
Kvænangen kommune 
Nordreisa kommune 

Referat fra oppstartsmøte 
 

1. Om planinitiativet og forslagstiller 

 
Arbeidstittel 

Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet 

Initiativet gjelder x Reguleringsplan med krav om KU 

 Reguleringsplan 

 Endring av reguleringsplan 

 
Mindre vesentlig reguleringsendring av: 
………………………………………………………. 

Tiltakets adresse  Kvænangsfjellet 

Berørte eiendommer Jf. innsendt planinitiativ. Kommunene sender over oppdatert adresseliste 
mht. berørte grunneiere, naboer/gjenboere og lokale organisasjoner. 
 Planens formål/hensikt Formålet med planen er å sikre en trygg og framkommelig veg over 
Kvænangsfjellet hele året.   

Tiltakshaver Nye Veier 

Planfaglig ansvar Firma: Rambøll Norge AS, Avd. Alta 
Oppdragsleder i Rambøll: Ulla Sennesvik 

 

 

2.Oppstartsmøte 

Møtested Teams-møte 

Dag/dato Torsdag 14.05.2020, kl. 12:00 – 15:30 

Deltakere Kvænangen kommune:  
1. Åsmund Austerheim, Kvænangen kommune 
2. Bernt Mathiassen, Arealplanlegger, Kvænangen kommune 

 
Nordreisa kommune: 

3. Dag Funderud, Sektorleder Drift og utvikling, Nordreisa kommune 
4. Birger Storaas, Arealplanlegger, Nordreisa kommune 

  
Fra Forslagsstiller: 
 Steinar Rask, Prosjektleder i Nye Veier, M: 476 16 808, 
steinar.rask@nyeveier.no 
 Jan Olav Sivertsen, Planleggingsleder Nye Veier, Trøndelag 
 Edvard Einarsen, ass. PL Rambøll 
 Ulla Sennesvik, PL Rambøll, M: 482 20 730, ulla.sennesvik@ramboll.no 
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3.Saksopplysninger 

Arkivsaks nr.  N: 2020/22,  
K: Oversendes når klart 
 Planident. N: Ettersendes når klar 
K: 5429-2020001 

Saksbehandler N: Birger Storaas, M: 902 56 403 
K: Bernt Mathiassen, M: 404 05 620 
 
   

4. Gjeldende planer 

Planstatus 

Gjelder Plan Formål Vedtaksdato 

x 
Kommuneplanens 
arealdel 

Jf. kommunekart.com og planportal 
på hjemmesiden til Kvænangen 
kommune. 

 

x  E6 Kvænagsfjellet   

x 
Gj. reguleringsplaner i 
Oksfjorden 

  

 Klima og energiplan Ny under arbeid. Klar ved årsskiftet  

 Ikke aktuelt Andre planer/vedtak   

 

Planer, dispensasjonssøknader under utarbeidelse i og inntil planområdet 

Status Plan Formål Forslagsstiller 

    

    

    

 

Andre kommunale planer, vedtekter, utredninger mm, som er relevant 

Aktuell Dokument Merknader 
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Overordnete retningslinjer som er relevant for planarbeidet 

Aktuell RPR Merknader 

x Samordnet areal- 
transportplanl. 

 

x Barn og  
planlegging 

 

x Verna vassdrag  

x Riks- og 
fylkesveier 

 

x  Jordvern  

x Sametingets 
planveileder 

 

 

5. Viktige temaer i planarbeidet 

Tabellen under angir viktige, planfaglig tema som må vurderes i det videre planarbeidet. 
Forslagsstiller må selv – på bakgrunn av bla innspill i forvarslingen – vurdere om det er flere 

forhold som er relevant å vurdere i saken. 

Relevant Tema Merknader 
   

 1.  Konsekvensutredning 
KU: Biologisk mangfold, Landskap, Kulturminner, 
Friluftsliv, Reindrift 

 2.  By- og stedsutvikling Vurderes i planbeskrivelsen 
 3.  Barns interesser Vurderes i planbeskrivelsen 
 4.  Byggeskikk og estetikk Vurderes i planbeskrivelsen 
 5.  Demografiske forhold Vurderes i planbeskrivelsen 

 6.  Friluftsliv Egen KU 
 7.  Landskap Egen KU 

 8.  Lokalklima Vurderer vind og snødrift 
 9. Miljøvennlig/alt. energiforsyning Vurderes i planbeskrivelsen. Ceequal sertifisering 

 
10. Naturressurser: Jordbruk, skogbruk, 
reindrift, mineraler, fiskeri, mm 

Vurderes i planbeskrivelsen 

 11. Risiko- og sårbarhet 
Trafikksikkerhet viktig, grunnforhold (geoteknikk 
og geologi, skred, forurensning til grunn og vann) 

 12. Samiske interesser Egen KU på reindriftsdelen. Øvrig i planbeskr. 

 13. Sosial infrastruktur Vurderes i planbeskrivelsen 
 14. Teknisk infrastruktur Deponiområder, rigg- og anleggsområder 
 15. Trafikkforhold Vurderes i planbeskrivelsen 

 16. Universell utforming Vurderes i planbeskrivelsen 

 17. Verneverdier/kulturminner Egen KU 
 18. Strandsonen Berører ikke strandsone langs sjø 

 19.Vannforsyning/avløpsforhold Vurderes i planbeskrivelsen 

 20.Naturmangfold Egen KU.  
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6. Varsel om oppstart - krav til materiale 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og er gjort kjent med maler, standardtekster og 

adresseliste. 

 Merknad 

Annonse i to lokalaviser (krav til en avis 
utgitt på stedet). 

Annonseres kun i Framtid i Nord. Linker i 
varslingsdokumenter til NV sin hjemmeside. Rambøll 
sender underlag til kommunene også, slik at de kan 
legge en nyhetssak på egne hjemmesider.  

Kommunenes hjemmeside -  

Brev til berørte parter 

• oversiktskart 

• kart med planavgrensning 

• redegjørelse for planens hensikt 

• dagens planstatus 

• framtidig planstatus 

 Kommunene sender adresseliste over til Ulla så snart 
som mulig, inkl. org. 
  

Evt. informasjonsmøte/andre info-tiltak? Det kan være relevant å avholde dette i høringsperioden 
våren 2021. Digital plattform har flere fordeler. 
Vurderes når det nærmer seg. 

Planprogram (ved KU) Under utarbeidelse. Legges ut samtidig med varsel om 
planoppstart. Prøver å få det ut til kommunene til 
gjennomsyn før utsendelse. 
  

7. Innlevering av planforslag - krav til materiale 

 Merknad 

1. Plankart 
 

Leveres på SOSI-format 4.5. UTM-sone 33.  
Lage ett plankart.  
Felles sett med bestemmelser, beskrivelse og KU.  

2.  Bestemmelser/retningslinjer PDF og Word-format 

3. Planbeskrivelse. PDF og Word-format 

4. Kopi av varsel med merknader    

5. Kopi av annonser  

6. Særlige vedlegg KU, spesialfagutredninger, teknisk plan mm. 
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Forslagsstiller er kjent med gjeldende krav til innhold og utforming av planforslaget. 

Planforslaget blir ikke behandlet før materialet er komplett og i henhold til avtale gjort 

med kommunen på oppstartsmøtet. 

 

8.Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen 

Planstatus 
 Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan 

x Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan 

Kreves KU 
x Ja 

 Nei 

 
Plankrav 

x Reguleringsplan. Denne erstatter delvis underliggende planer. 

 Endring av reguleringsplan 

 Mindre vesentlig endring av plan 

 
Anbefaling 

x Anbefaler oppstart av planarbeid 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 

  

Annet 

 

Kommunen hadde for øvrig følgende kommentarer; 
- Ivareta utfartsparkering 
- Vurdere å videreføre deler av eksisterende planer for å underlette 

ev. senere realisering av veganlegg (tunell bl.a.) som ikke planlegges 
realisert i dette prosjektet.  

- Kvænangen peker på behov for krabbefelt og kjettingplasser i 
Rakkeneslia  

- Er det behov for å medta grustak i Oksfjorden til rigg- og 
anleggsareal, ev. deponiområde for overskuddsmasser? OBS. 
løypestart for scooter. Sjekke Troms Atlas for trase.  

- Skredsikring i Mettevollia viktig. Har vært flere evakueringer i vinter. 
Jf. vurdering fra NVE. Overskuddsmasser i prosjektet kan ev. 
benyttes til skredsikringsarbeid/skredvoller. 

- Nordreisa ønsker også at det vurderes utbedringsarbeider på 
eksisterende veg i Oksfjorden. 
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9.Framdrift 

Kvænangen/Nordreisa kommuner har informert om saksgangen etter plan- og 

bygningsloven. Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første gangs vedtak 

i saken er normalt 12 uker. I dette tilfellet ønsker kommunen å tilpasse saksbehandlingen slik 

at man bidrar til å nå vedtak i mai 2021. Når møteplan for 2021 fastsettes i desember 2020, 

forsøker man å tilpasse møtedatoer slik at utlegging og vedtak kan følge framdriften under. 

Ev. kan man se på om delegasjon til adm. kan være et redskap. 

Framdriften er naturligvis avhengig av hvilke innspill som kommer under høring og offentlig 

ettersyn, men foreløpig tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan (mer 

detaljert/foreløpig) framdriftsplan gjennomgått på møtet: 

 

1. Forslagsstiller planlegger å varsle planarbeidet i Framtid i Nord, og med brev til berørte 

parter (grunneiere, naboer, organisasjoner, myndigheter mm.) ila. uke 21. 

2. Forslagsstiller planlegger å sende inn planforslag til kommunen 01.02.2021 

3. For å kunne starte utbyggingsprosessen sommersesongen 2021, må vedtak foreligge i 

mai 2021, med klagefrist i juni 2021. 

 

Forslagsstiller vil kunne bidra med praktisk gjennomføring av høring/offentlig ettersyn, 

merknadsbehandling og revisjon, kunngjøring vedtatt plan, saksforberedelse eller annet, om 

det er behov for dette. 

 

10. Gebyr 

 Merknad 

Saksbehandlingen er gebyrbelagt. 

  

NV offentlig aktør som ikke er gebyrpliktig.  

Fakturaadresse Ikke relevant. 
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11. Godkjenning av referat 

Referatet og Kvænangen kommunes merknader og innspill bygger på de opplysninger og 

planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. 

Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 

den senere saksbehandlingen. Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og 

politikk kan føre til endrede planfaglige vurderinger. 

Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner 

med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. 

 

Referat, datert 14.05.2020 

Referent: Rambøll/US 

 


