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1. INNLEDNING 
 

1.1. Oversikt over relevante dokumenter i saken 
Følgende planhefter, rapporter og dokumenter utgjør samlet plan med konsekvensutredning: 

• Planhefte 1: Tekstdel med kartbilag 
• Planhefte 2A: Konsekvensutredningsrapport 
• Planhefte 2B: Temakart m.v. til konsekvensutredningsrapport 
• Landskapsanalyse 
• Notat vedr. plantesosiologiske opptak langs Nordkjoselva 
• NINA-rapport 492: Konsekvenser for fugle- og dyrelivet 
• NGI-rapporter 964058-1, 964058-2, 964058-3 og 984118-1: Skredfarevurderinger 
• Noteby-rapport 58029-1:  Grunnundersøkelser: Orienterende geoteknisk vurdering 
• Tilleggsutredning 
• Foreslåtte midlertidige og varige massedeponier 
• Analyse av massedeponier 
• Vurdering av ulike alternativer for kryssing av Nordkjoselv for utbyggingsalternativ 3 
• Planhefte 3: Merknadsbehandling (dette heftet) 
• Planhefte 4: Sluttdokument (utarbeides av Vegdirektoratet) 

 

1.2. Annonsering, høring, frister og høringsinstanser 
 
Planhefte med konsekvensutredning lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet                                   
20. desember 2000 – 20. februar 2001. 

Offentlig ettersyn av planen ble annonsert i avisene: 

• Nye Tromsø, Moen 
• Nordlys, Tromsø 

 
 
Den 14.12.2000 ble det arrangert et åpent møte på ungdomshuset Ruud om planen og 
konsekvensutredningen. Det har i tillegg vært arrangert 2 utedager  (18.-19.01.2001) der 
ansvarlige fra Statens vegvesen stilte opp for å gi orientering og svare på spørsmål fra 
publikum og grunneiere. 
 
Planen lå ute til offentlig ettersyn på følgende steder: 

• Rådhuset, Balsfjord kommune, Storsteinnes 
• Statens vegvesen Troms, Anleggskontoret i Nordkjosbotn 
• Statens vegvesen Troms, Vegkontoret, Tromsø 

 

I tillegg ble planen og konsekvensutredningen sendt på høring 12. desember 2000. 
Merknadsfristen ble satt til  20. februar 2001. Planheftet ble sendt til følgende:  

1.  Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten, 9296 TROMSØ 
2.  Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, 9005 TROMSØ 
3.     Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, 9291 TROMSØ  
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4.  Troms Fylkeskommune, Plan- og næringsetaten, 9291 TROMSØ 
5.  Troms Fylkeskommune, Kulturetaten,  9291 TROMSØ,  
6.  Samisk kulturminneråd, Troms/Nordre Nordland, Postboks 69 Tromsø postsenter,  9251 TROMSØ 
7.  Reindriftsforvaltningen i Troms,  9321 MOEN,  
8.   Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt,  
9.  Distriktskommando Nord-Norge, Ingstab, Postboks 60, 9481 HARSTAD 
10. Telenor Nett, Nett Plan, Strandgata 9, 9008 TROMSØ 
11. Kystverket 5. distrikt, Postboks 263, 9751 HONNINGSVÅG 
12. Troms Kraft Nett AS, Evjenveien 34, 9005 TROMSØ 
13.  Statnett SF Region Nord-Norge 
14. NVE Vassdragsdirektoratet, Region Nord, Postboks 394, 8505 NARVIK 
15. Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes 
16.  Storfjord kommune, 9046 Oteren 
17. Sametinget, Postboks 144, 9730 KARASJOK 
18. Direktoratet for naturforvaltning, 7485 TRONDHEIM 
19. Statens forurensingstilsyn, Postboks 8100, 0032 OSLO  
20. Norges naturvernforbund, Postboks 924, 9259 TROMSØ 
21. Natur og ungdom, Skippergata 11 B, 9008 TROMSØ   
22.  Norges miljøvernforbund,  
23. Fiskerisjefen i Troms, Strandgt 5/7B, 9008 TROMSØ 
24. Riksantikvaren, Postboks 8196, 0034 OSLO 
25.  Fortidsminneforeningen,  
26. Samferdselsdepartementet, Postboks 8010, Dep, 0030 OSLO 
27.  Miljøverndepartementet,  
28.  Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR), 
29. Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 8142, 0033 OSLO  
30.   Statens vegvesen Troms, trafikkavdelingen, 9291 Tromsø  
31. Norske Reindriftssamers Landsforbund, Postboks 508, 9255 TROMSØ  
32. Norske Samers Riksforbund, 9730 KARASJOK 
33. Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Markveien 14, 9250 KAUTOKEINO 
34. Boazo Ealahus Searvi, v/Mattis M. Sara, Rebuktnes, 9250 KAUTOKEINO 
35.    Nordkjosbotn næringsforening, 9040 Nordkjosbotn 
36.  Nordkjosbotn grunneierlag, 9040 Nordkjosbotn 
 

Innen fristens utløp har Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Fylkesmannens 
landbruksavdeling, NVE og Balsfjord kommune bedt om forlenget høringsfrist. Fristen ble 
forlenget til 30.03.01.  Fylkesmannens landbruksavdeling meldte fra at saken var blitt utsatt i 
fylkeslandbruksstyrets møte 30.03. Saken ble først behandlet i møte 05.07.01. 

Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde også bedt om utsatt  frist til 30.03. De greide heller 
ikke å overholde denne fristen, og meldte heller ikke fra om at de ikke greide å overholde 
denne utsatte fristen. Etter flere purringer ble merknader mottatt 02.11.01. 

Med bakgrunn i innkomne merknader fant vi det nødvendig å foreta en tilleggsutredning, som 
ble sendt ut på begrenset høring 28.06.02 til NVE, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Troms 
fylkeskommune og Balsfjord kommune med svarfrist 15.09.02. Siste svar er mottatt 23.10.02. 

Med bakgrunn i NVE`s svar av 23.10.02 fant vi det nødvendig å arrangere møte og foreta en 
befaring  sammen med de. Befaring ble foretatt 20.03.03 og konklusjonen av befaringen er 
gitt i brev av 28.10.03. 
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På grunn av dette, flere skiftinger av saksbehandler i saken samt ulike prioriteringer av 
arbeidsoppgaver har saken totalt sett tatt lang tid. Vi håper nå at saken kan sluttføres. 

 

1.3. Generelt om merknadsbehandlingen 
Alle merknadene vi har fått inn er tatt med i merknadsbehandlingen, selv om noen av 
merknadene har kommet inn lenge etter merknadsfristens utløp (gjelder både opprinnelig 
konsekvensutredning samt tilleggsutredning). En del av høringsinstansene har ikke sendt inn 
merknader til planen. 

I vår behandling har vi først kommentert innholdet i merknaden og deretter har vi gitt våre 
kommentarer. De som har kommet med merknader til tilleggsutredningen er kommentert for 
seg sammen med de opprinnelige merknadene.  

Ingen av merknadene er av en slik art at vi mener de utløser krav om ytterligere utredninger 
eller undersøkelser etter at tilleggsutredningen nå er gjennomført. Vi viser for øvrig til 
merknadsbehandlingens kapittel 3, oppsummering og anbefaling.  

Som ansvarlig myndighet for tiltak på stamvegnettet er det Vegdirektoratet som skal utarbeide 
sluttdokument og avgjøre om utredningsplikten er oppfylt. Vi oversender derfor saken til 
Vegdirektoratet før kommunen får den til sluttbehandling og planvedtak i kommunestyret. 

__________________________________________________________________________________________ 
Merknadsbehandling til planhefte med konsekvensutredning 



Planhefte 3: Kommunedelplan E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense               
______________________________________________________________________________________________________________________________________                                    

5

 

2. MERKNADSBEHANDLING 
 

2.1. Troms fylkeskommune, Kulturetaten (vedlegg 1) 
Det foreliggende forslaget til kommunedelplan anses å ivareta etatens innspill og merknader 
på en tilfredsstillende måte. Forutsetter et videre samarbeid i neste planfase. 
 
Har derfor ingen vesentlige merknader til planforslaget. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Tas til underretning. 

2.2. Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat (vedlegg 2a og 
2b) 
 
Opprinnelig høringsbrev (vedlegg 2a): 
Har gjennomgått plan og utredning og finner å kunne anbefale alternativ 3, 5, 7 eller en 
kombinasjon av disse. 
 
Tilleggsutredning (vedlegg 2b): 
Ingen merknad til tilleggsutredningen. Anbefaler denne lagt til grunn for kommunedelplanen. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Tas til underretning. 
 

2.3. Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen (vedlegg 3a og 3b) 
 
Opprinnelig høringsbrev (vedlegg 3a): 
Miljøvernavdelingen mener innledningsvis at utredningsprogrammet ikke er fulgt mht. 
avbøtende tiltak for støy og ber om at det utarbeides tilleggsutredninger for støy. Når dette er 
gjort ønsker de å ta endelig stilling til utredningen. Dette vil vi kommentere spesielt nedenfor, 
men vil først gå på innholdet i framlagte uttalelse. De har gjort en vurdering av 
konsekvensene i forhold til: 
 
Naturmiljø 
Miljøvernavdelingen bemerker at vegprosjektet er prioritert på en 8. plass i Nasjonal 
transportplan og at en utbygging tidligst kan komme til utførelse i 2006. De finner det da 
underlig at konsekvensutredningen for dyre- og fuglelivet fikk en så vidt stram tidsramme at 
det ikke var tid til å gjennomføre en feltregistrering i 1997. NINA`s konsekvensutredning for 
dyre- og fuglelivet er av den grunn basert på allerede eksisterende data. Det burde etter 
miljøvernavdelingens oppfatning vært avsatt større ressurser til registreringer i felt. Til tross 
for at datagrunnlaget burde vært større, mener de at NINA`s rapport inneholder tilstrekkelig 
med informasjon til at det er mulig å vurdere alternativene i forhold til hverandre. 
 
Landskapsanalyse 
Landskapsanalysen er gjort på en tilfresstillende måte. De har likevel følgende å bemerke: 
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Det er positivt at man i forhold til massedeponier har tatt hensyn til hvilke deponier man skal 
bruke, men rapporten som vurderingene bygger på burde også vært med. 
Det er også positivt at de ulike vegetasjonstypene er beskrevet, men disse burde også vært 
kartfestet og lagt ved KU. 
Samleveger der det er bebyggelse medfører at kantvegetasjon fjernes. Det er få registreringer 
av botanikken i disse områdene. 
Den delen av landskapsanalysen som omhandler dyre- og fuglelivet virker ubearbeidet. 
Kunne med fordel være fokusert mer på hvilke naturverdier som finnes langs trasèen. Savner 
også en vurdering av vegens barrierevirkning på dyre- og fuglelivet. 
 
Elvebreddfauna 
I miljøvernavdelingens brev av 04.06.98 ber de om tilleggsutredninger, bl.a. elvebreddfauna. 
De kan ikke se at KU-rapporten eller temarapportene omtaler denne faunaen. Det er fra 
vegvesenets side at de ville vurdere om registreringene (som ble gjort i forbindelse med 
vassdragsvernet) kunne brukes for dette utredningsarbeidet. De kan ikke se å ha blitt gjort 
kjent med en slik utredning. 
 
Verdivurdering av tema naturmiljø 
Det bemerkes at KU-rapporten og temarapportene har ulik verdivurdering. 
 
Basert på foreliggende KU-materiale, vil de understreke at alternativ 3, i tillegg til alternativ 0 
og 1, er det alternativet som har minst negative effekter for naturmiljøet. 
 
Avbøtende tiltak 
I henhold til KU-programmet skal avbøtende tiltak vurderes innefor hvert konsekvenstema. I 
planhefte 2A og i landskapsanalysen er nærføringer og bruer med avbøtende tiltak grundig 
omtalt. De savner en tilsvarende grundig omtale av avbøtende tiltak for naturmiljø, friluftsliv 
og støy. 
 
Når det gjelder erosjonssikring og behovet bevaring av kantvegetasjon er dette omtalt i 
landspasanalysen. Forutsetter at kantvegetasjon langs vassdraget bevares og at inngrepet 
gjøres så skånsomt for naturmiljøet som mulig. 
 
Landskapsanalysen omtaler også elgtrekkene og fremhever behov for ytterligere 
undersøkelser. I KU-rapporten er dette bare nevnt i miljøoppfølgingsprogrammet og mener 
dette burde være en del av beslutningsgrunnlaget nå. Ber om at det konkret redegjøres for 
avbøtende tiltak for friluftslivet i sluttrapporten. 
 
Friluftsliv
Kartlegging av friluftsområder er litt for generell og knapp i forhold til 
utredningsprogrammet. Savner referanser til kilder som opplysningene stammer fra. Ber om at 
det konkret redegjøres for avbøtende tiltak for friluftslivet i sluttrapporten. 
 
Støy 
Som statlig fagmyndighet legger fylkesmannen til grunn Miljøverndepartementets 
retningslinjer T-8/79 og T-1/86. Viser også til nasjonale resultatmål for reduksjon av støy 
hvor antall støy og støyplagende skal reduseres med 25 % innen år 2010, med 1999 som 
basisår. 
 
T-8/79 angir støygrenser som skal oppfylles i alle plansituasjoner. 
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T-1/86 angir blant annet hvilke minimumsvurderinger en plan skal inneholde for å forebygge 
støykonflikter. 
 
Grenseverdiforskriften som det henvises til er en oppryddingsforskrift og har kun betydning 
for eksisterende forhold. 
 
Plandokumentene angir ikke i detalj hvor mange boliger/personer som utsettes for støy over 
støygrensene for de ulike alternativene. Det er heller ikke redegjort for hvilke maksimale 
lydnivå som kan forventes om natten. Støykravene for utendørs/innendørs støy boliger, skoler 
og helseinstitusjoner er videre opplistet i brevet fra fylkesmannen.  
 
I brevet er det videre nevnt følgende vedr. støy: 
Det bør tas utgangspunkt at de strengeste kravene, jfr. T-8/79, skal overholdes. 
Dersom krav til utendørs lydnivå ikke kan overholdes, bør det begrunnes 
Kostnader for å overholde støygrensen (avbøtende tiltak) skal innarbeides i utredningen 
Det bør settes mål for støy som skal være oppfylt og kostnadene for dette bør framgå i 
utredningene. 
 
De mener ut fra dette at uredningsplikten ikke er oppfylt og vil be om tilleggsutredning med 
avbøtende tiltak for støy som retter opp manglene ovenfor. 
 
Jakt og fiske 
Vurdering av konsekvenser for fiske er generell, og utredningene skiller ikke mellom de ulike 
alternativene. 
 
Nærføringer for alt. 1 er trolig uheldig for fisk da vannføringen blir berørt og fiske på slike 
steder blir vanskeligere. Alt. 3 med bru over elva kan ha uheldige virkninger for fisk og 
fiskeinteresser, men aksepteres dersom brua ikke berører viktige fiskeplasser/kulper. Det vil 
videre være uheldig både for fisk og fiske, dersom veien legges etter alternativ 5 eller 7, med 
bru som krysser elva ved Smørpundfossen. Det er viktig fiskeplass og dermed mye brukt 
friluftsområde. Området blir negativt berørt uansett hvor i området brua legges. 
 
Om utbyggingsalternativene vil ha negative innvirkninger på uttak av fisk og vilt i området, 
herunder om tiltaket medfører spesiell fare for fallvilt er ikke fulgt i forhold til 
utredningsprogrammet. Miljøvernavdelingen etterlyser elgtrekk som blir berørt av 
vegtrasèene, samt en faglig vurdering av faren for elgpåkjørsler. 
 
Konklusjon 
Utredningens styrke er gode illustrasjoner og tematiske oversiktskart, men man savner kart 
der feltregistreringene av naturmiljøverdiene er avmerket. Utredningens svakhet er knyttet til 
mangelen på avbøtende tiltak for hvert alternativ og naturmiljøregistreringer. 
 
Vil avgi endelige uttalelser når det er gjort tilleggsutredninger for støy. 
 
Generelt burde naturmiljøet vært bedre undersøkt, men vurderer det som tilstrekkelig til at de 
ulike alternativene skal kunne vurderes opp mot hverandre. 
 
Det utredningsarbeidet som er gjort gir grunnlag for å fastslå at alternativ 2, 4, 5 og 7 vil være 
så konfliktfylt at de ikke kan anbefale dem. Det er også gitt en nærmere begrunnelse for dette 
(se brevet). 
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Konstaterer at kommunedelplanen kun foreslår arealbrukskategori for arealet  i selve 
vegtrasèen og ikke går inn og definerer arealbrukskategorier for vernevediene i vassdraget, 
slik RPR`s vedlegg I legger opp til. 
 
Vegtiltaket innebærer et stort inngrep i verna vassdrag. Ut fra foreliggende KU, og en samlet 
vurdering av landskapsbilde, friluftsliv og naturmiljø foretrekker man alternativ 0, 1 og 3. 
 
Alternativ 2, 4, 5, og 7 er så konfliktfylt for natur- og landskapsinteressene at de ikke kan 
anbefale dem. 
 
Miljøvernavdelingen vil ta endelig stilling etter at tilleggsutredninger for støy er ferdig. 
 
De forutsetter for øvrig at Nordkjosbotn naturreservat ikke blir ytterligere berørt av 
vegutbyggingen. 
 
 
Tilleggsutredning (vedlegg 3b):
Basert på tidligere og foreliggende utredninger ser Fylkesmannen at kommunedelplanens 
alternativ 2, 4, 5 og 7 er så konfliktfylt i forhold til natur og miljøverdier at de ikke kan 
anbefale dem. 
 
Kommentar til de enkelte emnene: 
 
Friluftsliv 
Område 10 a og 10 b (Nordkjoselva) har regional verdi pga. fiskeinteressene i elva. 
 
Avbøtende tiltak som eventuell flytting av hytter ved Skaidi, opparbeiding av stier med mer 
bør tas med i bestemmelsene til delplanen som mulige framtidige tiltak. 
 
Naturmiljø 
Miljøvernavdelingen er enig i vurderingene i oppdaterte konsekvensark, der alternativ 3, i 
tillegg til alternativ 0 og 1, er det alternativet som gir minst negative konsekvenser for 
naturmiljøet. 
 
Vilt 
Tiltak for vilt er vurdert. Mulige framtidige tiltak bør også nevnes i bestemmelsene for 
delplanen, selv om man ikke kan detaljbeskrive dem. 
 
Massedeponier 
Miljøvernavdelingen stiller spørsmål med varigheten på midlertidige deponier. 
 
Generelt bør det vises forsiktighet ved å bruke landbruksarealer og kulturlandskap til 
deponering. 
 
Det er positivt at masse deponeres permanent i gamle massetak. Evt. avfall derfra skal bringes 
til godkjent mottak før gjenfylling. 
 
Område S3  ikke ønskelig, pga. permanente endringer av myrområde. 
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Miljøvernavdelingen er enig i at S8 og S9 gis lav prioritet. Også enig i at S11 tas ut pga. 
nærhet til elva. S12 har uheldig plassering ved utløpet til Kjusakdalen. S13 har også uheldig 
plassering mhp. verdifulle naturområder. 
 
S15 landbruksareal bør kun benyttes, dersom arealet igjen kan tilbakeføres til landbruksareal. 
 
S16 er et gammelt massetak med grunnvann med ulovlig søppeldeponering. Kommunen har 
et ansvar for at avfallet bringes til godkjent mottak. Området må ryddes og avfallet fjernes før 
massedeponering kan starte. 
 
Støy 
Miljøvernavdelingen mener tilleggsutredningen for støy er utført tilfredsstillende og at den gir 
en god oversikt over støyforholdene ved de forskjellige vegalternativene. 
 
De registrerer også at retningslinjenes strengeste krav til innendørs lydforhold (LA eq < 30 
dBA) søkes overholdt for alle boliger i alle alternativene. Et mindre antall boliger (fra 1 til 4 
avhengig av alternativ) vil utsettes for støy som overskrider den høyeste støygrensen for 
utendørs støy (LA eq < 60 dBA). Selv om dette er et avvik så mener Fylkesmannen at 
ambisjonsnivået er tilfredsstillende. Har forståelse for at det ved utbedring av eksisterende veg 
kan være vanskelig å overholde retningslinjenes strengeste krav. 
 
Ved at det legges innkostnader for støyreduksjon i alle alternativene, vil prosjektet medføre at 
det oppnås en vesentlig reduksjon i antall personer som utsettes for vegtrafikkstøy som kan 
forårsak støyulemper. 
 
 
Statens vegvesens kommentar 
Fylkesmannens svar er mottatt først 2 november 2001, dvs. lenge etter svarfristens utløp – og 
kan etter reglene avvises. Vi velger likevel å ta dette med, da brevet inneholder en del viktige 
momenter ikke bare i forhold til aktuelle plan, men også i forhold til samarbeid og 
fremskaffing av beslutningrelevant informasjon for gitte plannivå. 
 
Vi må likevel si at vi synes det er seint å komme med nye innspill og krav vedrørende omfang 
av utredning etter at utredningsprogrammet er vedtatt. Dette spesielt med bakgrunn i at 
fylkesmannens miljøvernavdeling også har vært representert i referansegruppe for ovennevnte 
plan, og således burde ha kommet med disse innspillene på et mye tidligere tidspunkt. 
På denne bakgrunn vil vi derfor avvise kravet om tilleggsutredning av elvebreddfauna fordi vi 
mener at det som forefinnes vedr. naturmiljø vil være tilstrekkelig som beslutningsrelevant 
informasjon. 
 
I det videre vil vi kommentere de forhold som fylkesmannens miljøvernavdeling tar opp i 
kronologisk rekkefølge: 
 
Ad naturmiljø
Her bemerkes at vegprosjektet er prioritert på en 8. plass i Nasjonal transportplan og at en 
utbygging tidligst kan komme til utførelse i 2006. De finner det da underlig at 
konsekvensutredningen for dyre- og fuglelivet fikk en så vidt stram tidsramme at det ikke var 
tid til å gjennomføre en feltregistrering i 1997.  
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Hovedsaken her var at vi så en sammenheng med utbyggingen av ny E8 mellom 
Nordkjosbotn og Laksvatnbukt. I og med at vi ikke hadde godkjent reguleringsplan den første 
kilometeren mellom Nordkjosbotn og Sjøvollan, så ville  kommundelplan gi rammer for blant 
annet samlevegsystem og kryssutforming i Nordkjosbotn før oppstart av regulerings- og 
byggeplan for nevnte strekning.  
 
Ad landskapsanalyse 
Det er positivt at man i forhold til massedeponier har tatt hensyn til hvilke deponier man skal 
bruke. Rapporten som vurderinger av massedeponier bygger på er oversendt 
miljøvernavdelingen, sammen med tilleggsutredning. 
 
Vegetasjonstypene som er beskrevet baserer seg på plantesosiologiske opptak inne 
referanseområder på strekningen. Rapport vedr. dette er vedlagt tilleggsutredningen. Disse vil 
imidlertid ikke bli kartfestet på særskilt temakart.  
 
Samleveger der det er bebyggelse medfører at kantvegetasjon fjernes. Det er få registreringer 
av botanikken i disse områdene, da dette ikke er krevd spesielt og heller ikke innarbeidet i 
utredningsprogrammet. Det samme gjelder naturverdier.  
 
En vurdering av vegens barrierevirkning på dyre- og fuglelivet er innarbeidet i 
tilleggsutredningen. 
 
Ad elvebreddfauna 
Kommentert innledningsvis. 
 
Ad verdivurdering av tema naturmiljø 
Vi har både i møte med fylkesmannens miljøvernavdeling og på telefon forklart hvorfor 
verdivurderingene er forskjellige i naturmiljørapporten fra NINA i forhold til KU-rapporten. 
Dette skyldes at NINA har hatt en feil fortolkning av metodikken i vegvesenets håndbok 140 
”Konsekvensanalyse”. Da rapporten allerede var trykket opp, fant vi ut at vi heller ville rette 
dette opp i KU-rapporten. 
 
Med bakgrunn i at det er foretatt feil vurdering av områdets verdi mht. vernet vassdrag har vi 
lagt frem et oppdatert konsekvensark for naturmiljø. I tillegg er følgende rødlistearter 
observert: Hubro med status V (trolig hekkende); jaktfalk med status R (observert jaktende); 
hønsehauk med status R,  (trolig hekkende) og kongeørn med status status R (observert 
jaktende). Konsekvensarket i tilleggsutredningen erstatter derfor tidligere versjon.  
 
 
Ad  avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak for naturmilø, landskapsbilde, friluftsliv og støy er tatt med i 
tilleggsutredningen. 
 
Vi mener for øvrig at det vi vet om elgtrekk på nåværende tidspunkt er tilstrekkelig som 
beslutningsrelevant informasjon i forhold til en alternativavklaring. Ytterligere undersøkelser 
vil være nødvendig for å planlegge avbøtende tiltak i detalj for neste plannivå. Dette er derfor 
tatt med som eget punkt i miljøoppfølgingsprogrammet.  
 
Ad støy 
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Vi tar til etterretning en del av de forhold som fylkesmannens miljøvernavdeling påpeker, og 
dette er derfor innarbeidet i tilleggsutredningen (sd). 
 
Ad  jakt og fiske 
Vurdering av konsekvenser for fiske er omtalt nærmere i tilleggsutredningen. 
 
Om utbyggingsalternativene vil ha negative innvirkninger på uttak av fisk og vilt i området, 
herunder om tiltaket medfører spesiell fare for fallvilt er også nærmere berørt i 
tilleggsutredningen.  
 
Elgtrekk som blir berørt av vegtrasèene, samt vurdering av faren for elgpåkjørsler er vurdert i 
tilleggsutredningen. 
 
Ad konklusjon 
Kart der feltregistreringene av naturmiljøverdiene er avmerket vil ikke bli utarbeidet spesielt.  
 
Avbøtende tiltak for hvert alternativ er tatt med i tilleggsutredningen. 
 
Vi tar til etterretning at miljøvernavdelingen er av den oppfatning at utredningsarbeidet som 
er gjort gir grunnlag for å fastslå at alternativ 2, 4, 5 og 7 vil være så konfliktfylt at de ikke 
kan anbefale dem. 
 
Kommunedelplanen foreslår kun arealbrukskategori for arealet  i selve vegtrasèen og går ikke 
inn og definerer arealbrukskategorier for verneverdiene i vassdraget. Dette må i tilfelle 
innarbeides i arealdel av kommuneplan for området. Deler av dette kan også innarbeides i 
etterfølgende reguleringsplan som omhandler valgte vegtrase. Vi ber om at 
miljøvernmyndighetene kommer tilbake til dette på neste planstadium. 
 
Vi tar til etterretning at miljøvernavdelinga ut fra foreliggende KU, og en samlet vurdering av 
landskapsbilde, friluftsliv og naturmiljø, foretrekker alternativ 0, 1 og 3. 
 

2.4. Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen (vedlegg 4) 
Fylkeslandbruksmyndigheten har bedt om to utsettelser på høringsfristen, og disse er 
innvilget. Saken ble første gang behandlet i fylkeslandbruksstyret 15.05.02, der den ble utsatt. 
 
Saken ble så behandlet på nytt 05.07.01 etter forutgående befaringer. I møtet ble det fattet 
slikt 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Merknadsbehandling til planhefte med konsekvensutredning 



Planhefte 3: Kommunedelplan E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense               
______________________________________________________________________________________________________________________________________                                    

12

__________________________________________________________________________________________ 
Merknadsbehandling til planhefte med konsekvensutredning 



Planhefte 3: Kommunedelplan E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense               
______________________________________________________________________________________________________________________________________                                    

13

__________________________________________________________________________________________ 
Merknadsbehandling til planhefte med konsekvensutredning 



Planhefte 3: Kommunedelplan E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense               
______________________________________________________________________________________________________________________________________                                    

14

 
 
Statens vegvesens kommentar 
 
Ad 1. Generelt 
Vi har registrert fylkeslandbruksstyrets oppfatning at hele dalen fra Nordkjosbotn til Oteren er 
et viktig landbruksområde i fylket, og at vektlegging av avbøtende tiltak er viktig for å minske 
de skadevirkninger som vegtiltaket vil ha for næringen. 
 
Vi er ikke enig i at landbruksinteressene vil være den mest tungtveiende faktoren ved valg av 
trasè, men blant de tyngste. 
 
 
Ad 2. Trasèalternativene 
Landbruksmyndighetene konkluderer med at landbruksinteressene er tilfredsstillende 
beskrevet, og at det uansett valg av alternativ så vil det bli ulemper for landbruket. Dette 
understøttes også av utredningen. Som også vi kjenner til, så er Øvergårdområdet som 
landbruksområde fremhevet spesielt, og at alternativ 2 og 4 derfor ikke kan tilrås. På grunn av 
arealavgangen kan heller ikke alternativ 1 tilrås. 
 
Fylkeslandbruksmyndigheten beskriver derfor alternativ 7 som det trasevalg som best ivaretar 
landbruksinteressene i dalføret, noe vi tar til etterretning.  Dette vil ha vesentlig betydning når 
vi trekker våre konklusjoner. Fra Nordkjosbotn til forbi Skaidi/Kjempedalen ønsker de at 
vegen legges høyere opp i lia til kote 80 hvor det er en egnet terrasse. Vi viser i den 
forbindelse til kommentarer gitt til Balsfjord kommune. I tillegg til de negative effekter som 
en slik løsning vil ha mht. transportkvalitet og framkommelighet pga. vertikalkurvaturen, så 
vil faren for å komme i befatning med ras bli større. 
 
På denne bakgrunn forkastes denne løsningen. 
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Ad 3. Konsekvensutredningen 
Det konkluderes med at i forhold til landbruksinteressene, så er utredningen tilfredsstillende. 
Det pekes på at produktivt jordsmonn er en begrenset ressurs i nasjonal sammenheng og må 
sikres for framtidig matproduksjon og skogsproduksjon.  
 
Dette tar vi til etterretning. 
 
 
Ad 4. Kryssløsninger 
 
Nordre kryss ved Vollan 
Har ingen merknader til de ulike kryssalternativene her. Andre samfunnsinteresser er av en 
slik art at landbruksinteressene må vike.  
 
Tas til underretning. 
 
Søndre kryss ved Kvien 
Fylkeslandbruksstyret kan ikke tilrå den foreslåtte løsning med nytt kryss midt ute på 
Kvienjorda og ber vegvesenet om å se på andre løsninger, for eksempel nærmere sjøen eller 
nærmere vektstasjonen. Vi har sett på ulike løsninger her. Det er ikke aktuelt å legge et kryss 
nærmere sjøen, da man da kan komme i befatning med Nordkjosbotn naturreservat. Da E6 
pga. fortsatt utnyttelse av vektstasjon må legges foran denne, er det ikke så mange alternativer 
som er aktuelle. Pga. lesbarhet, optisk ledning, kurvaturer, vinkler mellom de ulike armene 
m.v., så er det ikke aktuelt å legge krysset nærmere vektstasjonen. Dette er også stikk motsatt 
av næringsforeningas ønsker, som vil ha krysset nærmest mulig sentrum.  
 
Det er svært vanskelig å finne optimale løsninger for kryssplasseringer og utforming. Vi 
ønsker derfor å beholde foreslåtte løsning, og mener at også her må landbruksinteressene vike 
for andre samfunnsinteresser. 
 
 
Ad 5. Avbøtende tiltak
Samferdselsjordskifte vil bli vurdert som et aktuelt tiltak, da eiendomsstrukturen kan bli 
endret slik at man kan opprettholde løsninger som sikrer moderne maskinell drift innefor 
næringen. 
 
Vi har allerede lokalisert midlertidige og permanente massedeponier til gamle massetak. I den 
grad det er mulig, vil vi sørge for at permanente deponier kan sikres en fornuftig etterbruk. 
 
Der det er aktuelt å ta ut masser lokalt vil vi forsøke å lokalisere disse til allerede eksisterende 
massetak. Vi vil da besørge at det også finnes avslutningsplaner, slik at disse ikke fremstår 
som permanente sår i landskapet eller medfører til erosjon og at man også her sikrer fornuftig 
etterbruk. 
 
Planskilte kryssinger (over- eller underganger for jord- og skogbruk) vil bli vurdert endelig på 
reguleringsplanstadiet. Dette må ses i sammenheng med evt. samferdselsjordskifte, behovet 
for plankilte kryssinger for samleveger til boligeiendommer, avbøtende tiltak for vegen som 
barriere i forhold til friluftsliv og nærområder m.v. 
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2.5. Balsfjord kommune (vedlegg 5a og 5b) 
 
Opprinnelig høringsbrev (vedlegg 5a): 
Saken er behandlet 2 ganger i nærings- og forvaltningskomiteen og 1 gang kommunestyret. 
 
Av kommunestyrets vedtak kan man lese følgende: 

• Vil understreke behovet for å få til en tilfredsstillende løsning for E8 forbi 
Vollangårdene for å eliminere trafikkrisikoen i området. 

• Anbefaler E8 på strekningen forbi Vollangårdene i eksisterende trasè og med 
parallellførte lokalveger, gang- og sykkelveg og tilførselsveger. Det må etableres 
tilfredsstillende forbindelse mellom lokalveg og tilførselsveg til hus/bruk med 
underganger/bruer, samt evt. støyskjerming for nærliggende bygning. 

• Ber om at videre detaljplanlegging for E8 framskyndes i forhold til videre planlegging 
av E6. 

• Anbefaler alternativ 2, 5, 7 lagt til grunn for videre planlegging av ny E6, da det 
medfører minst sjenanse og ulempe for bosetting og landbruk på strekningen. 

Alternativet forutsetter ny rundkjøring fra sør til Nordkjosbotn. Balsfjord kommune ber om at 
kryss i tilknytning til eksisterende kryss blir utredet, da det vil spare dyrket jord og 
sannsynligvis bli rimeligst. 
Ber også om at det blir vurdert å heve trasèalternativ 2 på strekningen Sætre-Kjempedalen, da 
det er landskapsmessig mer gunstig samtidig som det sparer fritidsbebyggelse i området. 
 
 
Tilleggsutredning (vedlegg 5b): 
Balsfjord kommune ser positivt på etablering av 3 permanente deponier (S0, S1 og S2) nær 
Nordkjosbotn sentrum, da dette vil bedre arealbruken i området. En burde i tillegg vurdert 
deponi mellom Vollan gjestestue og Nordkjoselva for bedre utnytting og utforming av 
arealene mot elva. Disse må imidlertid være betinget av nærmere detaljvurderinger. Ingen 
merknader til øvrige deponier, bortsett fra en del negative erfaringer vedr. midlertidige 
deponier i forhold til landbruksareal vedr. utbyggingen av E8 Jernberg-Laksvatnbukt. 
 
Hovedproblemstillingen i forhold til dyrelivet er barriereeffekten av ny E6, særlig i forhold til 
elgtrekket. Hovedutfrodringen vil være å etablere passasjer for dyretrekket, særlig der 
hoveddalene Kjusakdalen, Kjempedalen og Tamokdalen munner ut i hoveddalen. 
 
 
 
Statens vegvesens kommentar 
Vegvesenet er klar over farene med standardsprang mellom nyåpnet strekning og gamle E8 i 
området fra Jernberg til kryss E6/E8 i Nordkjsobotn. Fartsgrensen er da også redusert i hele 
dette området. Vi har også foretatt uskifting av veglysene. Det er etablert ny gang- og 
sykkelveg i området og det er satt opp nye veglys. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er 
derfor blitt tifredsstillende. 
 
Ny E8 i samme område vil sannsynligvis ikke bli utført før hovedvegutbygging av E6 videre 
nordover tar til. Vi har notert oss at man ønsker parallellførte samleveger i området. 
Avkjørsler fra samlevegene vil bli utført tilfredsstillende i tråd med vegnormalene. Tiltak for 
støyutsatte bygninger vil bli vurdert endelig på reguleringsplanstadiet. 
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I og med at E6 fra sør er vedtatt lagt etter dagens trasè forbi vektstasjonen er vi avhengig av 
kryss mellom E6 sørover/E6 nordover og E8 etter vektstasjon når man kommer sørfra, men 
før Nordkjosbotn. Å legge krysset til eksisterende kryss ved Shell er uaktuelt, da arm for E6 
fra sør og E6 videre nordover bli nærmest parallellført. Det gir dårlig optisk leding og 
vanskelig lesbarhet. Løsningen er uhensiktsmessig fra et vegsynspunkt og trolig dyrere enn 
foreslåtte løsning pga. lengre stamvegstrekning. Dette fører også til økte transportkostnader. 
Vi er også avhengige av en tilknytning av Fv 297 mot sør. Da ethvert kryss er et 
konfliktpunkt, øsnker vi å redusere dette til et minimum spesielt på stamveger. Vi finner det 
derfor hensiktsmessig å løse ut Fv 297 som en fjerde arm i nevnte kryss. Dette vil gi god 
lesbarhet og optisk leding, samtidig som inn/utkjøring til Nordkjosbotn sentrum får samme 
prioritet som stamvegene. Dette vil bidra til at trafikanter fortsatt ser på Nordkjosbotn som 
naturlig stoppested på reiser og man unngår stedstap. Vi kan heller ikke se at forbruket av 
dyrket mark blir noe mindre med kommunens løsning. Et annet aspekt er at området mellom 
E8 og ny Fv 297 vil medføre at sentrum kan utvides mot sør, dersom man er villig til å 
omdisponere landbruskareal her til utbyggingsformål. Selv om man taper noe landbruksareal 
isolert sett, så tror vi at stedet som helhet vil tjene på en slik løsning.  
 
Når det gjelder en heving av trasèen mellom Sætre og Kjempedalen, så vil dette medføre til 
endret vertikalkurvatur og større stigning. Dette vil medføre økt transportarbeid og kostnader 
spesielt for tunge kjøretøyer. Vi viser for øvrig også til kommentaren til fylkesmannens 
landbruksavdeling vedr. dette spørsmålet. Vi ønsker derfor ikke å gå inn på en slik løsning. 
 
Vi tar for øvrig kommunens anbefaling om at kombinasjonsalternativ 2,5,7 blir lagt til grunn 
til etterretning. 
 
 
 

2.6. Riksantikvaren (vedlegg 6) 
Riksantikvaren viser til at det er fylkeskommunen og samisk kulturminneråd som 
representerer kulturminneforvaltningen i plansaker etter plan- og bygningsloven, og at de vil 
kun uttale seg på forespørsel fra en av disse ved behov. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Tas til underretning. 
 

2.7. Forsvarets bygningstjeneste/DKN/6.divisjon (vedlegg 7) 
Forsvarets bygningstjeneste, Region Nord-Norge (FBTN) har i samråd med 
Distriktskommando Nord-Norge (DKN) og 6. divisjon vurdert planforslaget. 
 
Gir støtte til vegsjefens egen anbefaling om at alernativ 2 og 4 ikke blir valgt. 
Dersom noen av disse to alternativene skulle bli valgt, må forsvaret informeres slik at 
konsekvensene for militære anlegg og installasjoner kan bli nærmere vurdert. 
 
Forskjellene mellom alternativ 3, 5, 7 eller en kombinasjon av disse er marginale ut fra et 
militært sysnpunkt. Forsvaret vil imidlertid kreve sperretiltak ved framtidig brukryssingssted. 
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Statens vegvesens kommentar 
Tas til underretning. Dersom alt. 2 eller 4 blir valgt vil forsvaret bli orientert spesielt. For 
øvrig vil vi komme tilbake til planlegging og samarbeid om tiltak på senere planstadium for 
valgte alternativ. 
 

2.8. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (vedlegg 8a og 8b) 
 
Opprinnelig høringsbrev (vedlegg 8a): 
Innledningsvis gjøres det oppmerksom på at ny vannressurslov er trådt i kraft fra 01.01.2001. 
Her er blant annet vassdragsvernet lovfestet jfr. vannressurslovens § 32. Av § 33 framgår at 
vassdragsvernet særlig skal ivaretas på en tilfredsstillende måte av planer etter plan- og 
bygningsloven. For tiltak/anlegg som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for 
allmenne interesser i vassdraget, kan det etter § 8 kreves konsesjonsbehandling. 
 
Vurdering av konsekvensutredningen (KU) 

• grunnlagsdataene for vurdering av naturverdiene kunne vært bedre og bærer i stor grad 
preg av å være å være en overordnet vurdering av hele dalføret (spesielt kap. 2 
naturmiljø i landskapsanalysen) 

• En KU av naturverdier bør ha som basis en vurdering av biologisk mangfold, truede 
naturtyper, vegetasjonstyper og naturverdier som blir berørt av tiltakene. 
Vegetasjonstypene lokaliseres i svært liten grad til spesifikke stedfestede delarealer i 
tilknytning til trasévalgene. Utredningen mangler en analyse av vegetasjonsforholdene 
utover det som fremgår av temakartene. 

• Det savnes en bredere beskrivelse av naturmessige forhold for de enkelte delarealene 
som blir berørt –f. eks. om de er av lokal, regional eller nasjonal verdi. 

• Rapporten til NINA er faglig grundig og godt gjennomført ut fra dataene som 
rapporten bygger på, men detaljeringsgraden blir etter NVE`s syn for liten. Rapporten 
viser også til at hekkeplasser for sjeldne og sårbare fuglearter er klassifisert begrenset 
og derfor ikke avmerket på kart. Forutsetter at det er tatt hensyn til disse i 
utredningen/planen. 

• Det går ikke fram av utredningen om alternative brukryssinger vil berøre viktige gyte- 
og oppvekstområder for anadrome fisk, og trekkveier for oter er heller ikke beskrevet 
eller kartfestet. 

• NVE er i tvil om konsekvensutredningen holder tilstrekkelig standard og 
detaljeringsgrad som bør kreves av utredning av konsekvenser av et omfangsrikt tiltak 
i et verna vassdrag. 

• Opplyser at det i januar 2001 oppstod en isdemning i området ved Bomstad som hadde 
en oppstuvingseffekt. Dette må det tas hensyn til i den videre planleggingen. 

 
Oppsummering av konsekvenser

• Det er registrert et høyt antall bunndyr i elva. Laks og ørret går helt opp til 
Smørpundfossen og vil kunne bli berørt av alternativene 3, 5 og 7. 

• Oter, som er en rødlisteart som bør overvåkes, er registrert opp til Smørpundfossen. 
Den går også opp i Kjusakelva. Oter vil også kunne bli berørt av alt. 3, 5 og 7. 

• Med unntak av alt. 1 medfører alle alternativene inngrep i vassdraget i form av ny 
bru. 

• Alternativ 3 unngår konflikt med friluftsområdene, men kommer noe i berøring med 
verdifullt landskapsområde og et viktig område for spurvefugl, men i mindre grad enn 
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alternativ 5 og 7. Alternativet vil også berøre elgtrekk, men da i hovedsak på stedet 
der dagens E6 krysser elgtekket. Videre vil det skje inngrep i fluviale og glassfuviale 
avsetninger. Erosjonssikring er nødvendig på brukryssingsstedet. Alternativet berører 
videre noe flormarksskog, der man har noen av de beste spurvefuglbiotopene. De 
rikeste områdene for spurvefugl er ved Kjusakelvas utløp og i de rike bjørkeliene 
nord-vest for Kjusakdalen hvor det er svært høye tettheter av trepipelerke og 
gråfluesnapper. 

• Alternativ 5 er som alternativ 3 fram til Heimly. Alternativet berører friluftsområdene 
i større grad enn alternativ 3, og vil for øvrig dele opp et verdifullt 
kulturlandskapsområde og et viktig område for spurvefugl. Et område med 
dødisformer ved Skaidi berøres også. Viktige fuglehabitater på strekningen Heimly-
Skaidi hvor flere rødlistearter er registrert. Spesielt for område 
Kjusakelva/Storbekken vil alternativ 5 ha alvorlige negative konsekvenser. 
Brukryssingen ved Smørpundfossen vil forstyrre et særpreget og urørt elveløp med 
trange kløfter. Da grunnforholdene ikke er undersøkt her er det også usikkert hvilke 
tiltak/inngrep som blir nødvendig i forbindelse med selve brukryssingen. Etter 
brukryssingen innebærer alternativ 5 et moderat inngrep. 

• Alternativ 7 er som alternativ 3 fra til Heimly og som alternativ 5 fram til 
Smørpundfossen/Trangen, og medfører ikke noen konsekvenser ut over det som er 
beskrevet over. 

 
Vurdering av kommunedelplanen

• Som det framgår av kommentarene til konsekvensutredningen, gir den ikke 
spesielt godt grunnlag for å vurdere om nasjonale mål for forvaltning av verna 
vassdrag legges vekt på og oppnås i tilstrekkelig grad. NVE mener allikevel at 
grunnlaget er tilfredsstillende til å kunne anbefale valg av alternativ på 
kommunedelplannivå. 

• Det gis i kommunedelplanen inntrykk av at alternativ 1 er det uheldigste i forhold 
til vassdragsvernet. Til tross for flere nærføringer, vil ingen nye arealer berøres 
som ikke allerede er berørt av dagens E6. Isolert sett er alternativet å foretrekke, 
da øvrige alternativer innebærer at vassdraget må krysses minimum en gang. 
Alternativet har imidlertid dårlig måloppnåelse i planen og sett i forhold til øvrige 
rikspolitiske retningslinjer. 

• Basert på foreliggende opplysninger kan det synes som om alternativ 3 kan være 
akseptabelt. Kryssing av vassdrag som forutsetter at det gjennomføres 
sikringstiltak i vassdrag er ikke heldig. Likevel vil alternativ 3 samlet sett ha færre 
og mindre konsekvenser enn de resterende alternativene. De vesentligste negative 
konsekvensene er knyttet til vegens virkning på landskapet og selve vassdraget. 
Det er derfor viktig at konsekvensene kan minimaliseres og at dette vurderes 
speiselt i detaljplanleggingen, bl. a. Om det er mulig å trekke kryssingen av 
vassdraget til nedenfor elvesvingen. 

• NVE har ingen merknader til om alternativ 7 kombineres med alternativ 3. 
• Alternativene 2, 4, 5 og 7  vil i større grad enn alternativ 3 berøre verdifulle 

arealer på sørsiden av Nordkjoselva. Dette gjelder også områder av betydning for 
fulgelivet, kulturlandskap, dødisgroper og elgtrekk på langs og på tvers av 
traseene. Alternativene synes også å innebære større terrenginngrep enn alternativ 
3, og traseene vil danne barriere mellom vassdraget/hoveddalføret og de 
bakenforliggende arealer bl.a. mht. friluftslivet og dyrelivet. Selv om disse 
alternativene ikke i vesentlig større grad enn alternativ 1 og 3 vil berøre selve 
vassdraget, må de verdiene som blir berørt også ses i sammenheng med selve 
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vassdragsvernet. Det er også vesentlig vanskeligere for disse alternativene å 
tilpasse traseene for å minimalisere skadevrikningene i forhold til de verdiene som 
blir berørt. I forhold til rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag vil disse 
alternativene først og fremst berøre ”andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig 
dokumentert har betydning for vassdragets verneverdi” jfr. Retningslinjenes 
virkeområde. I forhold til pkt. 3 i retningslinjene, mener NVE at disse 
alternativenes måloppnåelse ikke er tilfredsstillende og anbefaler at andre 
alternativer velges for videre planlegging. 

 
Tilleggsutredning (vedlegg 8b): 
Påpeker at NVE er forvaltningsmyndighet for tiltak/inngrep som berører vassdrag. 
 
NVE finner det merkelig at man ikke også refererer til deres merknader, når de nevner 
grunnlaget for beslutning om tillegsutredning. På den annen side er man tilfreds med at det er 
foretatt tilleggsvurderinger i lys av det vernede Nordkjosvassdraget, og at flere av deres 
merknader gjenspeiles av tilleggsutredningen og spesielt i det nye konesekvensarket som 
fremlegges. 
 
Massedeponier
Foreslåtte midlertidige og varige massedeponier er i stor grad sammenfallende med analysen 
for deponiene. De deponiene som berører vassdraget og har stor negativ konsekvens for 
naturmiljøet, er prioritert sist som aktuelle deponier, og de er da også foreslått tatt ut av 
planen (gjelder lokalitet S8, S9, S11 og S12). Ber om at disse fjernes helt som mulige 
deponiområder, eller gi disse en annen formulering i planen. Spesielt synes S8 å være 
konfliktfylt. 
 
NVE er skeptisk til S18, som er vanskelig å oppfatte plasseringen og omfang av. Tiltaket kan 
initiere behov for erosjonssikring på sikt. 
 
Flere av deponiene legges til tidligere masseuttak, og det er meget positivt at deponiene 
faktisk vil kunne forbedre natur/landskapsmiljøet slik det fremstår i dag. 
 
Tilleggsutredning og konsekvensark
For friluftsliv, jakt og fiske er utredningen nå mer detaljert og gir bedre grunnlag for å foreta 
en prioritering mellom traseene. 
 
Fremdeles er utredningen mangelfull for naturmiljøet med tanke på detaljgraden til 
registreringene. Vurderingene er fortsatt generelle, og ikke knyttet opp mot trasevalgene slik 
at det er vanskelig å prioritere mellom de ulike alternativene. 
 
Konsekvensarket er likevel nå i tråd med tidligere vurderinger fra NVE. Det er i større grad 
tatt hensyn til vassdragsvernet. 
 
Alternativ 1 er minst konfliktfylt. Dernest følger alternativ 3. For dette alternativet er det 
viktig at elvekryssingen blir mest mulig skånsom, og kan reduseres ytterligere dersom 
kryssingsstedet trekkes et par hundre meter nedover vassdraget. NVE savner for øvrig 
nærmere utredning av floraen og faunaen på kryssingsstedet, som kan være viktig for 
naturmiljøet. 
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Ut fra hensynet til vassdragsvernet, de rikspolitiske retningslinjenes virkeområde, og 
alternativenes måloppnåelse anbefaler NVE at alternativ 1 prioriteres. Dernest anbefaler de 
alternativ 3. Dette under forutsetning at krysningsstedet trekkes et stykke nedstrøms planlagt 
kryssingspunkt. Dette må blant annet ivaretas i den videre detaljplanlegging.  
 
Vurdering av kryssing av Nordkjoselva for alternativ 3 (Vedlegg 8 c) 
Alternativ 3a berører en mindre elveøy med vital flommarksvegetasjon. I tillegg vil det kunne 
bli behov å flomsikre en kortere strekning på venstre side oppstrøms krysningstedet. 
Sammenlignet med 3b og 3c synes alternativ 3a å ha en bedre vegkurve og krysser mer 
direkte vinkelrett over vassdraget slik at vassdragsmiljøet og miljøet rundt vassdraget blir 
mindre berørt av vegkryssingen enn ved 3b og 3c. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Statens vegvesen merker seg at ny vannressurslov er trådt i kraft. 
 
Vedr. vurdering av konsekvensutredningen (KU)  
Statens vegvesen registrerer at NVE mener at grunnlagsdataene for vurdering av 
naturverdiene kunne vært bedre, samt at de kommer med en opplisting av hvilken basis disse 
burde vært bygget på. Det er ikke riktig at det ikke er foretatt en analyse av 
vegetasjonsforholdene, selv om disse ikke direkte kan leses av temakartene og analysen. Det 
er foretatt plantesosiologiske opptak lang Nordkjoselva langs med alternativ 6. Nærføringer 
langs vassdraget, samt berøring av bl.a. flormarkskog med relativt stort artsmangfold og rike 
fuglehabitater, medførte at alternativet til slutt ble forkastet. Grunnlagsdataene fra disse 
områdene er i ettertid benyttet som referanseområder for å kunne fastslå vegetasjonstyper i 
andre områder på strekningen. 
 
NVE er i tvil om konsekvensutredningen holder tilstrekkelig standard og detaljeringsgrad som 
bør kreves av en utredning av konsekvenser av et omfangsrikt tiltak i et verna vassdrag. 
Utredningen gir ikke spesielt godt grunnlag for å vurdere om nasjonale mål for forvaltning av 
verna vassdrag legges vekt på og oppnås i tilstrekkelig grad. NVE konkluderer likevel med at 
grunnlaget er tilfredsstillende til å kunne anbefale valg av alternativ på kommunedelplannivå. 
 
Vi tar til etterretning at både fylkesmannens miljøvernavdeling og NVE synes rapporten er 
noe svak vedr. kartlegging og utredning av temaet naturmiljø og at dette grunnlaget ikke er 
spesielt godt i forhold til kartlegging av konsekvenser i forhold til vernede vassdrag. På denne 
bakgrunn har vi utarbeidet en tilleggsutredning der flere av de momentene som tas opp er 
ytterligere utdypet: 

- mer utførlige beskrivelser av naturmessige forhold og evt. verneverdi 
- hekkeplasser for sjeldne og sårbare fuglearter i forhold til alternativene 
- brukryssinger i forhold til viktige gyte- og oppvekstområder 
- trekkveier for oter 
- avbøtende tiltak 

 
Vi mener derfor at utredningen er blitt betydelig styrket for tema naturmiljø. 
 
Når det gjelder kommentaren vedrørende isdemning med oppstuvingseffekt ved Bomstad, så 
har vi også registrert det som inntraff i januar 2001. Dette får stor betydning for 
detaljplanlegging dersom alternativ 1 velges. Vi er videre klar over at dette også kan få 
betydning for detaljplanlegging av nye Vollan bru på Fv 297. 
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Vedr. oppsummering av konsekvenser 
På brukryssingsstedet for alternativ 3 vil det bli nødvendig med erosjossikring, men dette kan 
kanskje minimaliseres med en optimailsering av bruplasseringen. Det vises i den forbindelse 
til notatet ”Vurdering av ulike alternativer for kryssing av Nordkjoselv for 
utbyggingsalternativ 3”, befaring med NVE 20.03.03 og konklusjon i brev av 28.10.03 
(vedlegg 8c). 
 
Dersom alternativ 5 eller 7 velges er det usikkert om erosjossikring er nødvendig, men det er 
lite trolig da elva går i trange kløfter og flomvannstanden neppe i særlig grad kommer i 
befatning med brukonstruksjonene. Erosjonssikringen må uansett utføres på en sånn måte at 
man får begrensede skadevirkninger. Bl.a. bør man ikke bruke sprengsteinsmaterialer, da 
disse kan gi en slipeeffekt som kan skade bunndyrsammensetningen lokalt. Forskning viser at 
det tar relativt kort tid før bunndyrene er reetablert på steder der skade har oppstått. Vi regner 
med at skadevirkningene derfor på sikt vil være begrenset. Som en del av 
miljøoppfølgingsprogrammet i byggeperioden, vil vi kreve før- og etterundersøkelse (el-fiske-
registrering) av fiskebestanden i elva, samt overvåkning i  byggeperioden. 
 
Det vil i miljøoppfølgingsprogrammet også bli iverksatt spesielle tiltak for overvåking av oter, 
dersom alternativ 3, 5 eller 7 velges. 
 
I tilleggsutredningen for Alternativ 3 er det skissert avbøtende tiltak ved passering av  
verdifullt landskapsområde, flormarksskog, områder for spurvefugl, elgtrekk og områder med 
inngrep i fluviale og glassfuviale avsetninger.  
 
For Alternativ 5 (og 7) er eventuelle avbøtende tiltak ved passering av friluftsområder, 
kulturlandskapsområde og  område med dødisformer også nærmere beskrevet. 
 
Vedr. vurdering av kommunedelplanen 
Vi har hele tiden i utredningsarbeidet vært opptatt av å begrense oss til kun å innhente 
beslutningsrelevant informasjon. Vi ser at dette for temaet naturmiljø har vært noe mangelfullt 
og har derfor fulgt dette opp med nevnte tilleggsutredning. Vi mener nå at grunnlaget nå i alle 
fall er tilfredstillende til å kunne anbefale valg av alternativ. 
 
Vi registrerer at NVE isolert sett mener at alternativ 1 er et godt alternativ i forhold til 
vassdragsvernet, til tross for flere nærføringer. Men som det konkluderes videre gir dette 
alternativet ikke spesielt god måloppnåelse i planen og heller ikke i forhold til flere av de  
rikspolitiske retningslinjene. 
 
Vi tar til etterretning det syn som videre framkommer for øvrige alternativer, og vil legge stor 
vekt på dette i vår endelige anbefaling og innstilling til vedtak. 
 
 

2.9. Troms Kraft (vedlegg 9) 
Troms Kraft Nett AS har både høy- og lavspentfordelingsnett i det aktuelle området (22kV-
230 V). De har ingen planer som vil få innvirkning på trasèvalget. 
 
Fordelingsnettet inkl. linjer, kabler og nettstasjoner vil for samtlige trasèer medføre en del 
kryssinger, som for øvrig vil være kurante å utføre. Bestilling av tiltak må gjøres i god tid. 
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Ved utkobling kan det også bli snakk om en viss kompensasjon for ikke-levert energi 
nettselskapet får mot berørte kunder. 
 
Gjør også oppmerksom på at Statnett SF har en 132 kV-linje i området, og burde derfor vært 
medtatt på høringsrunden. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Tas til etterretning.  
 
Statnett SF Region Nord har for øvrig vært tatt med på høringsrunden, men har ikke avgitt 
svar. De regnes derfor ikke for å ha vesentlige innvendinger eller merknader til planforslaget. 
 

2.10. Kystverket, 5. distrikt (vedlegg 10) 
Har ingen merknader eller kommentarer. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Tas til underretning.  
 

2.11. Fiskeridirektoratet, Region Troms (vedlegg 11) 
Har ingen merknader. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Tas til underretning.  
 

2.12. Sametinget/Samisk kulturminneråd (vedlegg 12) 
Har ingen merknader. Kjenner ikke til at planen er i direkte konflikt med automatisk fredete 
samiske kulturminner. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Tas til underretning.  
 

2.13. Reindriftsforvaltningen i Troms (vedlegg 13) 
Kommunedelplanen har vært forelagt berørte reinbeitedistrikter. 
 
Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt har avgitt egen uttalelse. Av uttalelsen fremgår det at de 
er opptatt av hvordan kommunedelplanen kan ivareta hensynet til reinflyttingen over 
Balsfjordeidet. Det er ønske om en felles befaring for å belyse forholdet til flytte- og 
trekkleiene i området. 
 
Fra Reindriftsagronomens side vises det til tidligere uttalelse i saken. Planen vil på 
strekningen Nordkjosbotn-Øvergårdkrysset i liten grad berøre reindriftsinteresser, mens den 
på øvrig vegstrekning vil berøre flytte og trekkleier, og ser helst at vegtrasèen på denne 
strekningen legges langs eksisterende veg (alternativ 1). Reinflyttingen er fra før vanskelig og 
vil ytterligere forverres dersom to parallelle veger må krysses. Alternativet innebærer også at 
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det må anlegges vegkryss mellom gammel og ny veg, og ber om at krysset ikke plasseres der 
flytteleiene er. 
 
 
Statens vegvesens kommentar 
Vi er kjent med at flytteleier er gitt et særskilt vern i medhold av Reindriftsloven, og vil 
følgelig ta hensyn til det. Vi har derfor tidligere på møter med forvaltningen skissert en 
løsning for terrengtilpasning med svak helning i skjærings- og fyllingsskråninger ved 
krysningspunkt for flytteleien, samtidig som eventuelt rekkverk avsluttes før krysningsstedet. 
Det kan også bli aktuelt med noe tilpasning av sideterreng. Området kan i reguleringsplanen 
bli avsatt som spesialområde – flyttelei for rein. 
 
Vi vil derfor tilrå at eventuell befaring utsettes til reguleringsplanstadiet og at nødvendige 
arealer avsettes til formålet i medhold av slik plan. 
 
Når det gjelder 2 parallellført veger, så er det vanskelig å unngå. Uansett alternativ vil det bli 
2 parallellførte veger i området. Den ene vil imidlertid kun ha lokaltrafikk til/fra boliger og 
driftsbygninger i området, og kan om nødvendig stenges i den korte perioden når flyttingen 
pågår. De som er nord for eventuelt sperret område kan kjøre inn/ut i kryss i nord innefor like 
innefor kommunegrensa til Storfjord, og de som er sør for dette området vil kunne komme 
inn/ut i krysset ved Øvergård. 
 
Kryss i nord mellom lokalveg/E6 vil som nevnt komme innenfor kommunegrensa til 
Storfjord.  Denne inngår i kommunedelplan E6 Balsfjord grense - Hellarberget som er vedtatt 
i Storfjord kommunestyre i sak 95/96 den 22.03.96. 
 
Flytteleia ligger ca. 300 m sør for kommunegrensa og kommer dermed ikke i konflikt med 
kryssområdet. 
 

 
Figur 2.13 Flyttelei i forhold til nytt kryss ved kommunegrensa 
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2.14. Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt (vedlegg 14) 
Reindriften  er rimelig bra belyst både i temakartene og konsekvensutredningsrapporten. 
Sommerbeiteland er hele Lyngenhalvøya, høstbeiteland er fjellformasjonen på østsiden av 
Balsfjordeidet (fra Mortendalen/Tamokdalen til riksgrensen Nord-Sverige). Reinen foretar et 
skifte av næringsinntak om høsten. Det er derfor viktig at distriktet kommer ut av 
sommerbeiteland i løpet av september og at det må skje naturlig og mest mulig uhindret. 
 
Distriktet krever nærmere undersøkelser av flytteleiene og ønsker en felles befaring, der 
flyttemønster og driftsmønster blir belyst samt at vegvesenet utdyper omfanget av tiltaket. 
 
Vegskuldre må ikke være for bratte og det bør ikke være rekkverk i område ved flytteleien. 
Hastigheten må reduseres og det må settes opp fareskilt.  I ytterste tilfelle må vegen kunne 
sperres og det bør anlegges parkeringsplass på begge sider av flytteleia for å unngå lange 
køer. 
 
Distriktet forutsetter alternativ 1, da flere flere bilveger vil skape store ulemper for 
reindriftens flyttemønster. Rein er veldig varsom på ettersommeren pga. fritt beite hele 
sommeren, og trekk over Balsfjordeidet innebærer en risiko i denne sammenheng. 
Dette ledd i driftsmønsteret skal foregå av seg selv uten fysisk kontroll. Kontrollert 
jaging/driving medfører store besværligheter og forsinkelser. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Det vises til kommentarer ovenfor gitt til Reindriftsforvaltningen i Troms. 
 
For øvrig kan vi bemerke at permanent nedsatt fartsgrense ved flytteleia ikke er aktuelt for en 
hendelse som inntreffer 2 ganger i året og da i korte perioder.  
 
E6/E8 er viktig nasjonal transportkorridor mellom sør og nord og mot Finland og Sverige. 
Næringslivet taper årlig store summer pga. stegning av veger. Næringer her nord kan derfor  
bli mindre konkurransedyktige og få økte ulemper som følge av stegninger. Det er i Nasjonal 
Transportplan understreket at stamvegene (inklusive E6/E8) skal prioriteres spesielt og at 
framkommelighet i denne sammenhengen er et prioritert område. Stegning av veg skal derfor 
bare hovedsakelig skje pga. naturgitte forhold eller pga. vegarbeid. Kortere stegninger ved 
flytteleia i samarbeid med politiet kan vurderes, men da i sammenheng med kontrollert 
driving/jaging.  E6/E8 skal videre være avkjørselsfri veg. Parkeringsplasser med inn og 
utkjøring på begge sider av flytteleia er både kostbare og uhensiktsmessige tiltak fra et 
vegsynspunkt. Ved stegning må ordinær veg benyttes som oppstillingsplass for biler inntil 
vegen åpnes igjen. 
 
Vi vil gjøre det vi kan for at alle næringer, også primærnæringene, skal ha reduserte ulemper i 
forhold til vegtiltaket. I noen tilfeller kan ettersituasjonen faktisk bli bedre også for 
primærnæringa. 
 
Vi foreslår at avbøtende tiltak ved flytteleia bestemmes i detalj på reguleringsplanstadiet etter 
forutgående befaring. Når det gjelder skilting vil dette bli tatt i forbindelse skiltplan i 
byggeperioden. Fareskilt for rein vil da være aktuelt å sette opp i området der flytteleia er. 
 
Se for øvrig merknadene til Reindriftsforvaltningen vedrørende beskrivelse av forslag til tiltak 
for reindrifta. 
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2.15. Direktoratet for naturforvaltning (vedlegg 15) 
Direktoratet for naturforvaltning sender ikke egen høringsuttalelse i denne saken. De viser til 
at Fylkesmannens miljøvernavdeling som regional miljøvernmyndighet vil vurdere de forhold 
som ligger under naturforvaltningsmyndighetenes arbeidsområde. Samtidig ber de om å få 
oversendt det ferdige sluttdokumentet. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Uttalelsen tas til etterretning. Ferdig sluttdokument vil bli oversendt. 

2.16. Storfjord kommune (vedlegg 16) 
Ingen merknader. 
 
 
Statens vegvesens kommentar 
Tas til underretning. 
 

2.17. Statens vegvesen Troms, trafikkavdelingen (vedlegg 17) 
Ingen merknader. 
 

2.18. Øvrige merknader (vedlegg 18.1-18.6) 
 
2.18.1 Nordkjosbotn næringsforening (vedlegg 18.1) 

• Viser til planhefte 1 fig. 2.4.3.1 og mener det er det beste alternativet for kryssløsning 
sør for Nordkjosbotn, men kunne selvsagt sett at rundkjøringen ble plassert enda 
nærmere dagens kryss. Løsningen er bra da en får større nærhet til dagens sentrum, 
samt at det vil bli frigjort næringsarealer mellom Fv 297 og E8. 

• Ingen kommentar til kryss E6/E8 nord for Nordkjosbotn. 
• Selv om ny trase for E6 nordover vil bli flyttet, vil det være mye trafikk over Vollan 

bru. Brua bør fornyes, da den er en stor flaskehals i dag. 
• Næringsforeninga viser til stadfestet reguleringsplan for Sjøvollan hvor innkjøring til 

området fra E8 inngår, og at framtidig atkomst er skissert med løsning via 4. arm i 
rundkjøring der dagens kryss E6/E8 er. Foreninga beklager dette og mener at dette vil 
gjøre det vanskeligere for eksisterende virksomheter i området. Bl.a vil Sjøvollan 
camping måtte bygge ny resepsjon i sør-østenden av campingplassen, noe som vil 
påføre mye anleggskostnader. Næringsforeninga vil gjøre sitt til at en samlet sett får 
en best mulig løsning og regner med at Statens vegvesen kan akseptere å bygge ny 
resepsjon til Sjøvollan Camping.  På den bakgrunn støtter de en lokal veg til området 
fra foreslåtte rundkjøring. 

• Næringsforeninga støtter vegsjefens anbefaling om å velge en kombinasjon av 
alternativ 3 og 7, da dette vil gi begrensede skadevirkninger på dyrelivet. Et flott 
friluftsområde vil dessuten bli opprettholdt. 

• Næringsforeninga benytter også anledningen til å peke på en del andre punkter som 
ikke har direkte sammenheng med kommunedelplanen og konsekvensutredningen.  
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Statens vegvesens kommentar 
Kommentarer vedrørende kryssløsning sør og nord for Nordkjosbotn sentrum tas til 
underretning. Det samme gjelder støtten til forslaget om å velge en kombinasjon av alternativ 
3 og 7. 
 
Vi ser ikke at det i utgangspunktet vil være vår oppgave å bygge ny resepsjon til Sjøvollan 
camping som følge av etablering av ny veg. Kravet vil bli imidlertid bli vurdert i forbindelse 
med grunneiererstatninger før ny veg bygges. Et alternativ kan være å flytte eksisterende 
resepsjon til det ønskede området, men dette må man se nærmere på i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet for den nye vegen. 
 
Statens vegvesen er klar over behov for ny Vollan bru på Fv 297. Dette vil bli tatt inn som en 
del av totalkonseptet vedrørende løsninger i Nordkjosbotn når ny veg skal realiseres. 
 
Øvrige punkter i brevet som ikke gjelder selve planen vil bli tatt opp for seg. Når det gjelder 
bygging av gang- og sykkelveg langs eksisterende E8 vises det til våre kommentarer gitt til 
Balsfjord kommune, jfr. Kap. 2.5 ovenfor. 
 
 
2.18.2 Flere grunneier og oppsitter (vedlegg 18.2) 
Brevet er underskrevet av 59 grunneiere og oppsittere: 
Det vises til foreløpig anbefaling fra vegsjefen om at ett av alternativene 3, 5 og 7 eller en 
kombinasjon mellom alternativ 3 og 7 velges. Underskriverne støtter anbefalingen av en 
kombinasjon mellom alternativ 3 og 7, da man unngår enorme naturinngrep, samt at man 
unngår åpenbare skadevirkninger på naturmiljøet og bebyggelsen i Kjempedalen blir utsatt 
for. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Statens vegvesen har merket seg ønsket fra grunneiere og oppsittere som har skrevet under på 
brevet og vil ta dette seriøst med i den videre vurderingen. 
 
 
2.18.3 Flere gårdbrukere med jordbruk som hovedyrke (vedlegg 18.3) 
Underskriverne (17 stk. i alt) har følgende ønske/forslag til ny trase: 
Alternativ 7 Nordkjosbotn-Smørpundfossen-Trangen-Øvergård-Kila-Storfjord grense velges 
ut fra en helhetsvurdering av alle alternativer samt at alternativet har minst forbruk av 
jordbruksarealer og innmark. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Statens vegvesen har merket seg ønsket fra gårdbrukere med jordbruk som hovednæring og 
vil ta dette seriøst med i den videre vurderingen. 
 
2.18.4 Ella Sundstrøm, Hedley Hanssen og Reidun Østerås (vedlegg 18.4) 
Underskriverne er eiere av hhv. eiendommene (gnr./bnr.) 25/4, 25/15 og 25/3. 
 
Atkomstveg til Sjøvollan camping, bilverksteder og øvrig bebyggelse på sørsiden av E8 er 
foreslått lagt over deres eiendommer som er dyrket mark. Eiendommene vil bli delt i to atter 
en gang og vil bli betydelig forringet. De protesterer på en slik løsning og går inn for tidligere 
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plan der atkomstveien er lagt langs eksisterende E8. Da eiendommene allerede er delt i to fra 
før av vil det også være nødvendig med traktorundergang. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Statens vegvesen har merket seg motstanden mot foreslåtte løsning til ny lokalveg i området, 
samt støtten til tidligere forslag med atkomstveg/samleveg langs med eksisterende E8. 
 
Behovet for traktorunderganger er notert. Antallet og plasseringen av disse vil bli endelig 
vurdert på reguleringsplanstadiet. 
 
2.18.5 Hans Østerås (vedlegg 18.5) 
Nyvegen på del av E8 bør starte fra gnr./bnr. 24/1 over eiendommen 24/8 og krysse elva på 
eiendommen 25/3. Dette vil skape bedre bomiljø på nordsiden av E8. Eksisterende veg blir da 
lokal veg og ut fra et trafikksikkerhetsmessig hensyn er dette det beste for de som bor langs  
den eksisterende veg. (Skisse er vedlagt). 
 
Statens vegvesens kommentar 
Vi ser forbedringspotensialet i at foreslåtte omleggingen vil bidra til å bedre forholdene og 
trafikksikkerheten for de som bor i området. 
 
Løsningen er imidlertid vurdert tidligere, men forkastet. Det vises til planheftets kapittel vedr. 
forkastede alternativer.  
 
Begrunnelsen er følgende: 
I tillegg til at bygging av en stor og ny bru som vil øke anleggskostnadene, vil det være 
uhensiktsmessig å etablere enda flere kryssinger av Nordkjoselva, og ikke minst i 
utløpsområdet for Nordkjoselva. En slik løsning vil dessuten komme inn i buffersonen mot 
Nordkjosbotn naturreservat. Fylkesmannens miljøvernavdeling har tidligere muntlig gitt en 
vurdering  av at en slik løsning alene kan være grunn for å fremme innsigelse mot planen. 
 
På denne bakgrunn er løsningsforslaget forkastet. 
 
2.18.6 Eli Sætre, eier av gnr. 29 bnr. 13 (vedlegg 18.6) 
Eli Sætre mener at en vegtrasé over eiendommen vil ødelegge det fine stedet, og mener at 
dalen er smal med allerede 2 vegtraseer fra før i tillegg til elv og høyspenttrasé. 
 
Hun ber heller om at eksisterende veg utvides samtidig som fartsgrensen settes ned til 60 
km/t. 
 
Hvis vegen likevel må legges over hennes eiendom, ber hun om at man vurderer trasèen lagt 
lengre opp i lia, slik at ikke hus, fritidshus og friområder blir så mye berørt. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Hele dalen er kulturpåvirket med forskjellige inngrep fra før. Dette krever ganske riktig at 
man søker å finne best mulig løsning for eventuelt nye tiltak. Vi mener derfor ikke at ny veg 
vil ha en ødeleggende virkning - da vi ved skjøtselstiltak, planskilte kryssinger og på annen 
måte søker å avbøte de skader som et slikt inngrep vil ha. 
 
Utbedring av eksisterende veg er allerede vurdert (alternativ 1), men ikke kombinert med 
nedsatt fartsgrense. Alternativ 1 vil medføre store inngrep og forbruk av dyrket mark og 
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friarealer i tillegg til økte miljøulemper for de relativt mange som bor i området. Dette fordi 
kravet om avkjørselfri veg her vil medføre at man må bygge inntil to parallellførte 
samleveger.  
 
Nedsatt fartsgrense kan isolert sett ha en trafikksikkerhetsmessig effekt, men andre hensyn 
som transportkvalitet og framkommelighet vil da bli skadelidende. Nedsatt fartsgrense 
kombinert med bredere veg og standardheving, vil medføre til økt fartsprofil, noe som igjen 
kan medføre at bilister velger en høyere hastighet enn den skiltede hastigheten. Løsningen er 
ut fra disse vurderingene derfor ikke å anbefale. 
 
Når det gjelder forslaget til å legge traséen høyere opp i terrenget, vises det til uttalelser gitt til 
Balsfjord kommune under kap. 2.5 ovenfor. 
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3. OPPSUMMERING OG ANBEFALING 
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning  
I og med at den utløsende faktor til kravet om konsekvensutredning er at tiltaket går gjennom 
et område med vernet vassdrag, så vil NVE`s syn bli tillagt vesentlig vekt. 
 
Vi registrerer at NVE i sin konklusjon trekker fram alternativ 3  (evt. alt. 7 kombinert med 
alternativ 3) som et akseptabelt alternativ i forhold til vassdragsvernet, og at dette  alternativet 
samlet sett har færre og mindre konsekvenser enn de resterende alternativene. De vesentligste 
negative konsekvensene er knyttet til vegens virkning på landskapet og selve vassdraget. Det 
pekes også på at konsekvensene kan minimaliseres ved god og riktig detaljplanlegging.  
 
Det er også av vesentlig betydning at NVE konkluderer med at  alternativene 2, 4, 5 og 7 i 
større grad enn alternativ 3 berører verdifulle arealer på sørsiden av Nordkjoselva. Selv om 
disse alternativene ikke i vesentlig større grad enn alternativ 1 og 3 berører selve vassdraget, 
vil disse alternativene først og fremst berøre ”andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig 
dokumentert har betydning for vassdragets verneverdi”, jfr retningslinjenes virkeområde. Det 
er også et poeng at det er vesentlig vanskeligere for disse alternativene å tilpasse traseene for 
å minimalisere skadevirkningene i forhold til de verdiene som blir berørt. NVE mener på 
denne bakgrunn at disse alternativenes  måloppnåelse ikke er tilfredsstillende og anbefaler at 
andre alternativer velges for videre planlegging. 
 
Fylkeslandbruksmyndighetene  og Balsfjord kommune beskriver alternativ 7 som det 
trasèvalg som best ivaretar landbruksinteressene i dalføret. 
 
Plan- og næringsetaten i fylkeskommunen anbefaler alternativ 3, 5, 7 eller en kombinasjon av 
disse. 
 
Fylkesmannens miljøvernavdeling konkluderer med at det utredningsarbeidet som er gjort gir 
grunnlag for å fastslå at alterativ 2, 4, 5 og 7 vil være så konfliktfylt at de ikke kan anbefale 
dem.  
 
Forsvaret ønsker ikke alternativ 2 eller 4, og øvrige alternativer har marginale konsekvenser i 
forhold til et militært synspunkt. 
 
Reindriftsforvaltningen ønsker som Reinebeitedistriktet at man velger alternativ 1 ut fra 
ønsket om færrest mulig parallelle veger i området. Nå vil det bli 2 parallelle veger i området 
(ny E6 og parallellført samleveg) uansett valg av alternativ, slik at dette argumentet dermed 
faller bort. 
 
De øvrige høringsinstansene er i all hovedsak enige i det framlagte planforslaget og har ingen 
vesentlige merknader til planen. 
 
Av private lag, foreninger og grupper kan man konkludere følgende: 
Nordkjosbotn næringsforening ønsker en kombinasjon av alternativ 3 og 7. 
 
59 stk. (grunneiere og oppsittere) har skrevet under på en felles uttalelse der de også ønsker en 
kombinasjon av alternativ 3 og 7.  
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Gårdbrukere (19 stk.) med jordbruk som hovedyrke ønsker alternativ 7. 
 
Kryssløsninger  
Fylkesmannens landbruksavdeling, Balsfjord kommune og næringsforeninga har alle 
kommentert kryssløsningene.  Det er ulike oppfatninger av krysset i sør. Balsfjord kommune 
ønsker denne lagt til eksisterende kryss, næringsforeninga ønsker denne nærmest mulig 
sentrum og fylkelandbruksmyndighetene ønsker denne nærmest vektstasjonen eller sjøen. 
 
Samleveger langs E8 
3 gårdbrukere i Vollan/Sjøvollan-området ønsker ikke ny lokalveg/samleveg som foreslått inn 
til Sjøvollan og ønsker i stedet en løsning med parallellført samleveg som i tidligere plan. 
Dette støttes også av Balsfjord kommune. 
 
1 løsning er fremmet for kryssing av E8 i ny bru over Sjøvollan til Halvorneset. Det vises til 
kap. 2.18.5, der løsningen er forkastet. 
 
Endelig konklusjon med regionvegsjefens anbefaling 
Av de høringsinstanser som har kommet med merknader til planen er det ingen som har 
fremmet innsigelse mot det framlagte planforslaget. Det er sådd tvil om utredningsplikten er 
oppfylt i forhold til det fastsatte utredningsprogrammet. Gjennom framlagte tilleggsutredning 
mener vi at utredningsplikten er oppfylt nå. 
 
På bakgrunn av dette mener Statens vegvesen at den framlagte kommunedelplanen med 
konsekvensutredning på en tilfredsstillende måte belyser de temaene som, gjennom det 
fastsatte utredningsprogrammet, er bestemt utredet. 
 
Med bakgrunn i uttalelsene og anbefalingene fra NVE, fylkesmannens landbruksavdeling, 
Balsfjord kommune samt flere gårdbrukere og oppsittere, så anbefaler regionvegsjefen at 
alternativ 3 med utbedringsstandard (3US) velges som framtidig trasè for ny E6 mellom 
Nordkjosbotn og Storfjord grense.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-6 gis arealene rettsvirkning som viktige ledd i 
kommunikasjonssystemet og innarbeides i kommuneplanens arealdel. I medhold av samme 
lovs § 23 skal endelig arealer til vegformål innarbeides i reguleringsplan. Planen skal også 
vise nødvendige planskilte kryssinger for landbruk, atkomst og friluftsliv m.v., samt 
avbøtende tiltak for øvrig som utløses som følge av konsekvensutredningen. Her kan nevnes 
spesielt tiltak i forhold til viltkryssinger, reindrift og kulturminner.  
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4. VEDLEGG 

4.1 Vedleggsliste 
Vedlegg 1 Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten 
Vedlegg 2 Troms fylkeskommune, Kulturetaten 
Vedlegg 3 Troms fylkeskommune, Plan- og næringsetaten 
Vedlegg 4 Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen 
Vedlegg 5 Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen 
Vedlegg 6 Kåfjord kommune, Drift og utvikling 
Vedlegg 7 Riksantikvaren 
Vedlegg 8 Distriktskommando Nord-Norge 
Vedlegg 9 Norges vassdrags- og energidirektorat 
Vedlegg 10 Troms Kraft 
Vedlegg 11 Kystverket, 5. distrikt 
Vedlegg 12 Fiskeridirektoratet, Region Troms  
Vedlegg 13 Sametinget/Samisk kulturminneråd 
Vedlegg 14 Reindriftsforvaltningen i Troms 
Vedlegg 15 Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark 
Vedlegg 16 Norske Reindriftsamers Landsforbund 
Vedlegg 17 Direktoratet for naturforvaltning 
Vedlegg 18 Statens forurensningstilsyn 
Vedlegg 19 Miljøstiftelsen Bellona 
Vedlegg 20 Anders Pedersen 
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4.2 Vedlegg 

__________________________________________________________________________________________ 
Merknadsbehandling til planhefte med konsekvensutredning 






















































































































































	Planhefte 3 - del I.pdf
	INNLEDNING
	Oversikt over relevante dokumenter i saken
	Annonsering, høring, frister og høringsinstanser
	Generelt om merknadsbehandlingen

	MERKNADSBEHANDLING
	Troms fylkeskommune, Kulturetaten (vedlegg 1)
	Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat (vedlegg 2a og 
	Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen (vedlegg 3a og 3b)
	Naturmiljø
	Landskapsanalyse
	Elvebreddfauna
	Verdivurdering av tema naturmiljø
	Avbøtende tiltak
	Friluftsliv
	Støy
	Jakt og fiske
	Konklusjon
	Friluftsliv
	Naturmiljø
	Vilt
	Massedeponier
	Støy
	Ad landskapsanalyse
	Ad elvebreddfauna
	Ad verdivurdering av tema naturmiljø
	Ad  avbøtende tiltak
	Ad  jakt og fiske
	Ad konklusjon


	Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen (vedlegg 4)
	Ad 1. Generelt
	Ad 2. Trasèalternativene
	Ad 3. Konsekvensutredningen
	Ad 4. Kryssløsninger
	Nordre kryss ved Vollan
	Søndre kryss ved Kvien
	Ad 5. Avbøtende tiltak


	Balsfjord kommune (vedlegg 5a og 5b)
	Riksantikvaren (vedlegg 6)
	Forsvarets bygningstjeneste/DKN/6.divisjon (vedlegg 7)
	Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (vedlegg 8a og 8
	Troms Kraft (vedlegg 9)
	Kystverket, 5. distrikt (vedlegg 10)
	Fiskeridirektoratet, Region Troms (vedlegg 11)
	Sametinget/Samisk kulturminneråd (vedlegg 12)
	Reindriftsforvaltningen i Troms (vedlegg 13)
	Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt (vedlegg 14)
	Direktoratet for naturforvaltning (vedlegg 15)
	Storfjord kommune (vedlegg 16)
	Statens vegvesen Troms, trafikkavdelingen (vedlegg 17)
	Øvrige merknader (vedlegg 18.1-18.6)

	OPPSUMMERING OG ANBEFALING
	Kommunedelplan med konsekvensutredning
	Kryssløsninger
	Endelig konklusjon med regionvegsjefens anbefaling



	VEDLEGG
	4.1 Vedleggsliste
	4.2 Vedlegg



