
Vedrørende kommunedelplan E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense 
 
 
Sommeren 2001 anbefalte kommunestyret at alternativ 1 langs eksisterende E6 vil 
være til stor sjenanse for bosetting og gårdsbruk m.v. langs hele strekningen og bør 
derfor være uaktuelt. Hovedalternativ 2 vil være til langt mindre sjenanse for 
bosetting og gårdsbruk. Kombinasjonen 2, 5 og 7 vil samlet være gunstigst for 
bosetting og landbruk. Miljømessig vil det være innvendinger mot kryssing av dalen 
ved Smørpundfossen, men det bør være godt mulig å få til en tilfredsstillende 
løsning. En kombinasjon av alternativ 2, 5 og 7 burde ligge til grunn for den videre 
planlegging 
 
Til kryssing ved Smørpundfossen uttaler imidlertid NVE at: ”Brukryssing i 
alternativ 5 er et moderat inngrep.” 
 
Vi har hele tiden forholdt oss til kommunestyrets vedtak fra 2001 der en 
kombinasjon av alt. 2, 5 og 7 var anbefalt. Vi er ikke informert om at det skulle 
være nye momenter i saken som skulle tilsi at kommunestyret på nytt må behandle 
saken. 
 
NVE uttaler at grunnlagsdataene for vurdering av naturverdiene kunne vært bedre 
og bærer i stor grad preg av å være en overordnet vurdering av hele dalføret. 
Videre heter det: ”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”. 
 
I forslag til kommunedelsplan heter det ”en ny vei i området skal øke 
trafikksikkerheten, bedre bo- og miljøforholdene for lokalbefolkningen og bedre 
transportkvaliteten for gjennomgangstrafikken”. 
Alternativ 3 og 3US vil dramatisk forverre bo- og miljøforholdene for 25 husstander 
på strekningen Tu – Trangen. 
Vi vil også påpeke fare for steinskred under Bjørnbåsfloget. 
 
I saksframlegget er det påstand om at alternativ 5 ikke støttes av lokale 
grunneierlag og foreninger. Dette er feil.  
Grunneierlaget har så vidt vites ikke uttalt seg og det er dermed ikke sagt at 
alternativ 5 ikke støttes. 
 
Balsfjord kommune har vedtatt Fredrikstaderklæringa og har med det forpliktet seg 
til å følge den. Vi som bor på strekningen Tu – Trangen føler at informasjonen fra 
kommunen har vært fraværende i en sak som vil berøre vår livskvalitet i meget 
sterk grad og vi har ikke blitt gitt mulighet til selv å ivareta våre interesser. 
 
Kommunestyret skal ivareta innbyggernes interesser og bør opprettholde tidligere 
vedtak om å anbefale alternativ 2, 5 og 7 og dermed gå i mot vegvesenets 
anbefalinger. 
 
Alternativt må saken utsettes. 
 
 
11. juni 2007 
Oppsittere Tu - Trangen 


