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Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 19.12.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Kvænangen kommune områderegulering 
av E6 Kvænangsfjellet – Oksfjordhamn-Karvik (plan ID 19432016_002) med planbestemmelser 
(sist revidert 14.11.2016), plankart (sist revidert Del 2: 8.11.2016, Del 1 og 3: 13.09.2016) og 
planbeskrivelse (sist revidert 14.11.2016). 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.12.2016  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Kvænangen kommune områderegulering 
av E6 Kvænangsfjellet – Oksfjordhamn-Karvik (plan ID 
19432016_002) med planbestemmelser (sist revidert 14.11.2016), plankart (sist revidert 
Del 2: 8.11.2016, Del 1 og 3: 13.09.2016) og planbeskrivelse (sist revidert 14.11.2016). 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Kvænangen kommune områderegulering 
av E6 Kvænangsfjellet – Oksfjordhamn-Karvik (plan ID 
19432016_002) med planbestemmelser (sist revidert 14.11.2016), plankart (sist revidert 
Del 2: 8.11.2016, Del 1 og 3: 13.09.2016) og planbeskrivelse (sist revidert 14.11.2016). 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på 
strekningen Oksfjordhamn-Karvik i Nordreisa og Kvænangen kommuner. Planområdet ligger 
både i Nordreisa og Kvænangen, og begge kommunene har bidratt i utarbeidelsen av planen. 
Planen behandles i begge kommunene.  
 
Planen får ID-nr  19432016_002 i Kvænangen sitt planregister (som er under oppretting), og ID-
nr 19422016_001 i Nordreisa. Planen består av følgende dokumenter: 
Planbeskrivelse datert 14.11.2016 
Planbestemmelser datert 14.11.2016 
Plankart del 1. Områderegulering Oksfjordhamn-Tverrrelva (Likt som utkast 13.09.2016) 
Plankart del 2. Detaljregulering Tverrelva- Sandneselva 08.11.2016 
Plankart del 3. Områderegulering Sandneselva- Karvik (Likt som utkast 13.09.2016)  
Illustrasjonshefte/tekniske tegninger- Del 1, 8.11.2016 
Illustrasjonshefte/tekniske tegninger- Del 2, 8.11.2016 
Illustrasjonshefte/tekniske tegninger- Del 3, 8.11.2016 
Ros-analyse (ikke vedlagt saksfremlegget. Dokumentet kan leses på 
http://www.kvanangen.kommune.no/hoeringer.146842.no.html ) 
 
Hensikten med planarbeidet er å sikre en trygg og framkommelig veg over fjellet hele året. 
E6 over Kvænangsfjellet er værutsatt, spesielt på vinteren med vind som skaper fokksnø. I 
tillegg er det også noen områder med snøskredfare. Problemene blir forsterket ved at vegen har 
sterk stigning og dårlig kurvatur. 
 
Det er tidligere utarbeidet et forprosjekt med silingsrapport der ulike alternativ ble vurdert.  
Planprogram for områdereguleringen er vedtatt i begge kommuner, der man ønsket å gå videre 
med en reguleringsplan for strekningen Oksfjordhamn-Karvik med tre tunneler. Med hjemmel i 



plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Kvænangen og Nordreisa 
kommune derfor utarbeidet områderegulering for E6 Kvænangsfjellet.  
 
Planområdet strekker seg fra Oksfjordhamn i Nordreisa kommune til Karvik i Kvænangen 
kommune, og er delt inn i 3 delstrekninger: 

• Delstrekning 1: Oksfjordhamn – Tverrelva 
• Delstrekning 2: Tverrelva – Sandneselva 
• Delstrekning 3: Sandneselva – Karvik 

 
Det er ønskelig å starte utbyggingen av delstrekning 2 først, da denne delstrekningen gir den 
største gevinsten i f.t. regularitet. Denne delstrekningen detaljreguleres derfor i planforslaget 
som foreligger. Delstrekning 1 og 3 detaljeres ikke i like stor grad i denne omgang, og det stilles 
krav til senere detaljregulering. Det er ikke tatt stilling til prioritert rekkefølge av 
delstrekningene 1 og 3. 
 

 
Figur 1: Kartutsnitt som viser planområdet delt inn i tre delstrekninger. Illustrasjon: Mari Hagen, Statens vegvesen. 

Dersom man starter utbygging av delstrekning 2, Tverrelva-Sandneselva først, må man hente 
masser utenfra fordi det er beregnet et masseunderskudd på strekningen. Derfor er det tatt med 
et fjelluttak i Klokkarsteinsvingen og et uttak i det gamle massetaket langs dagens veg på 
kommunegrensa i dette byggetrinnet. Disse uttakene skal revegeteres og tilbakeføres til LNFR-
områder etter anleggsperioden.  
 
Under bygging vil trafikken kunne gå på eksisterende veg mens man arbeider med tunnelene. 
 
«Gammel E6» vil være beredskaps-/omkjøringsveg på strekningene som går i tunell, samt gang- 
sykkelveg om sommeren. Planen gir ikke strenge føringer for framtidig drift av denne parsellen. 
Intensjonen er at Statens vegvesen skal drifte denne. Der eksisterende veg ikke skal benyttes 
som veg i framtida skal denne fjernes. Det gjelder noen mindre parseller der framtidig veg går 
like ved dagens trase, men med en bedre kurvatur.  
 
Det er valgt tunnelprofil T10,5, klasse B, på alle tunnelene. Tunellene vil være stengt for 
syklister.  
 
I planen for delstrekning 2 er det lagt inn to store og tilrettelagte parkerings-/rasteplasser. Det 
skal være en ved gammene i Storsvingen og en like nedom «Flyplassen».  
 
Forholdet til eksisterende planer: 



Kommuneplanen sin arealdel fra 1995 har avsatt areal til fritidsbebyggelse i Sandnesdalen og 
næringsareal rundt Gildetun. Områdene er ikke regulert. Øvrig areal er satt til LNF-områder.  
I 2015 ble det også utarbeidet en detaljregulering for strekningen Mettevollia-Rakkenes for 
kortsiktige tiltak i området. Dette arbeidet har pågått i snart to barmarkssesonger og nærmer seg 
sluttfasen.  
 
Høring 

Planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn i tiden 3.oktober - 11.november 2016 på 
følgende steder: 
F Kvænangen kommune, servicetorget, rådhuset, og på Sørstraumen handel 
F Nordreisa kommune, servicetorget, rådhuset, Storslett 
F Statens vegvesen, Region Nord, Killengrens gate 6, 9000 Tromsø 
F Nettsidene til Kommunene og Statens vegvesen 
 
Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i Nordlys og Framtid i Nord. Grunneiere og 
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til 
offentlige instanser.Det ble avholdt folkemøte på Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen den 19 
oktober 2016. 
 
Det kom inn 15 merknader innen fristen 11.11.2016. Statens vegvesen har laget en 
oppsummering av innkomne merknader med vurdering, se kapittel 11 i saksfremleggets vedlegg  
Planbeskrivelse, og justert planforslaget før det ble oversendt til kommunene til sluttbehandling. 
 
Om behandling av reguleringsplaner 

Reguleringsplan er det formelle grunnlaget for å få tillatelse til å bygge. Loven fastlegger at det 
skal ligge godkjent reguleringsplan til grunn for alle «større» bygge-og anleggstiltak. Dessuten 
har de fleste kommuner i sine kommuneplaner bestemmelser som fastlegger at før behandling av 
byggesøknad skal det foreligge godkjent reguleringsplan. 
 
Reguleringsplan er også kommunens redskap for å avklare arealbruken og sammenhenger i 
arealbruksendringer i større områder, i større detalj enn det som ligger i kommuneplanen. 
 
Plan og bygningsloven § 12-12 sier følgende om vedtak av reguleringsplaner: 
Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, 

eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til 

planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er 

tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er 

ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny 

behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen. 

 

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med 

kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det 

er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret. 

 

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9. 

 

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig 

andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt 

underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen 

og frist for klage. 

 



Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og 

gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 

 

Vurdering 

Planen ivaretar hovedformålet om bedre framkommelighet, sikkerhet og regularitet på E6 over 
Kvænangsfjellet. Dette er viktig for lokalsamfunnet, regionen og for hele landsdelen. Det er tatt 
hensyn til allmenheten, friluftslivets, landbrukets og reindriftas interesser i området gjennom 
plankart, -beskrivelse og –bestemmelser. Planen gir en realistisk og god tilnærming til å løse 
utfordringene med vegen over Kvænangsfjellet. Det er bare delstrekning 2 (Tverrelva –
Sandneselva) som er tilstrekkelig utredet og planlagt i detalj. For delstrekningene 1 og 3 så vil 
planene utredes nærmere i fremtidige detaljreguleringer.   
 
Saken har vært behandlet i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser om medvirkning. 
Berørte sektorinteresser og naboer har fått anledning til å komme med synspunkt både i 
forbindelse med oppstartvarselet, planprogrammet og gjennom høringsrunden på selve planen. 
Vurdering av konsekvenser og forholdet til risiko og sårbarhet fremgår av plandokumentene. 
ROS- analysen er omfattende og til dels av teknisk art. Den er derfor ikke vedlagt 
saksframlegget, men den ligger tilgjengelig på nettsiden til kommunen. Den var vedlagt når 
formannskapet hadde saken oppe i høringsrunden i møtet 12. oktober.  
 
Statens vegvesens vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fra høringsrunden fremgår av 
kapittel 11 i saksfremleggets vedlegg  – Planbeskrivelse. Administrasjonen gir i hovedsak 
tilslutning til vegvesenets vurderinger og gir ikke utfyllende kommentarer her.  
 
Kommunens synspunkt i prosessen er i stor grad imøtekommet. Vi støtter prioriteringene om å 
legge til rette for bygging av tunell gjennom Malingsfjellet først, siden det er på den strekningen 
at vi har størst utfordring med stengt veg. De store utfartsparkeringene vil være et viktig tiltak 
for trivsel og folkehelse for lokalbefolkning og tilreisende. Planen opprettholder muligheter for å 
ha tilgang til toppen ved Gildetun, men det åpnes ikke for gjennomkjøring med bil over toppen. 
Denne parsellen videreføres som en beredskapsveg og sykkelveg. Intensjonen er at Statens 
vegvesen skal drifte denne, men da i henhold til de standardene som kreves til dette formålet. 
Drift av to parallelle bilveger med riksvegstandard er ikke aktuelt fra vegvesenets side. Krysset 
ved Tverrelva i Nordreisa er heller ikke utformet i henhold til kravene for et kryss som skal være 
åpent for alminnelig ferdsel. Hovedårsaken til dette er krav til siktlinjer og stigningsforhold som 
er problematisk å få til på den aktuelle plassen. På Østsiden er det lagt til rette for at vegen skal 
være åpen i sommerhalvåret for biltrafikk opp til toppen. Åpningstider er ikke avklart i planen. 
Fjellet har et svært stort potensiale for turistaktiviteter langt utover lokale interesser, og i denne 
sammenheng er forutsigbarhet i forhold til adkomst viktig. Kommunene skulle ønske at 
vegvesenet var mer lydhør for dette i planen. Vi ser også at eierne av Gildetun er bekymret for at 
tunellen vil skape store ulemper for driften på anlegget. Det tar noen år før den nye vegen står 
ferdig, og slike driftsmessige forhold kan avklares på seinere tidspunkt. Det viktige er at planen 
ikke stenger for mulighetene. Gjennomgangstrafikk vil ikke være mulig, men åpningstider og 
lokale ønsker kan avklares etter behov. Transportbehovet kan endres i takt med utviklingen i 
området og dette vil påvirke driften av vegen.   
 
Det er et krav om at reguleringsplanen skal være godkjent innen 1. januar 2017 for at prosjektet 
skal kunne komme i posisjon til å kunne få økonomisk bevilgning i henhold til nasjonal 
transportplan i førstkommende budsjettperiode (2018-2021).  
 
Det er viktig at vi får planverket på plass og kommer videre i prosessen. Etter en samlet 
vurdering så mener administrasjonen at planen bør vedtas slik den foreligger.  



 
 
 
  
 
 
 
 


