
Planendring etter forenklet prosess

E8 Sørbotn-Laukslett, plan-ID 1920

Presentasjon regionalt planforum 15. desember 2022



● Gjeldende plan
● Bakgrunn for endringer
● Gjennomgang av endringsområdene
● Prosess: 

– planendring etter forenklet prosess – vurdering 
av vilkår

– Fremdrift og videre prosess

Agenda



● Reguleringsplan for E8 Sørbotn-Laukslett. 
● Plan-ID 1920
● Vedtatt: 

– Hovedplan 26.08.2020
• Plan for kulturminner i Sørbotn 03.12.2020

– Nytt presiserende vedtak i forbindelse med klagesak 23.06.2021

Gjeldende plan



A. Justering av hesteløype tilhørende Vekve-gården 
på Sakariasjorda. 

B. Utvidelse av areal til støtteforbygning i 
Storkollen. 

C. Justering av regulert skredsikringstiltak ved 
Steinbakkelva. 

D. Justering av privat skogsveg ved Skredelva 
(SKV11). 

E. Retting av tekniske tegnefeil

F. Deler av merket areal (lilla) vil bli foreslått til 
deponering av stedegne muddermasser 
(sjøbunnmasser)

Bakgrunn for endringer



● Justeringen gjøres etter ønske fra grunneier.

● Justering av hesteløypen gjøres for å sikre 
best mulig forhold for hesteholdet på 
gården. 

● Skal bruke mindre areal til midlertidig 
bygge- og anleggsområde enn det som er 
regulert, dvs. at mindre vegetasjon skal 
fjernes. 

● Justering av hesteløypen gjøres innenfor et 
areal som i vedtatt plan er regulert til 
midlertidig bygge- og anleggsområde.

● Hesteløypen flyttes mellom 7 og 14 meter 
lengre bort fra ny E8 enn opprinnelig regulert 
løsning. 

● Endringen medfører ingen konsekvens for 
naturmangfold, naturressurser, friluftsliv og 
nærmiljø, landskap eller kulturmiljø. 

Endring A: Justering av hesteløype tilhørende Vekve-gården på Sakariasjorda. 



Endring A: Planforslag

Vedtatt løsning 26.08.2020 Ny plassering – skal på høring



● Skredsikring ved fjellet Storkollen

● Støtteforbygninger som etableres i løsneområdet 
for skred. 

● Det ble avsatt areal til for å kunne etablere totalt 
ca. 1700 meter med støtteforbygning. 

● I den videre detaljprosjekteringen av 
skredsikringen har utstrekningen av 
støtteforbygninger endret seg. 

● Det er nødvendig å flytte en del av skredsikringen 
noe mot nord-vest. 

● Dette for å redusere risikoen for at de regulerte 
støtteforbygningene blir ødelagt av snøskred. Det 
vil si en sikring av sikringen. 

● Lengder med støtteforbygninger reduseres 
tilsvarende i nedre del av 
støtteforbygningsområdet.

● Endringen medfører ingen konsekvens for 
naturmangfold, naturressurser, friluftsliv og 
nærmiljø, landskap eller kulturmiljø. 

Endring B: Utvidelse av areal til støtteforbygning i Storkollen. 



Endring B: Planforslag

Vedtatt løsning 26.08.2020 Utvidelse – skal på høring



● Den regulerte løsningen gir ifølge 
grunneiere store 
nærføringsulemper for bebodde 
eiendommer.

Endring C: Justering av regulert skredsikringstiltak ved Steinbakkelva. 

Illustrasjon vedtatt løsning 26.08.2020



● For å hindre at skred kan derfor forlate bekkeløpet 
forlenges øvre søndre ledevoll. 

● Nedstrøms ny veg endres skredsikringsanlegget 
slik at eventuelt skred ledes i mer nordlig retning, 
det vil si bort fra Steinbakkelva og de bebodde 
eiendommer nær denne.

● Konsekvensen er at det blir en noe større faresone 
enn tidligere nord for Steinbakkelva. 

● Endringen medfører ingen konsekvens for 
naturmangfold, naturressurser, friluftsliv og 
nærmiljø, landskap eller kulturmiljø. 

Endring C: Justering av regulert skredsikringstiltak ved Steinbakkelva. 

Illustrasjon ny løsning



Endring C: Justering av regulert skredsikringstiltak ved Steinbakkelva. 

Vedtatt løsning 26.08.2020

Planendring – skal på høring



● Skogsvegen, adkomst til utmark

● Flyttes noe mot vest for å lage en bedre overgang 
mellom de to skredvollene

● Dette vil hindre at sørpeskred kan bre seg 
nordover 

● Endringen medfører ingen konsekvens for 
naturmangfold, naturressurser, friluftsliv og 
nærmiljø, landskap eller kulturmiljø. 

Endring D: Justering av privat skogsveg ved Skredelva (SKV11). 



Endring D: Justering av privat skogsveg ved Skredelva (SKV11). 

Vedtatt løsning 26.08.2020

Planforslag: Justert skogsveg, flyttet noe mot vest



● To tilfeller av feilaktig overlapp mellom tilgrensede 
reguleringsplaner:
– Leirbakken: Mot områdeplanen «industriområde 

på Leirbakken» 
– Lavangsdalen: Mot reguleringsplanen «E8 

Lavangsdalen»

Endring E: Retting av tekniske tegnefeil

Reguleringsplan E8 LavangsdalenOmrådeplanen Industriområde på Leirbakken



Endring F: Areal til deponering av muddermasser (sjøbunn) 

Ytterkobbeneset-Kjørneset

Ramfjordbrua



Endring F: Areal til deponering av muddermasser (sjøbunn)  



Endring F: Areal til deponering av muddermasser (sjøbunn) 

Plangrense vegformål, 
vedtatt plan

Varslet planområde 2019

Forventet utstrekning av 
område som vil kunne 
berøres av sideforflytning 
av masser. Det er ikke 
ventet at hele området vil 
bli berørt 

Foreslått plangrense 
midlertidig anlegg i sjø



Endring F: Areal til deponering av muddermasser (sjøbunn) 

Illustrasjon vedtatt plan 26.08.2020



Endring F: Areal til deponering av muddermasser (sjøbunn) 

Plangrense vegformål, 
vedtatt plan

Forventet utstrekning av 
område som vil kunne 
berøres av sideforflytning 
av masser. Det er ikke 
ventet at hele området vil 
bli berørt 

Foreslått plangrense 
midlertidig anlegg i sjø

Varslet planområde 2019



● Tiltakene i sjø berører ikke hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder. 

● Ikke forurensete masser

● Det er utført kartlegging av marine naturtyper innenfor de to 
aktuelle områdene for sideforflytning/deponering av muddermasser. 
– Bunnforhold i sjø Ytterkobbeneset-Kjørneset
– Bunnforhold i sjø Ramfjordbrua 

● Påvirkning bunndyrsfauna

● Midlertidig i anleggsfasen:
– Høyere turbiditet og partikkelspredning

● Sannsynlig at marin fauna vil reetableres

● Strømforhold:
– mudringen vil føre til beskjedne fyllingshøyder som vil ha en 

ubetydelig påvirkning på strømning i fjorden

Endring F: Vurdering av virkninger

Rapport Akvaplan-niva



Endring F: Forslag plankart, Ytterkobbeneset-Kjørneset
Forslag/utkast planbestemmelse:

Bygge og anleggsområde #2 

I byggeperioden kan arealet innenfor 
bestemmelsesgrensen #2, regulert til 
midlertidig bygge- og anleggsområde, 
benyttes til deponering av stedegne 
sjøbunnmasser. Det tillates ikke å deponere 
masser fra land i sjø.

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. Etter avsluttet 
anleggsarbeid vil området bli regulert til 
underliggende formål.



Endring F: Forslag plankart, Ramfjordbrua 

Forslag/utkast planbestemmelse:

Bygge og anleggsområde #2 

I byggeperioden kan arealet 
innenfor bestemmelsesgrensen 
#2, regulert til midlertidig bygge-
og anleggsområde, benyttes til 
deponering av stedegne 
sjøbunnmasser. Det tillates ikke å 
deponere masser fra land i sjø.

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. Etter avsluttet 
anleggsarbeid vil området bli 
regulert til underliggende formål.



● Statens vegvesen fremmer endringen av 
reguleringsplanen som en mindre endring i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-14. 

● Endringene vil ikke påvirke gjennomføringen 
av planen og de går ikke utover 
hovedrammene i reguleringsplanen.

● Endringene berører ikke hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder. 

Prosess: Reguleringsendring etter forenklet prosess

● Varslet planoppstart 12.september 
● Oppdatert varsel om planoppstart 21.november
● Deltakelse på regionalt planforum 15. desember
● Frist for innspill 19. desember
● Planforslag på høring og til offentlig ettersyn, 

med frist for innspill rundt 22.januar (3 uker + 
evt. juleferie). 

● Merknadsbehandling
● Oversendelse til kommunal behandling starten 

av februar
● Behandling i kommunestyret, mai 2023 
● Byggestart juni 2023



Spørsmål?
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