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Varsel om planoppstart E8 riksgrensa - Halsebakkan i Skibotndalen

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsler Statens vegvesen oppstart av
reguleringsplan for E8 riksgrensa til Halsebakkan i Storfjord kommune. Dagens veg er smal
og store deler av strekningen har ugunstig kurvatur som gjør det vanskelig for tung transport,
spesielt om vinteren. Tiltakene for planområdet vil være forsterkning og utvidelse til 8,5 m
vegbredde. På enkelte parti vil vegen bli lagt noe om med slakere kurvatur. Lengden på
strekningen er 19,6 km.

Hva er en reguleringsplan

Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en
konsekvensutredning.

Reguleringsplanens innhold

En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan
inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg
eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen
ofte en tekstlig planbeskrivelse. I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for
ekspropriasjon uten ny behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. Reguleringskartet er
normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte med supplerende
tegninger.

Behandling av reguleringsplan

Normalt planlegger Statens vegvesen etter pb1 §3-7. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å
gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandling i kommunestyret. Ved oppstart
av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere, og

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Killengreens gate 6 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9008 TROMSØ Landsdekkende regnskap

Postboks 1403





8002 Bodø Org.nr: 971032081




9815 Vadsø





Telefon: 78 94 15 50





Telefaks: 78 95 33 52



2

andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som
legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres
en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen
til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en
reguleringsplan.

Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser
ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke
fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning.
Departementet kan avgjøre om irmsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de
endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket.

Klage på vedtatt reguleringsplan
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pb1 §12-12.
Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert fra departementet til fylkesmannen.

Grensesnittandrereguleringsplaner
Det er blitt utarbeidet reguleringsplaner for øvrige deler av Skibotndalen.

Framdrift
Planproduksjonen vil foregå fram til våren 2015. Høring og merknadsbehandling vil skje
sommeren 2015, med politisk godkjenning oktober 2015.

Offentliginformasjonog medvirkning
Arbeidet med informasjonsmøte og behandling av merknader og høringsuttalelser vil skje av
Statens vegvesen i nært samarbeid med Storfjord kommune.



Frist for innspill er satt til 21. november2014

hmspill sendes til:

Kjell Grønsberg
Tlf. 77 61 73 56
E-post: kjell.gronsberg@vegvesen.no

Eventuelle merknader sendes til Statens vegvesen

Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
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