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Vedlegg 2: Forslag til bestemmelser 
 
PROSJEKT: E6 Kvænangsfjellet, langsiktig tiltak Kvænangen Og Nordreisa Kommune 

REGULERINGSPLANBESTEMMELSER 
 
Nasjonal arealplan-ID: 1943201602 (Kvænangen) og 19422016_001 (Nordreisa) 
Planforslaget er datert:   3.10.2016 
Offentlig ettersyn og høring  3.10-14.11.2016 
Dato for siste revisjon av plankartet:   3.10.2016 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  3.10.2016 
Reguleringsbestemmelser vedtatt:   xx.xx.xxxx 

§1 FELLESBESTEMMELSER 
Gjelder alle planformål og bestemmelsesområder jfr. Plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 3,6 
og 12).  
 
Det kreves detaljregulering av delstrekning 1, Oksfjordhamn-Tverrelva og delstrekning 3, 
Sandneselva-Karvik, før tiltak kan iverksettes, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-2.  
 
1.1 Krav til bevaring av vegetasjon (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3) 
 
Vegetasjon 
Den skrinne vegetasjonen på fjellet skal behandles svært skånsomt. Naturlig revegetering 
skal være gjennomgående for berørte områder langs strekningen. 
Øverste jordlag skal tas vare på og legges tilbake på samme sted etter avsluttet 
anleggsarbeid. Ved store inngrep i terrenget skal landskapet rekonstrueres. Eksisterende 
kantvegetasjon langs vassdrag skal bevares så langt det er mulig. En rigg- og 
marksikringsplan skal ligge til grunn for tilbakeføringen av områdene. 
 
Terrengbehandling 
Skjæringer, fyllinger og øvrige berørte areal skal bearbeides og tilpasses omkringliggende 
terreng. Stedegen masse skal benyttes. 
 
Vannmiljø 
Alle elver og bekker som berøres i planområdet skal sikres fortsatt løp på en tilfredsstillende 
måte. Der elver og bekker blir berørt av anleggstrafikk eller varig inngrep, skal disse 
omlegges eller legges i rør/kulvert. Kantsoner skal bevares og tilslamming av vassdrag skal 
unngås. Alle bekkeberøringer må ta hensyn til vannføring, erosjonssikring, biologisk 
mangfold og god landskapsmessig istandsetting. 
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Kulturminner (PBLs. § 12-7 nr. 6)  
Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre 
aktivitet i området, skal arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Sametinget og 
Nordland fylkeskommune, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 

§ 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL§ 12-5 nr. 2) 
2.1 Fellesbestemmelser 
Arealene kan benyttes til ulike typer veger med nødvendig areal for fyllinger, skjæringer, 
grøfter, støyskjermingstiltak og annet sideareal, grøntanlegg, belysningsanlegg, anlegg for 
elektrisitetsforsyning, murer, stabiliserende tiltak, og annet som kan være en nødvendig del 
av et fullverdig veganlegg for alle typer trafikanter.  
 
Mindre avvik for områder avsatt til veggrunn/ offentlig formål vil kunne skje som følge av 
uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold eller feil/mangler i kartgrunnlaget. Det 
kan medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som framgår av 
formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål forutsettes benyttet som 
tilstøtende areal. 
 
2.2 Samferdselsanlegg 
På delstrekning 1 og delstrekning 3 er alt areal til samferdselsanlegg regulert som veg 
(o_SV). Over tunneler (nivå 2) er det regulert LNFR med sikringssone. 
På delstrekning 2 er samferdselsanlegg regulert som henholdsvis o_SKV (kjøreveg) og o_SVT 
(annen veggrunn- tekniske anlegg). Over tunneler (nivå 2) er det regulert LNFR med 
sikringssone. 
Tunnelportaler kan endres innenfor formålsgrensen. 
 
2.3 Gang/ sykkelveg (o_SV) på eksisterende veg 
Innenfor o_SV er offentlig gang-/sykkelveg med minimum 3 meter. Gang-sykkelveg kan 
også brukes som beredsskapsveg. 
 
2.4 Privat veg 
f_SKV1-4: Felles, privat adkomst til flere eiendommer 
f_SKV1 til gnr 39, bnr 3, med fnr 1 og bnr 26 og 31 
f_SKV2 til gnr 39, bnr 3, 12, 13, 21 og 22 
f_SKV3 til de eiendommer på østsiden av Sandneselva, som har vegrett til eksisterende veg 
over gnr 39, bnr 3. Innenfor f_SKV3 anlegges en felles, privat parkeringsplass for brukerne 
av felles, privat veg. 
f_SKV4 til gnr 37, bnr 4 og 7 
 
2.5 Annen veggrunn- tekniske anlegg (o_SVT)  
Arealet kan benyttes til fyllinger, skjæringer, grøfter, murer, rekkverk, skredsikringstiltak, 
snøskjermer og annet nødvendig areal i forbindelse med offentlig kjøreveg. 
Garasje på gnr 39, bnr 8 (profil 7250) skal innløses. 
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Innenfor området o_SVT tillates mellomlagring av vekstmasser til bruk i veganlegget. Etter 
endt uttak skal området istandsettes og revegeteres.  
 
2.6 Annen veggrunn grønt - område for snøskjerm (o_SVG1) 
Innenfor området tillates oppført snøskjermer. Snøskjermene kan vedlikeholdes, utbedres, 
skiftes ut og flyttes innenfor planområdet. Planområdet kan brukes til LNFR-formål med den 
begrensning at bruken ikke skader snøskjermene eller medfører at snøskjermene ikke får 
fungere i samsvar med forutsetningene. Snøskjermene skal stå så lenge det er nødvendig for 
drift av vegen, og skal deretter fjernes. Etter eventuell fjerning av snøskjermer tilbakeføres 
området til LNFR-formål. 
 
2.7 Annen veggrunn grønt - omlegging deler av Iselva (o_SVG2) 
Ved elveomlegging av Iselva skal det nye elveløpet i størst mulig grad tilpasses 
omkringliggende naturkvaliteter, og eksisterende kvaliteter skal bevares. Eksisterende 
vannføring og standard på vassdraget skal opprettholdes etter omlegging. Kantsoner skal 
reetableres der dette er nødvendig. Etter utført elveomlegging tilbakeføres området til LNFR-
formål.  Dersom o_SVG ikke blir benyttet til elveomlegging tillates det oppsatt snøskjermer 
innenfor dette arealet.  
 
2.8 Parkeringsplasser (o_SPA) 
Område avsatt til parkering tillates opparbeidet og brukt til parkering:  

o o_SPA er offentlig parkering 
 
2.9 Rasteplass (o_SR) 
Område er avsatt til rasteplass. Detaljerte planer skal utformes i henhold til føringer i 
planbeskrivelsen. 

§ 3 REKKEFØLGEKRAV (PBL § 12-7 nr. 10) 
3.1 Istandsetting av berørte områder 
Etter avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet av første sommer etter ferdigstillelse av 
veganlegget, skal alle berørte områder være ferdig istandsatt.  
 
3.2 Adkomstveger 
Ingen eksisterende kommunale eller private veger og atkomstveger kan stenges eller 
ødelegges før ny eller midlertidig atkomst er etablert og kan tas i bruk. 
 
3.3 Fjerning av veg 
Der hvor eksisterende veg ikke skal benyttes til veg lenger, skal vegen fjernes helt og 
tilbakeføres til angitte formål innen ett år etter at ny veg åpner for trafikk.  
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3.4 Håndtering av masser  
I forbindelse med konkurransegrunnlaget skal det skal utarbeides en plan for 
overvåking/håndtering av masser som inneholder sulfidmineraler i områder der dette er en 
aktuell problemstilling. 

§ 4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (LNFR) 
(PBL § 12-5 nr. 5) 
 
4.1 LNFR generelt 
«LNFR er områder for landbruks-, natur-, friluftsområdet og reindrift. LNFR områder skal 
arronderes og revegeteres der hvor eksisterende vegtrase ikke lenger skal benyttes til 
offentlig vegformål.  
 
4.2 Alle LNFR-områdene med bestemmelsesområde 
LNFR er områder for landbruks-, natur-, friluftsområder og reindrift. 
LNFR områder skal arronderes og revegeteres der hvor eksisterende E6 trasé ikke lenger skal 
benyttes til offentlig vegformål. Der hvor det er behov tillates likevel at tidligere E6 trasé 
omarbeides til gang- sykkelveg, beredsskapsveg og skogsbilveg. 
 
4.3 LKM Vern av kulturminner og kulturmiljø  
Anleggsvirksomhet tett opp til kulturmiljøer og enkeltminner bør unngås. Både fredede 
kulturminner og øvrige lokaliteter med kulturminner i nærheten av tiltaket skal synliggjøres 
og sikres med midlertidige sperregjerder i anleggsperioden. 

5. Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr. 6) 
Sandneselva– naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V) 
Sandneselva skal erosjonssikres.  Detaljer rundt utforming av erosjonssikringa presiseres i 
konkurransegrunnlaget. Eksisterende kantvegetasjon langs vassdraget skal bevares så langt 
det er mulig. Forurensning og tilslamming av elva skal unngås. Lengden på ny bro og 
midlertidig bru skal tilfredsstille krav til kantsoner ved elva. 

§ 6 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
De hensyn og restriksjoner som er fastsatt gjennom hensynssoner til kommuneplanens 
arealdel, jf. §§ 11–8 og 11–10, l legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan. 
Innenfor områder avsatt som hensynssoner gjelder følgende: 
 
6.1 Sikringssoner  
Sikringssonen gjelder areal på grunn (nivå 2) der det vil være tunneler under grunn (nivå 1).  
Sikringssonen er for å hindre at tunnelen påføres skade. 
Det tillates ikke boring i grunn eller andre tiltak som kan skade tunnelen eller 
tunnelinnredningen, eller fordyre gjennomføring av tunnelbygging. 
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6.2 Hensynssone Faresone Høyspenningsanlegg (H370) 
Areal avsatt som faresone i plankartet viser sikringssone for kraftledninger. 
 
6.3 Hensynssone med særlige hensyn til reindrift (§ 11-8 c) (H520) 
Areal avsatt til reindrift (flyttelei).  
Det skal etableres hinder for å minimere risikoen for at rein kommer inn i tunneler. 
 
6.4 Naturmiljø (H560) ved profil 8050 (Sandneselva): 
Veg og bru bør anlegges slik at det ikke blir permanent utfylling i elva. Brukar bør plasseres 
på land om minimum 5 meter fra middel flomvannstand i elva. I sonen mellom elv og 
avslutning av vegfylling/brukar bør terrenget tilpasses elvekanten og påføres stedegne 
toppjordmasser slik at en naturlig kantsone kan reetableres. Dette gjelder ikke der det må 
erosjonssikres. Brukar og fyllingsfot tillates erosjonssikret med stor stein. I anleggsfase 
tillates nødvendig bruk av maskiner for utførelse av tiltaket. Det bør ikke lagres maskiner, 
drivstoff eller oljeholdige produkter i denne sonen. Det bør heller ikke lagres masser her i 
anleggsfasen. 
 
6.5 Kulturmiljø til bevaring (H570_1) 
Hensynssonen merket H570_1 omfatter kulturmiljø som er særlig sårbare for ytre 
påvirkning. Innenfor hensynssonen bør det ikke igangsettes tiltak som kan skade eller 
skjemme kulturminnene i området, eller på andre måter forringe dets verdi som kulturmiljø.  
 
Anleggsvirksomhet tett opp til kulturmiljøer og enkeltminner bør unngås der det er mulig. 
Både fredede kulturminner og øvrige lokaliteter med kulturminner i nærheten av tiltaket skal 
synliggjøres og sikres med midlertidige sperregjerder i anleggsperioden. 
 
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1)   
Områdene merket H730_1 er automatisk fredet kulturminne. Fredete kulturminner med en 
sikringssone på 5 meter er båndlagt etter kulturminneloven. Det kan i de båndlagte 
områdene ikke igangsettes tiltak som kan skade eller skjemme kulturminnene i området, 
eller på andre måter forringe dets verdi som kulturmiljø. 
 
Anleggsvirksomhet tett opp til kulturmiljøer og enkeltminner skal unngås der det er mulig. 
Både fredede kulturminner og øvrige lokaliteter med kulturminner i nærheten av tiltaket skal 
synliggjøres og sikres med midlertidige sperregjerder i anleggsperioden. 

§ 7 OMRÅDE MED BESTEMMELSER (KARTFORSKRIFTEN) (PBL§ 12-7 nr.1) 
Formålet «midlertidig anleggs- og riggområde» er vist på plankartet med skravur. 
Midlertidig anleggsbelte og riggområde» opphører når kommunen har fått skriftlig melding 
om at anlegget eller deler av det er ferdigstilt. Kommunen kan deretter gjøre vedtak om 
opphør av midlertidigheten, jf. PBL § 12-7, 1 ledd nr. 10. 
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7.1 Midlertidig anleggs- og riggområder 
Arealer merket med 1#  
Områdene kan i anleggsperioden benyttes til anlegg- og riggområde. Det vil si til 
midlertidige anleggsveger og mellomlagring av masser, materialer, maskiner, , utstyr og 
lignende. Områdene skal istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål i planen innen 1 
år etter at anleggsarbeid er avsluttet. En rigg- og marksikringsplan skal forklare og illustrere 
hvordan arealene skal brukes og istandsettes etter endt bruk. 
 
Arealer merket med 2#  
Området kan benyttes til uttak av masser på inntil 50 000 pfm3. Områdene skal istandsettes 
og tilbakeføres til angitt arealformål i planen innen 1 år etter at anleggsarbeid er avsluttet. 
 
7.2 Detaljeringssone (kode 910) 
Området kan benyttes til midlertidig rigg- og anlegg. Underliggende formål skal være i 
samsvar med til enhver tid gjeldende arealplan i kommunen. 
 

7.3 Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer (plan- og 
bygningsloven § 12-7 nr. 6) 
Før det skjer inngrep i det områdene som er markert i plankartet som bestemmelsesområder 
#5-7 skal tiltak avklares med fylkeskommunen og Sametinget. 
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