reguleres ikke 
5 Andkilåsen Utgår, reguleres ikke 
9 Dalan Utgår, reguleres ikke 
12 Memaurkråga ved Gyltvik Permanent deponi 
15 Stormoen Deponi og massetak 
17 Tverrdalen, Bonå Deponi og massetak 
18 Moan ved Sommerset Deponi og massetak 
23 Steinbakkan ved Megården Permanent deponi 

 
Deponi 3, 4 og 5 ble tatt ut på grunn av meget stor negativ konsekvens for reindriftsnæringa. 
Deponi 5 medførte også ulemper for bebyggelsen og krevde utbedring av atkomstveg. Deponi 9 
ble funnet uegnet på grunn av problematisk atkomst, landskapsinngrep og av hensyn til 
sikkerhet. 
 
Dersom deponi 12 vedtas som nytt deponi og deponi 15 utvides som foreslått, gir den økte 
deponikapasiteten rom for at tidligere vedtatte deponi på Kvanntomoen kan utgå i sin helhet. 
Kvanntomoen vil da tilbakeføres til opprinnelig arealformål i kommuneplanens arealdel. 
 
Dette gir en total oversikt over vedtatte deponier  

- Kvandalen 
- Stormoen 
- Tverrdalen 
- Svarthaugkråga 
- Haugsætlia 
- Rasmusmyra 
- Nordfjorden 
- Krokvolla 
- Gleflåget 
- Mørsvikfjorden (sjødeponi) 
- Sørfolda (sjødeponi) 
- Moan 
- Eiavatnet 
- Memaurkråga 
- Steinbakkan 

 

Planprosess 

Beskrivelse Tidsrom 
Oppstartsmøte 08.02.2017 
Varsel om oppstart 01.03.2017 
Folkemøte Rådhuset Straumen 29.03.2017 



Åpen kontordag Rådhuset Straumen 04.04.2017 
Varsel om utvidelse av planområde 19.05.2017 
Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 19.05.2017-18.07.2017 
Åpen kontordag Rådhuset Straumen 19.06.2017 
Vedtak av revidert planprogram 14.11.2017 
Nytt varsel om utvidelse av planområde 16.03.2018 
Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan 10.07.2018-15.09.2018 
Folkemøte Rådhuset Straumen 30.08.2018 
Åpen kontordag Rådhuset Straumen 31.08.2018 

 
Underveis i arbeidet med planen, herunder konsekvensutredningene, har det vært møter og 
befaringer med grunneiere, næringsutøvere og kommunen. 
 
Etter høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 5 skriftlige merknader fra 
offentlige aktører og 4 fra private aktører. Statens Vegvesen har oppsummert og kommentert 
merknadene i vedlagte merknadshefte. Det er i tillegg sendt skriftlig orientering til alle som har 
kommet med merknader til planforslaget. 
 
Endringer i planen etter høring og offentlig ettersyn 
Plankartene er forbedret ved at bakgrunnskartene er ensartet og ryddet for småfeil. Manglende 
tegnforklaring for høyspentlinje er på plass. I plankart R 012 er skogsveien som skal tilbakeføres 
tegnet inn. 
 
 
Planbestemmelsene er endret på følgende punkter: 

 § 5.1, tredje avsnitt: Teksten er endret i samsvar med at det er to traktorveger som skal 
tilbakeføres, ikke én.  

 § 2.2, ny innledende setning: Det er kun tidligere deponerte masser som kan tas ut. 
 § 3.1, tredje avsnitt – endring/styrking av hensyn til mulig grotte: Drift av massetak skal 

ikke skade mulig grotteforekomst. Grotte med ID 21 i befaringsrapport fra Norsk 
Grotteforbund, (2016) skal undersøkes av fagfolk før deponering over lokaliteten. 

 
Planbeskrivelsen er ikke endret, det er høringsutgaven som er vedlagt. Når planen er vedtatt vil 
forside og forord bli revidert slik at kommunal behandling kommer fram. 
 
Rådmannens vurdering 
Reguleringsplanen har tatt til etterretning de innspill og merknader som er kommet fra de 
berørte parter, slik det fremkommer i merknadsbehandlingen. 
 
Konklusjon og anbefaling 
Plandokumentene er tilfredsstillende utarbeidet, og problemstillinger og konsekvenser som følge 
av forslaget er godt nok utredet og belyst. 
 
Rådmannen anbefaler at plandokumentene vedtas med de endringer som er gjort etter høring og 
offentlig ettersyn.


